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resumo 
 

 

O presente Relatório Final da componente de Prática de Ensino Supervisionada 
do segundo ano do curso de Mestrado em Ensino da Música da Universidade 
de Aveiro, está dividido em duas partes: (I) Projecto Educativo e (II) Relatório da 
Prática de Ensino Supervisionada. A primeira parte consiste numa 
contextualização teórica do ensino da guitarra em Portugal, do ensino de música 
moderna e do modernismo com o objectivo de demonstrar a importância deste 
repertório no ensino da guitarra. Pretende-se igualmente compreender e sugerir 
estratégias de aproximação ao repertório moderno nos primeiros anos de 
aprendizagem. A análise deste procedimento em contexto escolar e a 
implementação deste projecto decorreram na escola OSMOPE. A segunda 
parte deste trabalho, relata a Prática de Ensino Supervisionada decorrida no ano 
letivo 2021/ 2022 nesta mesma instituição. 
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abstract 

 
This Final Report of the Supervised Teaching Practice component of the second 
year of the Master's Degree in Music Teaching at the University of Aveiro, is 
divided into two parts: (I) Educational Project and (II) Supervised Teaching 
Practice Report. The first part consists of a theoretical contextualization of guitar 
teaching in Portugal, the teaching of modern music and modernism with the aim 
of demonstrating the importance of this repertoire in guitar teaching. It is also 
intended to understand and suggest strategies for approaching the modern 
repertoire in the first years of learning. The analysis of this procedure in a school 
context and the implementation of this project took place at the school Curso de 
Música Silva Monteiro. The second part of this paper reports on the Supervised 
Teaching Practice that took place in the school year 2021/ 2022 at the same 
institution. 
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PARTE I – PROJECTO EDUCATIVO 
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1. Introdução 

 

Este trabalho insere-se no âmbito da unidade curricular de Prática de Ensino 

Supervisionada do Mestrado em Ensino da Música da Universidade de Aveiro no ano lectivo 

de 2021/2022. 

A primeira parte deste Relatório centrar-se-á na explicação e descrição do projecto 

educativo. Este tem como tema o uso de obras didáticas com escrita moderna no ensino 

inicial da guitarra com a finalidade de estimular, desenvolver e aperfeiçoar a aprendizagem 

de música moderna pelos alunos. Foi posto em prática numa escola do ensino regular, a 

Escola da OSMOPE, sediada na cidade do Porto. O presente capítulo está dividido em três 

partes: contextualização do problema; objectivos e problemática; e motivação pessoal. 

 

1.1 Contextualização do problema  

O tema “Abordagem de repertório moderno na iniciação à aprendizagem da guitarra” 

surgiu como uma necessidade sentida durante o meu percurso enquanto aluno e mais 

recentemente professor. De acordo com a minha experiência e análises dos currículos de 

escolas de música do país, observou-se que a aprendizagem de música moderna no curso 

básico da guitarra é muito escassa. O contacto com este tipo de música resulta numa 

exploração do instrumento mais rica, na descoberta de novas sonoridades, de outras 

formas de escrita (que não a partitura tradicional) e uma compreensão mais ampla do que 

é fazer música. (McGowan, 1999, p. 24) A performance de peças com sonoridades mais 

arrojadas dá também a conhecer aos alunos um universo diferente do habitual. 

“Understanding” is one of the most frequently mentioned terms in the online 

discussions about atonal music. There, the phrase “that’s because you don’t 

understand it” is a typical response to all those claiming that atonal music is 

“nothing but random noise”. Some detractors admit themselves that they do not 

listen to atonal music because they do not understand it. That is, understanding is 

necessary for musical appreciation. But what does it mean “to understand” atonal 
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music, or any music in general? What exactly is to be understood? Can we verify 

whether one understands a musical piece or not, and how do we know whether that 

understanding is correct? (Pipinyte, 2020, pp. 16,17) 

 

Tendo em conta os dias de hoje na Europa, é verdade também que os jovens que 

iniciam a aprendizagem da música, e a população, em geral, estão mais familiarizados com 

a música tonal e, por isso, as sonoridades da música moderna podem provocar um 

estranhamento. Normalmente esse estranhamento produz uma atitude negativa, uma 

rejeição, até. O desafio de quebrar essa estranheza, abordando a riqueza da ambiência 

sonora que a música moderna produz, consegue-se expondo e demonstrando estratégias 

de compreensão dessas sonoridades, podendo-se inclusive apresentar paralelismos entre, 

por exemplo, a pintura figurativa e a pintura abstracta. Na pintura figurativa é mais fácil 

produzir um interesse e uma empatia por parte de um público genérico e, a partir daí, 

desenvolver e aprofundar um processo de compreensão e assim intensificar a experiência 

estética. Toda a arte é comunicação e por isso, a importância desta questão. No caso da 

pintura abstracta, tal como na música moderna, a abordagem é completamente diferente. 

A propósito deste paralelismo entre pintura e música, Igor Stravinsky afirma no seu 

livro Poetics of Music in the Form of Six Lessons:  

 

The plastic arts are presented to us in space: we receive an over-all impression 

before we discover details little by little and at our leisure. But music is based on 

temporal succession and requires alertness of memory. Consequently music is a 

chronologic art, as painting is a spatial art. Music presupposed before all else a 

certain organization in time, a chrononomy(…) (Stravinksy, 1947, p. 28) 

 

O que Stravinsky nos diz é que quem vê uma pintura - no caso moderna - vê 

simultaneamente a obra no seu contexto espacial e apesar de ter dificuldade em organizar 
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um sistema de percepção, interpretação ou produção de sentido, pode ir fixando 

pormenores, relacionando-os. Na música – uma vez que se trata de um desenvolvimento 

no tempo, num contexto cronológico – é necessária uma memória atenta, uma forma de 

seguir o “fio condutor” da obra, associando sonoridades com emoções, imagens. Podemos, 

pois, explorar estas leituras cruzadas entre música moderna e pintura para encontrar 

estratégias de comunicação com o aluno e com a aprendizagem e compreensão de uma 

peça. 

Como a autora Pipinyte afirma, a compreensão é necessária para a apreciação da 

música, querendo dizer com isto que o público em geral não irá gostar de algo que não 

compreende. No entanto, a questão sobre o que é compreender música (qualquer estilo 

que seja) é ambígua pois será algo difícil de quantificar e classificar como correcto ou 

incorrecto. Sendo assim, na minha opinião, a música moderna terá de ter uma presença 

mais forte no ensino para que possa haver mais familiaridade e, ao mesmo tempo, uma 

melhor compreensão.  

Na perspectiva do intérprete, Umberto Eco aborda um conjunto de possibilidades 

que este tipo de obras pode trazer. No seu livro “Obra Aberta” (1968), o autor começa por 

afirmar que é possível notar uma característica comum em algumas das “recentes 

produções de música instrumental”: a autonomia executiva concedida ao intérprete, que 

tem à sua disposição não só a liberdade de interpretar as indicações do compositor 

conforme a sua sensibilidade pessoal, mas também de intervir no processo de composição, 

podendo determinar a duração ou ordem das notas resultando num acto de “improvisação 

criadora”. (Eco, 1968, p. 37) Posteriormente, o filósofo explicita a diferença entre dois 

grupos: a música dita “tradicional” e as “novas obras musicais”. Por um lado, as obras 

pertencentes ao primeiro grupo consistem num conjunto de realidades sonoras que o 

compositor organiza de forma definida e acabada e que traduz em sinais convencionais 

capazes de guiar o intérprete ao imaginário do compositor. Por outro lado, o autor afirma 

que as novas obras musicais não consistem numa mensagem acabada ou numa forma 

inequivocamente organizada, mas sim numa possibilidade de várias organizações confiadas 

à iniciativa do intérprete, apresentando-se assim, não como obras concluídas (que pedem 

para ser revividas e compreendidas numa determinada direcção) mas sim como obras 
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“abertas”, que serão finalizadas pelo intérprete no momento em que as desfrutar. (Eco, 

1968, trad.1991, p. 39) Desta forma, neste tipo de música, o papel do músico sofre uma 

ruptura e adquire um papel activo no processo criativo fazendo com que se abra um 

conjunto inesgotável de possibilidades. Concluindo, Umberto Eco lança o desafio de 

desenvolver uma educação mais inclusiva e diversificada através da introdução de arte 

contemporânea (moderna) numa tentativa de alargar os horizontes e conhecer formas 

diferentes de arte: 

“Perguntamo-nos então se a arte contemporânea, educando para a contínua 

ruptura dos modelos e dos esquemas, (...) não poderia representar um instrumento 

pedagógico com funções libertadoras; e nesse caso seu discurso pedagógico iria 

além do nível do gosto e das estruturas estéticas, para inserir-se num contexto mais 

amplo(...)” (Eco, 1968, p. 148). 

O desafio que Umberto Eco propõe parece fazer todo o sentido: a liberdade e a 

permanente inovação e ruptura nas estéticas contemporâneas da arte, em geral e da 

música, em particular, deve ser aproveitada no trabalho pedagógico para alargar os 

horizontes de percepção e sensibilidade dos alunos, isto é, incentivar e manter a abertura 

para a obra aberta. No início do próximo sub-capítulo será abordada essa questão logo no 

primeiro ponto acerca dos objectivos a atingir para familiarizar os alunos com a linguagem 

e a escrita modernas. 

 

1.2 Objectivos e problemática 

Os objectivos deste projecto são:  

1. Promover o contacto dos alunos com as linguagens características da música 

moderna; 

2. Aprofundar o conhecimento de técnicas de leitura e performance musical; 

3. Desenvolver a leitura de partitura; 
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4. Alargar o espectro estilístico musical; 

5. Estimular o pensamento criativo nos alunos; 

6. Preparar músicos para a performance de música moderna.  

Relativamente ao objectivo 1, pretendo que os alunos conheçam as sonoridades da 

música moderna e a formas como estas estão escritas. Considero importante que eles 

consigam, num primeiro momento contactar com este tipo de música e depois perceber 

como é que certas sonoridades são representadas na partitura. No objectivo 2, é a minha 

intenção que os alunos mais novos conheçam as diferentes técnicas de performance e que 

consigam desconstruir o seu processo de escrita através da leitura e da análise da partitura. 

Simultaneamente, no objectivo 3, tenciono melhorar a leitura dos alunos de música através 

da exposição de partituras em que o âmbito e os ritmos usados são diferentes do que das 

peças mais tocadas no início da aprendizagem. No objectivo 4, planeio alargar o 

conhecimento dos alunos acerca da música clássica e mostrar que existe uma grande 

variedade de estilos. Relativamente ao quinto objectivo, é a minha intenção estimular a 

criatividade dos alunos ao expô-los e confrontá-los com decisões e improvisações que 

peças com estas características exigem (por exemplo: escolha livre de notas a tocar ou 

número de repetições a fazer). Por fim, é um dos meus objectivos a longo prazo, preparar 

os aprendizes de guitarra a, no futuro, terem mais facilidade e confortabilidade em abordar 

peças deste tipo. 

Como dito por Michael Mark (1986) e Dale McGowan (1999), os benefícios da 

aprendizagem de música moderna são variados e extensos na medida em que desenvolvem 

a criatividade do aluno: quando este é confrontado com tipos de escrita que pedem a 

performance livre ou que escolha entre uma nota ou outra, entra em acção a sua 

criatividade aquando da decisão do que irá tocar. Assim, o facto de existir o contacto com 

uma abordagem composicional moderna em idades mais novas irá fazer com que, mais 

tarde, o mesmo aluno se sinta mais entusiasmado e confortável ao voltar a tocar outras 

obras com características semelhantes. 

Tendencialmente, muitos alunos não são expostos a repertórios com características 

e escrita moderna nos primeiros quatro anos de aprendizagem. No entanto, existe uma 

grande vantagem no ensino de obras marcadas por esta linguagem pois são escritas usando 
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métodos não canónicos que incentivam a novos desafios e abordagens que resultarão 

numa educação musical mais completa e eclética. (McGowan, 1999, p. 24) 

Embora existam já várias peças com uma escrita moderna para guitarra, a pertinência 

deste tema é relevante pois, segundo o meu conhecimento, experiência e pesquisa, há uma 

ausência de referências à aprendizagem de música moderna nos currículos dos 

conservatórios dos primeiros graus de ensino e, simultaneamente, existe falta de material 

pedagógico que se adapte às capacidades técnicas de alunos iniciantes. 

 

1.3 Motivação Pessoal  

Numa nota pessoal, o que me levou a abraçar este tema foi a minha experiência 

enquanto aluno, professor e intérprete. Revisitando o meu percurso estudantil, apercebo-

me que até ao momento em que ingressei na universidade poucas ou nenhumas foram as 

obras modernas que aprendi; recordo-me ainda da dificuldade que foram os primeiros 

contactos com as mesmas. Perguntas como “o que é que é suposto fazer?” ou “como é que 

se toca isto?” eram dominantes no meu estudo e contribuíam para um sentimento de 

desmotivação e desânimo no estudo e escuta de música. Ao mesmo tempo, de acordo com 

a realidade com que contactei e as experiências que vivi no meio guitarrístico tradicional, 

notei que em muitos dos concursos nos quais participava ou assistia, era pedida, salvo uma 

ou outra execpção, a execução de uma obra de Bach (ou do período barroco) e um 

andamento de uma sonata ou escolha livre de repertório. Contudo, nestes concursos 

tradicionais, não havia referência a música moderna e escassos eram os concorrentes a 

tocar música marcada pelos estilos dos nossos dias. 

Uns anos mais tarde, já enquanto professor, observo que são abordados os mesmos 

materiais com os quais tomei contacto enquanto aluno, ou havendo novos métodos, 

acabam por refletir a mesma linguagem e estilo dos anteriores. Desde logo se nota essa 

inerência nos currículos das escolas que exigem estudos ou obras de Mauro Giulliani, 

Ferdinando Carulli ou Fernando Sor, não existindo, porém, qualquer referência à música 

contemporânea (com a excepção de Leo Brouwer), obras estas que dão uma formação 

complementar à performance da guitarra e à leitura de partitura. 
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Mas é enquanto performer que encontro a maior necessidade desta música. O nosso 

mercado é cada vez maior, mais competitivo e mais diversificado e, na minha opinião, a 

música moderna pode ser um factor de diferenciação. Parafraseando Simone Fontanelli: 

“Porque é que eu vou sair de casa, apanhar frio e pagar um bilhete para ouvir pela milésima 

vez a Rossiniana nº 1 de (Mauro) Giulliani?”. O mesmo se poderia dizer acerca de outras 

obras e relativamente a outros instrumentos. A interpretação de música moderna pode ser 

um elemento diferenciador que aliado à performance do resto do repertório, na minha 

experiência, é sempre bem recebida. Com isto não pretendo dizer que um estilo se 

sobrepõe ao outro, mas sim que deve haver um equilíbrio e que a nossa performance e as 

nossas escolhas devem reflectir o mundo e a altura que estamos a viver. 

Ora, após reflexão sobre este assunto, surgiu a oportunidade de (agora enquanto 

professor) tentar contribuir para que os alunos tenham um espectro mais alargado de 

estilos e que consigam estar preparados para os tocar. Haverá um longo caminho para 

percorrer, mas penso que poderá estimular os alunos a entender as belezas e as subtilezas, 

nem sempre evidentes, da música contemporânea. 

O campo é vasto e o desafio permanente mas, sobretudo e por isso, interessa manter 

uma atitude atenta e persistente, aproveitando todas as ocasiões – acerca de um 

determinada passagem de uma obra, acerca de uma dificuldade técnica pontual, acerca 

daquele autor, acerca de sensações que nos ocorreram quando pela primeira vez ouvimos 

ou executamos, etc. – para a estimulação, para uma aprendizagem emocionalmente 

empenhada.  
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2. Revisão da Literatura 

 

Neste capítulo será feita a revisão da literatura que existe acerca do tema escolhido 

para este projecto. No primeiro tópico – O Ensino da Guitarra (2.1), procurar-se-á 

desenvolver uma análise e revisão do material pedagógico utilizado no ensino da guitarra 

em escolas de música oficiais e conservatórios portugueses. Posteriormente, no tópico 2.2 

– Modernismo e Música Moderna – será realizada uma reflexão em torno do conceito de 

música moderna e das correntes modernistas na Arte. 

 

2.1 Ensino da guitarra  

Após uma análise a currículos, planificações, critérios de avaliação e programas de 

oito conservatórios e escolas de música oficiais de Portugal torna-se possível constatar que: 

1. Existem quatro programas que referenciam “obras contemporâneas ou do 

século XX”, porém surgem apenas no nível secundário (6º a 8º graus); 

2. Três dos conservatórios não contêm qualquer referência a este estilo; 

3. Dois dos conservatórios recomendam compositores contemporâneos, 

contudo caracterizados por um estilo neo-clássico (como por exemplo: 

Francis Kleynjans ou Thierry Tisserand). 

Os conteúdos analisados foram retirados dos programas dos seguintes 

conservatórios: Escola Artística de Música do conservatório Nacional (Lisboa); 

Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian; Escola Artística Conservatório de 

Música Calouste Gulbenkian de Braga; Conservatório Bomfim (Braga); Conservatório de 

Música e Artes do Centro; Conservatório de Música de Vila do Conde; Curso de Música Silva 

Monteiro; Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode. 

Como se pode observar, a performance de peças de carácter moderno é hoje em dia 

subvalorizada especialmente nos primeiros graus de aprendizagem. No contexto 

mencionado, os conteúdos das aulas de instrumento são em exclusivas obras situadas 

entre os séculos XVI e século XX e, embora haja a presença de compositores 

contemporâneos - Francis Kleynjans (França, n.1951), Peter Nuttall (Inglaterra, n.1973), 

António Muro (Espanha, n. 1945) e Nicolas Alfonso (1913-2001) - podemos afirmar, tendo 
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como referência os programas vistos, que existe algum desconhecimento de música 

moderna no contexto pedagógico. 

Por outro lado, o trabalho de compositores tais como Leo Brouwer (n. 1939), que 

está presente nos currículos, surge como uma forte componente didática com uma escrita 

mais moderna quando comparado com os autores anteriores. Embora essa linguagem do 

compositor esteja mais distante da dos seus contemporâneos, as suas obras para os alunos 

iniciantes têm ainda um estilo neo-clássico presente, como se pode observar nos “Nuevos 

estudios sencillos” (Brouwer, 2018). 

Por fim, após ter realizado uma análise aos conteúdos programáticos expressos nos 

currículos, critérios de avaliação e programas de escolas oficiais portuguesas, foi possível 

concluir que, nessa amostra, a presença de obras modernas para o ensino inicial da guitarra 

é praticamente nula.  

 

2.2 Ensino de música moderna 

Primeiramente será feita uma apresentação e reflexão do livro “Contemporany Music 

Education” de Michael Mark e Patrice Maduro (1986). Embora esta obra tenha sido escrita 

há já trinta e seis anos, considerei-a de importante valor por considerar que o seu conteúdo 

ainda se adequa nos dias de hoje. Segundo os pedagogos Michael Mark e Patrice Maduro, 

havia já em 1963 vontade de divulgar e compor a chamada música contemporânea para 

contextos educacionais que culminou na criação do projecto “Contemporany Music Project 

for Creativity in Music Education”. Com o apoio da Fundação Ford este grupo levou a 

música contemporânea para as escolas públicas com os seguintes objectivos: 

1. To increase the emphasis on the creative aspect of music in the public 

schools; 

2. To create a solid foundation or environment in the music education 

profession of music composition and music education, of the contemporary music 

idiom; 
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3. To reduce the compartmentalization that now exists between the 

profession of music composition and music education for the benefit of composers 

and music educators alike; 

4. To cultivate taste and discrimination on the part of music educators 

and students regarding the quality of contemporary music used in school; 

5. To discover, when possible, creative talent among students. 

(Mark & Maduro, 1978 rev.1986, p. 37)  

 

Os autores acrescentam ainda que, no contexto educativo americano dos anos 80, o 

professor de música tinha um conhecimento muito limitado da obra contemporânea e que 

isso se devia em parte ao facto de haver pouca comunicação entre musicólogos e 

professores há quarenta anos atrás. Adicionalmente, Mark e Maduro referiam que, para 

que houvesse um ensino de música que promovesse a integração na sociedade e no 

mercado de trabalho, era necessário existir um currículo musical eclético que incluísse 

música de todos os períodos assim como jazz, música folk e música contemporânea. 

 

Numa outra perspectiva, a autora Blaise Montandon reconhece a dificuldade em 

abordar obras com estas características, constatando a importância e a utilidade de peças 

tais como as sonatinas de Clementi. (Montandon, 1959, p. 40) Não obstante, a autora 

afirma: “...there is nothing more stimulating to us as teachers than to be constantly 

broadening out horizons and enlarging year by year our teaching repertoire.” (Montandon, 

1959, p. 40) Segundo Montandon, a ideia de música moderna ainda está conotada com 

depreciações e sentimento de repulsa pelos músicos professores e reconhece que é 

necessário desmistificar e desconstruir o que é a musica moderna. 

No seguimento da autora anterior, o compositor Dale McGowan expõe no seu artigo 

“Teaching Modern Music” reflexões e propostas de abordagens ao uso de música moderna 
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no Ensino da Música.  O autor começa a sua escrita afirmando que foi essencial 

compreender este tipo de música para a conseguir apreciar. Posteriormente, numa nota 

pessoal, reconhece que gostar de música moderna não quer dizer que se abandonem os 

clássicos e vice-versa e que, o que o Músico procura na arte é ter a sensação de que algo o 

despertou, o moveu. A boa música do tempo moderno tem ligações com a música do 

passado, desenvolvendo-a. Ambas partilham a mesma história e muitos os mesmos 

processos. “My musical world expanded when I learned to love the moderns.” (McGowan, 

1999, p. 21) 

O primeiro desafio que o autor aponta para este preconceito para com a música 

moderna é o desconhecimento do universo que se fala. Parafraseando o autor, alguma da 

música de Bach teria soado estranha para o público do século XVIII ao ponto de a recusar, 

no entanto, hoje em dia, essa sonoridade é considerada deslumbrante. (McGowan, 1999, 

p. 22) Ao estudar História da Música, McGowan notou um padrão na evolução da 

composição em que um determinado estilo iria prevalecer até que os compositores 

esgotassem todas as possibilidades e então surgiria a pergunta “What’s next?”. Desta 

forma, o compositor irá traçar uma breve e simples análise e reflexão à evolução da música 

através da criação de pontes e comparações entre todas as épocas estilísticas. 

Após breves reflexões e conclusões, o autor Dale McGowan apresenta 8 passos a 

tomar para abordar o ensino da chamada “Modern Music”. Parafraseando o pedagogo: em 

primeiro lugar o autor diz que é importante que o professor aprecie a música que vai 

ensinar e que passe pelas etapas apresentadas; em segundo, devemos reconhecer que a 

música do século XX não é uma única identidade, mas sim que existe uma enorme 

diversidade de obras; em terceiro, é importante relembrar, reforçar e relacionar que existe 

uma herança e uma continuidade da música que antecedeu; relacionado com este ponto 

surge o quarto que adverte o professor para introduzir a música moderna ao aluno de 

forma gradual, isto quer dizer, por exemplo, seria improdutivo passar de Debussy para 

Elliot Carter; de seguida, o autor aconselha dar a conhecer e a apreciar aos alunos um 

compositor cuja obra seja uma ponte, isto é, cujo elo de evolução seja perceptível; em sexto 

lugar, deve-se ter o cuidado de dar exemplos de boas performances; em penúltimo lugar, 

Mcgowan sugere que os alunos deverão abordar esta música na forma que acharem 
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melhor. Ou seja, não é desejável que uma obra de John Cage seja ouvida da mesma forma 

que uma obra de Schubert; por fim, devemos tentar direccionar a atenção dos alunos para 

elementos musicais não tanto relacionados com a altura do som, mas sim com o ritmo, 

métrica, timbre e intensidade e como estes são usados pelo compositor para transmitir a 

sua mensagem. O autor termina afirmando que os educadores de música devem preparar-

se para o amanhã antecipando as condições que o futuro irá trazer – um sistema diferente 

de avaliação, uma maior liberdade de fazer música, a presença da tecnologia como 

ferramenta de ensino e performance e uma sofisticação superior dos alunos. (McGowan, 

1999, p. 54) 

 

2.3 Modernismo e Música Moderna 

Antes de avançar, e por ter sido referido já por diversas ocasiões o conceito de música 

moderna, considerei importante esclarecer o que é o Modernismo e como o podemos 

compreender.  “Moderno” surge no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa como “o 

que pertence ao tempo presente ou recente, por oposição ao antigo” ou referindo-se a um 

período da História compreendido entre 1453 (fim da Idade média marcado pela queda do 

império Romano) e 1789 (ano da revolução francesa). No entanto, este trabalho trata de 

“moderno” no sentido daquele que pertence ou é relativo a um dos movimentos artísticos 

e literários heterogéneos surgidos no final do século XIX e início do século XX, que defendiam 

modelos baseados na reacção contra as correntes tradicionais. (Dicionário Priberam da 

Língua Portuguesa, 2021) 

Este termo surge com este significado no título de uma obra do poeta francês Charles 

Baudelaire em 1863: Le Peintre de la Vie Moderne. É de pintura que Baudelaire fala, 

criticando as limitações das convenções académicas e das referências ao passado: La 

modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié 

est l'éternel et l'immuable. Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien. (Baudelaire, 

1863, trad. 2013, p. 21) Baudelaire fala do presente, da agitação da vida nas grandes 

cidades, do anonimato, de uma arte que deve ser do seu tempo. O século XIX, 

especialmente a segunda metade, correspondem, na Europa e nos EUA, ao triunfo da 

sociedade industrial, do capitalismo, da máquina e da racionalidade tecnocientífica, da 
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urbanização e dos movimentos operários, da electricidade e do telégrafo; tal como de 

movimentos ideológicos fortemente interrogadores da ordem vigente como o socialismo 

e o comunismo – o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels data 

de 1848. 

Segundo David Grout, os últimos trinta anos do século XIX na Europa foram 

relativamente pacíficos e estáveis em termos de confrontações bélicas. No entanto, o início 

do século XX foi marcado por uma agitação social e tensão internacional crescentes, que 

viriam a culminar na primeira guerra mundial. Estas foram manifestadas através de diversas 

experiências radicais - esse período colocou fim não só ao período clássico-romântico, 

como também às convenções em matéria de tonalidade tal como os séculos XVIII e XIX as 

haviam alargado (Grout & Palisca, 1994, rev. 2014, p. 653). 

O uso do adjectivo “Moderno” quando referenciado a uma corrente estética, foi-se 

impondo nas artes entre o final do século XIX e o início do século XX e teve um grande 

impacto na história da música, embora seja comum os historiadores da arte afirmarem que 

o Modernismo teve no século XX um período de grande saturação, ruptura, deslocação, 

inovação e de mudança. E que, apesar de haver um conjunto de compositores que aderiu 

à mudança, terá havido uma grande proporção de músicos que se manteve na corrente 

tonal, que continuaram a escrever para instrumentações standard e com o cromatismo 

bem-temperado criando assim o que Dalhaus chamou de “não-contemporaneidade dos 

contemporâneos” – isto provocou um sentimento de coexistência, muitas vezes 

conflituosa, entre impulsos ao mesmo tempo de ligação ao passado e ao futuro (Wilson, 

2002, p. 1304). 

 

Modernism in music was fuelled by more than aesthetic ambitions and the 

embrace of the uniquely new in music. A critique of contemporary cultural standards 

and the social uses of music as exemplified by the turn-of-the-century urban concert 

audience and public for music in the home was, from the start, a driving force behind 

early 20th-century compositional innovations. (Botstein, 2001, para.1) 
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Segundo Leon Botstein, o Modernismo é o resultado de convicções fundamentalistas 

de várias gerações desde 1900 que afirmam que os meios de expressão musical do século 

XX deveriam ser adequados ao carácter único e radical próprio do seu tempo. Embora o 

termo Modernismo tenha servido ao longo do século XX para classificar livremente um 

conjunto de estilos díspares entre si, estes estavam todos ligados pelas mesmas condições 

do contexto histórico. No que diz respeito à música, as regras básicas e as tradições 

composicionais do século XIX foram alvo de escrutínio, nomeadamente: o conceito e o uso 

da tonalidade; a obediência a estruturas rítmicas regulares; a dependência de instrumentos 

tradicionais e efeitos sonoros; e a utilização de formas composicionais alargadas. (Botstein, 

2001, para. 7) Relativamente à sua estética, a repetição, as sonoridades exuberantes e a 

subordinação por narrativas extra-musicais foram os alvos principais do discurso musical 

de viragem do século que, como Schoenberg argumentou, contrastavam com uma 

estrutura baseada em decoração e ornamentação e um estilo de ideia da música apenas 

como utilização de sons. No entanto o autor aponta que o Modernismo em música terá 

falhado em não ter alterado os gostos e as práticas da cultura de massas do século XX 

(Botstein, 2001, para. 14). 

Na mesma linha de pensamento, em “The Oxford Companion to Music” Paul 

Griggiths afirma que o Modernismo é uma corrente de pensamento composicional e 

prática caracterizada pela inovação que surgiu nas primeiras décadas do século XX 

(Griggiths, 2002). Inicialmente protagonizada por compositores como Stravinsky com a 

obra “Sagração da Primavera” (1913), por Schoenberg com o abandono completo da 

música tonal (ca. 1908), por Busoni com a obra “Sketch for a New Aesthetic of Music” 

(1907) e pelos compositores russsos seguidores de Scriabin, esta corrente composicional 

não chegou a obter uma unanimidade estilística, mas sim uma grande diversidade. 

(Griggiths, 2002, p. 789). Para alguns compositores, como o caso de Varèse ou do grupo 

dos Futuristas, eram necessários novos meios musicais para a altura em que a vida do ser 

humano estava a ser revolucionada pela electricidade, por transportes a motor e pela 

revolução industrial. Para outros, eram necessárias novas técnicas composicionais para 

conseguir expressar, intensificar e caracterizar imagens mais claras (Schoenberg), ou para 

tentar construir algo de transcendental (Scriabin). (Griggiths, 2002, p. 789) 
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Numa perspectiva das artes Modernistas em geral, Robert Storr afirma no livro 

“Modern art despite modernism” (2000) que, o conceito de Modernismo surge muitas 

vezes de forma errada ao ser usado para classificar tudo o que não é de uma determinada 

época, estilo ou até mesmo qualidade, tornando-se assim numa espécie de uma etiqueta 

para um grande espectro de tendências e estilos. No entanto, do ponto de vista histórico, 

o modernismo é entendido como um resumo de disputas e propostas díspares de formas 

de arte. Algumas dessas correntes são: Expressionismo, o Cubismo, o Futurismo e 

Construtivismo, Minimalismo, o Conceptualismo e até o Pós-Modernismo. O autor 

acrescenta que a relevância destas propostas e o seu sucesso manter-se-ão desde que se 

mantenham os debates sobre estes estilos que atribuem significado à cultura. E será 

quando este tema deixar de interessar que o modernismo irá ter o seu fim. Posteriormente 

no livro, Storr afirma que uma distinção dos termos “modern art” e “modernism” é 

necessária. O. autor começa por esclarecer que arte moderna é apenas a arte produzida 

durante a o tempo moderno (“modern era”) e que, com algumas oscilações, poder-se-á 

afirmar que esta terá começado no final do século XVIII ou no século XIX com Francisco de 

Goya, Gustave Courbet, Vincent Van Gogh ou com Richard Wagner (na música). Por outro 

lado, citando o autor: “Modernism — is that art that takes itself —its compositional 

techniques, methods of image making, physical presence, and constructive or destructive 

relation to the traditions of art — as its primary subject.” (Storr, 2000, pag.30). Antes de 

ser arte moderna é acima de tudo uma imagem, um símbolo, uma comunicação de 

experiências. Modernismo é arte que reflecte sobre a lógica e a estrutura de algo que tem 

significado, e acerca de como surgiu. Neste sentido, toda a arte modernista é 

essencialmente abstrata. 

“The debate over the many proposals for what modern art should be is alive 

on the Museum's walls, and, as was said at the outset, echoes of those 

disagreements will continue so long as modern art can be spoken of in the present 

tense.” (Storr, 2000, p. 36) 
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O Modernismo na arte ou no pensamento, como normalmente acontece, surge como 

uma disrupção, uma quebra com o tradicional (ou o convencional), um paradigma novo, 

um regime estético diferente que se opõe aos anteriores e que, por isso, se define antes 

de mais por essa oposição. Não quer isso dizer que, entretanto, a sua diversificação interna 

seja constante e em permanente mutação, reagindo a distintos contextos culturais, por 

muito universalista que se pretenda ser (como é o caso do moderno). (Storr, 2000, p. 26) 

 

Relembrando a pedagoga de piano Blaise Montandon, esta irá desmistificar a música 

contemporânea no seu artigo “What makes Modern music modern?”  começando por 

dividi-la em quatro elementos diferentes: Melodia, Harmonia, Ritmo e Forma. Num 

primeiro momento, Montandon refere que umas das maiores acusações acerca da música 

moderna é a falta de melodia, refutando que ao longo da história as percepções e 

construções de linhas melódicas foram sofrendo mudanças. Até então as escalas serviriam 

de base para a construção melódica e, segundo a autora, 250 anos depois a frescura e o 

factor de novidade perderam-se para os novos compositores. (Montandon, 1959, p. 8) A 

autora continua, afirmado que o francês Claude Debussy terá sido o primeiro usar pela 

primeira vez usando a escala de tons inteiros. (Montandon, 1959, p. 8). 

A pedagoga continua dizendo que, o uso de harmonias politonais e a construção de 

acordes através de intervalos de segundas menor e maior, quartas e quintas contribuíram 

para que houvesse o desenvolver de uma sonoridade diferente da tradição dos últimos 

séculos. (Montandon, 1959, p. 38) Parafraseando Montandon, no que diz respeito ao ritmo, 

a tendência dos compositores modernos é de fugir dos padrões regulares, simétricos e 

quadrados cada vez mais e uma das formas de o fazer é o de alternar o compasso durante 

a obra. Medidas (ou compassos) irregulares não são algo novo na modernidade: 

compositores como Tchaikovsky já teriam usado compassos 5/4 e 7/4. Relativamente à 

forma, tal como o ritmo, os compositores modernos estarão cada vez mais a fugir de frases 

iguais e simétricas. Ao invés de escrever frases com, por exemplo, durações fixas de quatro 

ou oito compassos, as melodias podem agora ter três, cinco, sete ou outras se a música 

assim decidir (Montandon, 1959, p. 39). 
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Para concluir, Montandon termina dizendo que não se deve negligenciar a obra e a 

linguagem de grandes compositores contemporâneos referindo que estas obras são 

estimulantes tanto para professores como para os alunos e que nos permitem abrir 

horizontes e descobrir novas sonoridades (Montandon, 1959, p. 40). 

Parece, assim, existir um duplo desafio neste ofício de abordagem de repertório 

moderno na iniciação à aprendizagem da guitarra:  por um lado, ultrapassar a presença 

muito reduzida desse repertório no ensino; por outro, tentar abarcar a enorme diversidade 

de linguagens que existe no genericamente denominado “moderno”, e encontrar 

compositores e obras ajustadas a esse ensino inicial. No capítulo seguinte usaremos obras 

de Simone Fontanelli (n.1961), com quem tive a oportunidade de trabalhar na Universität 

Mozarteum Salzburg durante os anos lectivos de 2019-2021. 
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3. Implementação do projecto educativo 

 

Nesta parte do trabalho será descrito e explicado o processo da implementação do 

projecto educativo. O capítulo está dividido em duas partes: introdução e contextualização. 

Nestes, serão feitas uma nota introdutória e a descrição da contextualização da acção. 

 

3.1 Introdução 

A ideia deste projecto surgiu aquando do meu mestrado em Performance na 

Universität Mozarteum em Salzburgo onde tive aulas durante três anos de Música 

Contemporânea com o compositor Simone Fontanelli. Após várias sessões em conjunto e 

performances a dois, fiquei a conhecer melhor o professor e a sua obra e foi então que 

descobri a sua componente pedagógica na escrita de obras para alunos mais novos de 

guitarra e violino. Depois de observação e conversa apercebi-me que, na minha opinião, o 

material construído por Simone é rico, inédito e necessário na aprendizagem da guitarra e 

de música. 

Inicialmente o objetivo era trabalhar este repertório com os alunos da prática de 

ensino supervisionada, mas devido ao extenso programa curricular já definido pelo 

orientador cooperante decidimos em conjunto aplicar o projecto aos meus alunos de outra 

instituição. O projecto educativo foi implementado entre os meses de Fevereiro e Junho 

de 2022 na escola OSMOPE sempre com a orientação e aconselhamento do orientador 

cooperante. 

 

3.2 Contextualização – Descrição do grupo de trabalho 

O projecto educativo teve a sua aplicação não no contexto de estágio, mas sim na 

escola OSMOPE. Devido ao facto de o projecto ter sido implementado numa escola distinta 

da escola de música onde foi realizada a Prática de Ensino Supervisionada, far-se-á uma 

sucinta apresentação da instituição. A Escola da OSMOPE – Creche, Jardim de Infância e 1o 

ciclo – é uma escola do ensino regular sediada na freguesia de Bonfim, na cidade do Porto, 

que conta atualmente com cerca de 250 alunos, entre os 0 e os 10 anos. A sigla - 

originalmente Obra Social do Ministério das Obras Públicas – adquiriu mais tarde outro 
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significado – Organização Social Movimento Pontes Educativas – aquando da 

reconfiguração desta em Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). 

Profundamente dedicada à expressão artística e à valorização da individualidade de 

cada um, esta escola apresenta-se como um espaço inovador, que se propõe a combater 

“o muito de rigidez e rotina que existe nas (nossas) escolas” (Berény, 2022, para. 2). 

Embora sendo uma escola do ensino regular, a OSMOPE tem a especificidade de 

incluir no seu plano curricular outras valências como música, expressão plástica e 

movimento desde o berçário até ao 1o ciclo. Geralmente, cada turma tem um bloco 

semanal de Educação Musical com a duração de 30 minutos (para a creche) e 45 minutos 

(Jardim de Infância e 1o ciclo). 

Para além deste aspeto, existem à disposição atividades extracurriculares como 

Ballet, Dança Criativa, Piano, Guitarra e Inglês.  

Por ser professor de guitarra nesta instituição e ter à minha disposição um número 

grande de alunos decidi aplicar o meu projecto educativo nesta escola. O grupo de trabalho 

foi constituído por três alunos do primeiro ciclo de ensino: a aluna A tem a idade de 9 anos 

e está inscrita no terceiro ano do ensino primário; os alunos B e C têm 10 anos e frequentam 

o quarto ano da escola. A aluna A é uma aluna que está no seu segundo ano de instrumento 

e trata-se de uma criança inteligente, responsável e trabalhadora. No início do ano 

apresentava algumas dificuldades principalmente na leitura e na posição da guitarra. Ao 

longo do ano foi realizado um trabalho direccionado principalmente para essas 

dificuldades. O aluno B está a frequentar o primeiro ano de instrumento e apresenta uma 

grande facilidade na aprendizagem da guitarra. As principais dificuldades que apresenta 

estão relacionadas com problemas de início da aprendizagem, nomeadamente, a boa 

colocação das mãos, a técnica sem apoio, entre outros. O trabalho com este aluno resumiu-

se à introdução do instrumento, da leitura, cantar e explorar as técnicas com e sem apoio. 

Por fim, o aluno C encontra-se no terceiro ano de ensino da guitarra e, comparado com os 

anteriores, começou o ano com uma capacidade técnica mais avançada. É um aluno 

interessado, capaz, mas um pouco preguiçoso no trabalho em casa. A principal dificuldade 

apresentada no início do ano terá sido a leitura de notação musical e a técnica sem apoio. 
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4. Descrição dos materiais didáticos 

 

Este projecto foi desenhado usando o livro Links de Simone Fontanelli (n.1961) como 

ferramenta. Aclamado pela crítica internacional, o compositor italiano e antigo guitarrista 

Simone Fontanelli escreveu em 2015 o conjunto de peças Links. Este compêndio é 

composto por 30 obras didáticas para guitarra, todas elas pautadas por uma escrita 

moderna, contemplando os diferentes níveis de aprendizagem dos alunos. Segundo o 

compositor, Links explora e usa diferentes formas de abordagens à estrutura da peça, 

notação, frase, compasso, e até à técnica do instrumento (Fontanelli, 2015, p. 2). Embora 

existam já várias peças que exigem uma participação activa do músico - isto é, uma 

integração dos intérpretes  no processo de criação - a pertinência deste livro é relevante 

pois, segundo o meu conhecimento, experiência e pesquisa, trata-se do único compêndio 

que contém várias obras que se adaptam às capacidades técnicas de alunos iniciantes. 

 

As peças usadas foram: Ti aspettavo tanto... , Tra pochi minuti arrivo! e Ho provato a 

disegnare sull’ acqua . A escolha destas peças foi feita em três passos: primeiramente foram 

escolhidos os alunos que iriam participar no projecto em causa consoante a sua 

personalidade e o nível de performance da guitarra; de seguida foram avaliadas as 

capacidades técnicas dos alunos seleccionados e os conhecimentos musicais: por fim, foi 

feita procura, análise e escolha das peças que se adequavam melhor a cada a aluno e que 

tivessem presentes na sua escrita elementos típicos da música moderna (improvisação, 

ausência de notação rítmica, efeitos idiomáticos...). 
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A primeira obra, Ti aspettavo tanto... (Esperava-te há muito tempo...) é de pequenas 

dimensões e quase só faz uso de cordas soltas da guitarra (criando ressonâncias). Os 

recursos utilizados nesta peça são: a indicação de marcas de expressão, a repetição 

controlada por segundos, a escolha livre de notas e ritmo (improvisação), o uso de 

diferentes timbres da guitarra, o uso de diferentes técnicas da guitarrísticas (rasgueado, 

sem apoio, acordes em bloco) e indicações dinâmicas e ritmo. Em adição, a obra tem a 

característica de não ter indicação de compasso e, tal como muitas outras, ser 

acompanhada por um desenho. 

Figura 1 - Ti aspettavo tanto... - S. Fontanelli 

 

Outra das obras utilizadas foi a Tra pochi minuti e arrivo! (Vou chegar em poucos 

minutos!). Trata-se de uma peça um pouco mais exigente do que anterior pois tem ritmos 

mais complexos para alunos no primeiro ano de aprendizagem e é de maior dificuldade 

para as mãos. A obra em causa foi escrita fazendo uso dos seguintes recursos: indicação de 

marcas de expressão, repetições controladas por segundos, recurso a diferentes timbres 

da guitarra e indicações de dinâmicas e ritmo. Em adição, o facto de alternar rapidamente 

entre fortíssimo súbito e pianíssimo súbito constitui uma dificuldade acrescida. Para 

complementar, o autor escreveu esta peça também sem a indicação de compasso e fez 

acompanhar um desenho associado à obra. 
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Figura 2 - Tra pochi minuti arrivo! - S. Fontanelli 

 

A terceira peça usada foi a Ho provato a disegnare sull’ acqua (Tentei desenhar 

na água). Esta obra de curta duração surge num nível de dificuldade médio entre as 

duas peças anteriores e faz uso dos seguintes recursos composicionais: indicação de 

marcas de expressão, agógica e dinâmicas, recurso a diferentes timbres da guitarra, uso de 

harmónicos naturais e uso de diferentes técnicas da guitarrísticas (rasgueado, sem apoio, 

vibrato). Em adição, é notável o uso de ressonâncias da guitarra e uma exploração 

maior da escala. Como anteriormente, o autor termina com um desenho alusivo à peça 

em causa. 
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Figura 3 - Ho provato a disegnare sull'acqua - S. Fontanelli 
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5. Metodologia 

 

Como já referido antes, o projecto educativo teve a sua implementação fora do 

contexto de estágio. Esta decisão foi feita devido ao facto de haver um currículo 

extenso a cumprir na instituição acolhedora da Prática de Ensino Supervisionado e de 

eu ter à disposição alguns alunos noutra instituição aonde sou professor. 

A implementação deste projecto na sua componente prática resultou no estudo, 

análise, execução e gravação de três obras diferentes (uma para cada aluno) retiradas 

do livro Links do compositor e guitarrista italiano Simone Fontanelli. Ao mesmo tempo 

foi feito um questionário informal/ conversa ao aluno antes de conhecer a peça e pós 

a sua performance.  

Primeiramente, contactei e conversei com o compositor acerca do uso da obra 

dele para o meu projecto educativo a fim de lhe pedir a sua autorização e alguns 

conselhos. Depois, procedi à escolha das obras tendo em conta o nível dos alunos à 

disposição e as características composicionais - por serem os três com idades entre os 

8 e 10 anos as peças escolhidas foram das mais acessíveis (tecnicamente) que o livro 

tem. Em terceiro lugar, em contexto de aula, entreguei a obra a cada aluno e realizei um 

primeiro questionário informal/ conversa, que consistiu primeiramente numa tradução do 

nome da obra para português e numa análise visual da partitura seguida de perguntas e/ou 

explicações sobre o significado de determinados símbolos e notações - por haver várias 

indicações relacionadas com a forma de como tocar determinadas passagens, passei à 

exemplificação de algumas secções. Em quarto lugar, foi feita a leitura da peça toda e foi 

realizada a verificação de onde se tocam determinadas notas na guitarra e foram 

esclarecidas determinadas células rítmicas seguindo do início da aprendizagem da obra em 

si (como tocar) - considero importante referir que ao longo de todo o processo tentei não 

tocar a peça toda para não influenciar decisões na performance da peça. Por fim, em quinto 

lugar foi realizada a gravação da performance das peças seguida de uma outra conversa 

informal sobre os desafios enfrentados. 

Relativamente ao questionário informal/ conversa, foram feitas as seguintes 

perguntas: Observa a peça e diz-me se reparas em algum elemento estranho. Comparando 



 45 

com as peças que já tocaste notas alguma discrepância?; Que notas é que não conheces?; 

Percebes o significado de todas as anotações escritas? . De seguida teve lugar uma conversa 

que consistiu na minha explicação de certos elementos, como por exemplo a improvisação 

ou os glissandi, seguido de comentários dos alunos aos pedidos do compositor (como por 

exemplo numa parte em que é exigido que o aluno conte um número de segundos 

específicos enquanto toca um grupo de notas). No final, após a gravação, foi realizada uma 

conversa final acerca dos desafios com os quais foram confrontados, sobre a performance, 

aspectos a melhorar e terminei questionado cada aluno se gostaria de tocar outra peça do 

mesmo estilo, tendo obtido por todos uma resposta positiva. 
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6. Resultados 

 

Após a implementação do projecto educativo que teve como objectivos específicos a 

criação de contacto dos alunos com música moderna, o aprofundamento de técnicas de 

escrita e performance, o melhoramento da leitura, o estímulo da criatividade e o 

alargamento do espectro de estilos musicais, é possível concluir que os resultados foram 

positivos. 

A implementação do projecto foi feita, como dito anteriormente, em cinco passos. 

Dado que os primeiros dois momentos foram dedicados à sua preparação, tirarei 

conclusões a partir do terceiro momento: este consistiu na entrega das obras em contexto 

de aula e do questionário informal onde foi possível perceber o nível de conhecimento com 

que os alunos entraram na experiência, que se caracterizou por ser muito reduzido no que 

diz respeito ao conhecimento da música moderna e das suas características - estes 

demonstraram também desconhecimento pelas indicações do compositor e algumas 

dúvidas de leitura. Em quarto lugar, surge o estágio mais rico da experiência: a leitura e 

preparação da obra. Nesta fase proporcionou-se a descoberta de novas técnicas de 

performance, de novas notas, da sonoridade da obra e da superação dos desafios 

apresentados anteriormente. Por fim, o último passo consistiu na performance e gravação 

da obra seguidas de uma conversa informal com os alunos. Este momento foi muito 

positivo e considero que os alunos compreenderam bem a peça que tinham para tocar. No 

caso dos alunos que tinham peças com elementos de improvisação, foi interessante 

observar que nem todas as vezes a tocaram da mesma forma. Posteriormente, a conversa 

informal serviu para compreender melhor que mudanças é que tinham acontecido na 

compreensão musical dos jovens guitarristas, se ainda restavam dúvidas e como se tinham 

sentido ao terem tocado as obras em questão. 

De um modo geral, os alunos mostraram-se entusiasmados e interessados no 

projecto. O facto de estarem a tocar uma obra diferente do que para eles seria o normal, 

despertou muita curiosidade e motivação. A sua preparação para a performance e para a 

gravação foi muito positiva e consistente. 
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As ilações que retiro deste projecto são que os alunos conseguiram melhorar a leitura 

de partitura, conheceram novas técnicas de tocar e escrever música e contactaram com 

um estilo diferente do habitual.  
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7. Conclusão 

 

Com o presente projecto, espera-se contribuir, ainda que em pequena escala e 

dimensão, para o desenvolvimento do ensino de obras de cariz moderno nos primeiros 

anos da disciplina de guitarra. Após análise dos resultados, verifica-se que houve uma 

melhoria de qualidades dos alunos (leitura, compreensão, performance) e que o contacto 

com a música moderna dinamizou a sala de aula. Considero que o trabalho pode ser um 

modesto contributo para uma maior inclusão da música moderna no ensino inicial da 

guitarra contribuindo para uma aprendizagem cada vez mais diversificada e um renovado 

gosto pela música. 

No entanto, atento que os moldes da aplicação do projecto educativo poderiam ter 

sido aperfeiçoados e aumentados. Isto é, seria desejável que, numa outra altura, houvesse 

um maior número de alunos que possibilitasse a obtenção de resultados em maior 

quantidade, mais ricos e consistentes. Em adição, teria sido interessante realizar a 

experiência num maior período de tempo em que se pudesse fazer algumas sessões de 

audição de música moderna de forma que os alunos contactassem mais com o contexto 

em causa. Na escola onde o projecto foi aplicado – a OSMOPE – existe um atelier 

permanente de artes plásticas dirigido por uma artista plástica. Embora pontualmente, 

ficou o desafio de, no futuro, cruzar mais intensamente as áreas das artes plásticas e da 

música. Dessa fertilização cruzada resultam experiências únicas sobre o desenvolvimento 

sensorial, as capacidades de entender e usar as expressões artísticas, a verbalização de 

emoções e pensamentos, ou seja, todo um conjunto de estímulos, experiências e 

conhecimentos que expandem as possibilidades de um músico se exprimir. 

Adicionalmente, a situação pandémica que atravessamos trouxe alguns 

constrangimentos, nomeadamente atrasos na planificação, devido a casos de infecção por 

COVID-19. 

Concluindo, embora o universo da implementação tenha sido limitado, considero que 

a sua aplicação foi bem-sucedida e que colheu bons resultados. Destaco aqui o prazer que 

foi poder trabalhar com duas vertentes que me dizem muito: a música moderna e o início 

da aprendizagem da guitarra. Por um lado, tive sempre uma predileção e curiosidade com 
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este tipo de música e foi um prazer poder aplicar o conhecimento (limitado) que tenho no 

seu ensino. Por outro, o início da aprendizagem da guitarra é uma das fases que eu mais 

gosto enquanto professor de instrumento. É uma altura em que se encontra maior 

receptividade e curiosidade por experiências novas, que, com maior facilidade, se consegue 

guiar e influenciar os primeiros contactos das crianças com o instrumento e com a música. 

Poder aliar estas duas vertentes foi uma oportunidade muito rica e recompensadora no 

meu trajecto enquanto docente e instrumentista. 
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Parte II – Relatório da Práctica de ensino supervisionada 
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8. Introdução 

 

A minha Prática de Ensino Supervisionada teve lugar no Curso de Música Silva 

Monteiro durante o ano escolar de 2021/2022. A escolha desta instituição deveu-se ao 

facto de se tratar uma escola de referência na cidade onde habito (Porto), por ter sido a 

escola onde fiz os meus estudos musicais do 1º ao 8º grau de guitarra e por se tratar de 

uma escola muito dinâmica. Em adição a oportunidade de poder trabalhar e aprender com 

o professor cooperante Hugo Simões foi muito proveitosa pois sinto que aprendi muito 

acerca do repertório didático que existe, formas de abordar os alunos e pormenores que 

devem ser tidos em conta. 

 

8.1 Descrição da instituição 

 

O Curso de Música Silva Monteiro surgiu em março de 1928 tendo como origem do 

seu nome o apelido das três irmãs fundadoras: Carolina (1889-1948), Ernestina (1890-

1972) e Maria José da Silva Monteiro (1892-1973). Provenientes de uma classe social alta 

do Porto, viram-se forçadas em encontrar uma fonte de rendimento em virtude de uma 

crise económica sentido no período pós-guerra. Tendo tido uma educação burguesa e 

completa, as três tinham tido formação em solfejo, teoria musical e piano. Desta forma, 

decidiram criar o Curso Silva Monteiro que mais tarde ficou Curso de Música Silva 

Monteiro. Inicialmente, a escola funcionava na residência da família, na Avenida da 

Boavista, e embora contasse com apenas três alunas, rapidamente cresceu e acolheu um 

maior número de pessoas. (Cabral, 2006, para. 3) 

Durante mais de 40 anos, a escola formou centenas de pianistas, músicos, amadores 

e profissionais até que, em 1973, após o falecimento de Maria José́, a direcção pedagógica 

foi assumida por três antigas alunas – Maria Conceição Caiano, Maria Teresa Matos e Maria 

Fernanda Wandschneider -, altura em que passou a designar-se Curso de Música Silva 

Monteiro. É nesse ano que a oferta educativa da escola passa, por requisito do Ministério, 

a contemplar mais instrumentos, pois, até então, apenas ministrava a disciplina de Piano, 

a par com o Solfejo e a Teoria. 
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Ao longo destes 94 anos de existência, a escola procurou ser um estabelecimento de 

ensino onde se respira cultura, uma escola que pauta a sua existência por elevados padrões 

éticos, estéticos e técnicos tendo, até aos dias de hoje, um papel determinante na 

formação e ensino de músicos na cidade do Porto. (Fonseca, 2010, p. 10) 

 

8.2 Instalações 

 

Embora o espaço da escola fosse, originalmente, a residência familiar das irmãs Silva 

Monteiro, na Avenida da Boavista, o Curso de Música Silva Monteiro conta, no seu 

percurso, com vários espaços que partilham, até hoje, algo em comum, e que conferiu à 

instituição dois caracteres únicos: todos estes edifícios eram casas residenciais e situados 

numa zona nobre da cidade do Porto (Boavista).  

Durante muitos anos, as aulas de música foram leccionadas nas próprias casas 

particulares das irmãs Silva Monteiro. Aquando do falecimento de Maria José, passaram a 

ter lugar noutros locais: na casa na Praça Mouzinho de Albuquerque, depois na Avenida da 

Boavista 1059, mais tarde o edifício na Rua Fernandes Costa, e mais recentemente no Largo 

da Paz, antes de se instalar, por volta de 2005, e até aos dias de hoje, na Rua Guerra 

Junqueiro. 

 

8.3 Órgãos de Gestão 

 

No ano letivo 2021/2022, a direcção pedagógica do Curso de Música Silva Monteiro 

foi constituída pelos professores Álvaro Teixeira Lopes e Luísa Caiano, ambos antigos 

docentes de piano no Curso. Além dos dois professores mencionados acima, a Dra. Carla 

Almeida integrou também os Órgãos de Gestão como Diretora Administrativa e Financeira, 

e a Dra. Estefânia Sousa Martins como chefe de secretaria. 
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8.4 Oferta Educativa 

 

A descrição dos objectivos gerais e específicos, parcerias e projectos estão descritos 

do Projecto Educativo da escola. Como grande objectivo a alcançar, a instituição pretende 

“assumir a formação musical / artística do indivíduo desde o 1o Ciclo de escolaridade até 

ao término do previsto para o ensino especializado da música (correspondente ao 12o ano 

do ensino regular)” (Monteiro, Regulamento interno, 2021) 

O CMSM é uma instituição do ensino oficial de Música que apresenta uma vasta 

oferta de cursos, instrumentos e faixas escolares. A escola acolhe alunos entre os 4 e os 18 

anos, embora haja um número inferior de alunos adultos que frequentam curso livre ou 

que se encontram a concluir algumas disciplinas. 

De seguida, encontra-se citada a diversidade de planos de estudos existentes.  

1. Ensino Artístico Especializado – regime integrado, articulado ou supletivo: 

a) Curso de Pré-iniciação (para crianças dos 4 aos 6 anos)  

b) Curso de Iniciação (Níveis I, II, III e IV); 

b) Curso Básico (2o e 3o ciclos – 1o grau até 5o grau); 

c) Curso Secundário (6o grau até 8o grau) 

 

2. Curso Livre 

O regime de Curso Livre, presente na maioria das escolas de música, possibilita a 

aprendizagem de um instrumento e/ou de formação musical, sem a obrigatoriedade de 

realizar exames e audições. Assim, os alunos que o desejarem, poderão ter acesso a uma 

aula semanal de instrumento e ainda a opção de frequentar aulas de Formação Musical e 

outras disciplinas. Situação ideal para alunos mais velhos e/ou mais novos que não 

consigam suportar a carga horária do curso oficial. 

 

3. Rockschool 

Uma das vertentes pelas quais a Escola se destaca é a existência da Rockschool, 

modalidade voltada para o ensino de música não erudita. Esta oferta destina-se a alunos 

de todas as idades, com ou sem conhecimentos musicais, que queiram desenvolver um 
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percurso na área do Pop-Rock. Desta forma, os alunos podem aprender instrumentos como 

guitarra elétrica, baixo, bateria, voz e teclado – integrando bandas ou outros ensembles - 

tendo ainda contacto, em diversos workshops (por exemplo Band Camp), com as áreas da 

Composição, Síntese Digital e Tecnologias da Música. 

 

 

8.5 A disciplina de Guitarra clássica 

 

A unidade curricular de guitarra clássica é oferecida aos do curso de iniciação, 

supletivo e articulado de música. Em adição também é possível aprender o instrumento na 

modalidade de Curso Livre e Rockschool. Para cada nível existe um currículo definido 

através das directrizes gerais para o ensino artístico e pelos professores da escola. 

 

8.5.1 Iniciação 

Este grau de ensino abrange todos os alunos com idades entre os quatro/ cinco anos 

até concluírem o quarto ano da escola primária. Encontra-se dividido em 5 níveis: nível 0 

(dos 4 aos 5 anos), nível 1 (6/7 anos), nível 2 (7/8 anos), nível 3 (8/9 anos) e nível 4 (9/10 

anos). Os alunos inscritos em guitarra têm aulas de grupo de 45min com o máximo de três 

crianças por aula, com a excepção do nível 0 que não tem a disciplina de instrumento. 

Transversalmente a todos os alunos de iniciação, em adição ao instrumento frequentam 

também Formação Musical e Classe de Conjunto (coro). No programa da escola estão 

descritos os objectivos gerais e específicos e os critérios de avaliação, sendo que esta é 

feita integralmente por avaliação contínua. 

 

8.5.2 Ensino Básico 

 

A partir do 5º ano de escolaridade, 1º Grau, a disciplina passa a ter a duração de 45 

minutos semanais de aula individual. O programa curricular da escola começa por 

apresentar as cotações de avaliação que está divida em duas modalidades (uma para o 

primeiro e segundo graus e outra do terceiro ao quinto graus) como se pode ver na figura 
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4. De seguida são descritas as provas de equivalência, prova de transição de grau e a prova 

de aferição. Antes de serem apresentados os objectivos específicos para cada grau são 

dados a conhecer os critérios de avaliação divididos em duas secções: Avaliação Contínua 

e Provas de avaliação. Posteriormente são descritos para cada grau os objectivos gerais, o 

programa anual mínimo e o programa para as provas semestrais. De forma transversal 

podemos encontrar escalas presentes em todos os graus e seis unidades (peças e estudos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.3 Ensino Secundário  

 

O ensino secundário abrange os três últimos níveis de escolaridade: 6º, 7º e 8º graus. 

Neste nível de escolaridade os alunos de ensino articulado têm aulas de 90 minutos por 

semana enquanto os alunos supletivos mantêm os mesmos 45 minutos semanais. O 

programa curricular da escola segue a mesma formatação e linha de pensamento que os 

anteriores, começando por apresentar os critérios gerais de avaliação e as cotações (figura 

Figura 4 – Cotações guitarra Ensino Básico (CMSM) 
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5). À semelhança do currículo anterior, são também apresentados os objectivos gerais, o 

programa anual e o programa para as provas individualmente de grau.  

 

 

 

Figura 5 - Cotações ensino Secundário (CMSM)  
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9. Descrição da Prática de Ensino Supervisionada 

 

A Prática de Ensino (PES) teve lugar no Curso de Música Silva Monteiro, no ano lectivo 

2021/2022. No que diz respeito à prática pedagógica de coadjuvação lectiva, trabalhou-se 

com três alunos: um do segundo grau, outro do quarto grau e um do primeiro grau. A 

observação da prática pedagógica foi realizada com uma aluna do primeiro grau e, com a 

vertente de classe de conjunto, com a orquestra de guitarras. O orientador cooperante do 

PES foi o professor Hugo Simões, docente de guitarra clássica e classes de conjunto do 

Curso de Música Silva Monteiro. 

 

9.1 Discussão e primeira reunião 

 

Após a confirmação por parte da Universidade de Aveiro, no início do ano lectivo, foi 

realizado um primeiro contacto via e-mail com a instituição de acolhimento e com o 

professor Hugo Simões com o objectivo de marcar uma reunião para organizar e estruturar 

o PES. Posteriormente, nessa reunião foram definidos as actividades de estágio e o horário 

da prática pedagógica de coadjuvação lectiva e da observação pedagógica. 

 

9.2 Plano anual de formação do aluno 

 

No mês de novembro de 2021 foi preenchido e assinado pelo professor orientador 

cooperante e pelo orientador científico o Plano Anual de Formação do Aluno em Prática de 

Ensino Supervisionada (PAF). Neste documento estão descritos os nomes dos alunos, 

respectivo ano de escolaridade e os horários da prática pedagógica de coadjuvação lectiva 

e da observação pedagógica. Em adição, estão também neste documento enumeradas as 

actividades organizadas em contexto de estágio e as participações activas em acções a 

realizar no âmbito do PES. 

Em conversação com o Orientador Cooperante, foi decidido qual seria o cenário mais 

benéfico para o meu enriquecimento curricular e aprendizagem. Sendo assim, ficou 

decidido realizar a prática pedagógica de coadjuvação lectiva com alunos do primeiro, 
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segundo e quarto graus numa tentativa de perceber como é iniciada a aprendizagem do 

instrumento e que caminhos a tomar mais tarde no quarto grau. Relativamente à prática 

de observação pedagógica ficou decidido que iria assistir a outro aluno do primeiro grau e 

à aula de classe de conjunto, leia-se orquestra de guitarras, de forma a compreender como 

funciona e como se trabalha em dinâmica de grupo. Estas duas vertentes do estágio ficaram 

compreendidas ao mesmo dia da semana. 

Relativamente à organização de actividades, foi discutido e planificado em conjunto 

com o professor Hugo Simões e encontram-se enumeradas no PAF. Todas as actividades 

foram escolhidas e organizadas tendo em conta a comunidade estudantil do Curso de 

Música Silva Monteiro. No entanto, devido à pandemia de COVID-19 ainda em voga, foram 

realizadas duas actividades (de três) e apenas uma estava descrita no PAF. Estas foram: Ida 

a um concerto de guitarra clássica e Allegro Mosso – primeiro encontro de guitarras do 

CMSM. Relativamente à Participação Activa em Acções realizadas no âmbito do estágio, 

tive a oportunidade de participar em três, das quais, devido a constrangimentos causados 

pela pandemia, apenas uma constava no PAF. Será feita uma breve descrição no corpo de 

texto que se segue de todas as actividades: 

i. Organização: Allegro Mosso – Encontros de Guitarras do CMSM – 2 de Abril 

de 2022 

A primeira actividade que foi organizada foi um encontro de alunos de guitarra do 

Curso de Música Silva Monteiro. Realizado num sábado de manhã, este convívio foi inédito 

para a classe de guitarra e teve como objectivos promover o relacionamento entre alunos 

e o contacto entre os diferentes níveis de ensino, o aprofundamento da técnica guitarrística 

e o convívio musical. Com a ajuda do professor Hugo Simões, orientador cooperante, foi 

feita uma estrutura tripartida. Num primeiro momento, o professor Hugo Simões realizou 

uma sessão de técnica e criação musical com os alunos do 4º, 5º e 6º anos que resultou 

numa pequena peça composto em conjunto. Simultaneamente desenvolvi com os 

restantes alunos (7º, 8´, 9º anos) uma sessão de técnica mais intensiva acompanhada de 

momentos de partilha de experiências. De seguida foi feito um intervalo para lanche e 

convívio.  Por fim, foram dispostos os alunos todos (17) em círculo e cada um apresentou 

e tocou uma das peças que estaria a estudar. A receptividade dos alunos foi muito boa e 
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ficou o desejo de se voltar a repetir no 3º Período. Considero que foi uma actividade muito 

positiva que permitiu aos alunos mais novos conhecerem-se uns aos outros e contactarem 

com um nível superior de guitarra ao escutar os mais velhos. Por outro lado, a partilha de 

experiências e a realização de alguns exercícios técnicos permitiu aos alunos mais velhos 

terem uma ideia do que é ser um guitarrista e que tipo de trabalho tem de ser feito para 

concluir o curso com sucesso. 

ii. Organização: Ida a um concerto de guitarra – 12 de Abril 2022 

A segunda actividade organizada aconteceu no dia 12 de Abril. Alguns alunos de 

guitarra do Curso de Música Silva Monteiro deslocaram-se ao Centro Municipal da 

Juventude de Vila do Conde para ouvir o guitarrista Dejan Ivanovich integrado na semana 

Internacional Erudita 2022 organizada pelo Conservatório de Música de Vila do Conde com 

o apoio da Câmara Municipal. O programa do concerto foi: Sonata BWV 1001 (Adagio, 

Fuga, Siciliana, Presto de Johann Sebastian Bach; Fantasie Dramatique Le Depart de 

Napoléon Coste; Variações sobre canção popular de Anatólia de Carlo Domeniconi; Sonata 

nrº1 de Leo Brouwer. Como encore o guitarrista tocou ainda uma Pavana de Francisco 

Tárrega e o Preludio Tristón de Máximo Diego Pujol. 

Os objectivos desta actividade foram promover o contacto com a música, dar a 

conhecer intérpretes de referência do instrumento que estão a estudar, fomentar o gosto 

pela guitarra clássica, desenvolver os laços de amizade entre os alunos e alargar o 

conhecimento de reportório para guitarra. 

O concerto foi um sucesso com o público entusiasticamente a aplaudir de pé. Os 

alunos gostaram do concerto e ficaram com vontade de ouvir mais, sendo para alguns a 

primeira vez que ouviram um concerto inteiro de guitarra clássica. 

iii. Participação: Gravação para Global Science Opera “Thrive” – 20 de 

Novembro de 2021 

Foi realizada uma gravação no dia 29 de Outubro da Orquestra de Guitarras no Curso 

de Música Silva Monteiro para a opera Global Science Opera 2021 Thrive. A Global Science 

Opera é um projecto educacional internacional, interdisciplinar, que aborda os campos da 

ciência e das artes de uma forma transversal e complementar. É realizada anualmente e 

conta com a participação de alunos do mundo inteiro, desde ensino primário ao 
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universitário, professores, investigadores e instituições científicas. O Curso de Música Silva 

Monteiro tem participado regularmente na Global Science Opera com diferentes projectos 

tendo sido lançado o desafio à Orquestra de Guitarras de participar na opera de 2021. Um 

dos professores da orquestra de guitarras, o professor Hugo Simões, fez o arranjo do tema 

principal que depois foi trabalhado na aula de classe de conjunto, que frequento enquanto 

actividade pedagógica, e posteriormente feita a gravação em áudio e vídeo. 

iv. Participação: Comemoração dos 94 anos do Curso de Música Silva Monteiro 

– Concerto de professores (estreia de uma obra) – 2 de Março de 2022 

Inserido nas comemorações do aniversário do Curso de Música Silva Monteiro, foi 

organizado um concerto de professores na igreja do Santíssimo Sacramento no dia 2 de 

Março pelas 21:30h. Juntamente com os professores de guitarra Hugo Simões e Rita 

Barbosa foi estreada parte da obra “como se canta o fogo, o mar e o som dos barcos (a 

partir de excertos de José Augusto Mourão) – pequenos quadros em forma de variação 

para trio de guitarras” de Fernando Lapa. Dividida em quatro andamentos, foi possível 

tocar os primeiros dois: “o anjo e o vitral (cintilações)” e “à espera da manhã”. Pautados 

por um estilo vanguardista com uma visão de orquestra, estes dois andamentos 

contrastantes exploram as diferentes texturas que as três guitarras podem produzir desde 

uma sonoridade muito subtil e ágil até um virtuoso turbilho de notas. Com a igreja cheia, a 

adesão dos outros docentes ao concerto foi muito grande e foram tocadas outras obras a 

solo e em conjunto. 

v. Participação: Concerto “Utopia, o princípio de tudo...” – 10 de Abril 2022 

No dia 10 de Abril de 2022 realizou-se o concerto de Natal da Orquestra de Guitarras 

com o coro de Iniciação do Curso de Música Silva Monteiro que devido ao contexto 

pandémico foi adiado e tinha a data original de 18 de Dezembro de 2021. O programa 

tocado foi composto pelo Professor Hugo Simões com textos de Sophia Mello Breyner e 

um arranjo também pelo docente Simões da obra Seascpae, Landscape de David Adele. O 

programa envolveu todo o coro de iniciação da escola a cargo da professora Mizé Barros e 

a orquestra de guitarras onde participei como seu membro e ajudei na logística e 

transporte de materiais necessários. Com lugar na Igreja S. João Novo (Porto), a adesão ao 

concerto foi muito grande e a igreja estava cheia com pessoas a assistir em pé. O concerto 
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foi bem-sucedido e os alunos gostaram de tocar e o feedback dos encarregados de 

educação foi muito bom. 

 

9.3 Caracterização dos alunos de estágio 

 

Por motivos de privacidade irei referir os alunos por letras do abecedário pela ordem 

do horário semanal do estágio. 

O aluno A, frequentou durante o ano lectivo o segundo grau e revelou ser desde o 

início uma criança com boas capacidades mas um pouco preguiçoso. A maior dificuldade 

que observada foi a sua personalidade que muitas vezes era fechada, mesmo com o 

orientador cooperante. Relativamente à sua postura física, foi possível compreender que 

existia um cuidado com a posição das costas, mas a posição da sua mão direita estava 

aquém do ideal. A nível de compreensão musical o aluno tinha alguma facilidade na leitura 

e tinha consciência da estrutura e ritmo. A nível do uso de dinâmicas e timbres diferentes 

o aluno não mostrava muito interesse embora as realizasse após indicação por parte do 

professor cooperante ou minhas. Os focos principais a trabalhar com este aluno durante o 

ano lectivo foram a correcção da colocação das mãos, a implementação de dinâmicas e o 

reforço para que haja um estudo em casa mais regular. 

O aluno B frequentava o quarto grau da música do sétimo ano escolar. Trata-se de 

um aluno educado e com o qual desenvolvi uma boa relação e com uma facilidade natural. 

No entanto apresentava uma dificuldade muito grande na leitura de partitura em 

simultâneo com falta de estudo. Posto isto, a evolução deste aluno foi mais demorada e foi 

feito um trabalho de melhoramento da leitura através da realização de exercícios de leitura 

à primeira vista. Em adição, o som que o aluno produzia era muito reduzido e leve. 

Relativamente à sua compreensão musical, o aluno revelou sempre uma boa sensibilidade 

quando já sabia as obras e demonstrava prazer no que tocava. Os focos principais a 

trabalhar durante o ano lectivo foram o melhoramento da leitura, o melhoramento do som 

e o incentivo para estudar em casa com mais frequência. 

O aluno C frequentou o primeiro grau e mostrou facilidade desde o início. Embora 

estivesse a iniciar os seus estudos no ensino oficial de música, o aluno já frequentara 
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guitarra antes. Um dos aspectos mais positivos era a sua facilidade em responder a 

exercícios ou anotações pedidas pelo professor ou pelo estagiário. Por outro lado, a postura 

física do aluno não era a melhor. Em relação à sua compreensão musical, esta estava ainda 

no início da sua construção. Com o passar do ano, o aluno teve um percurso descendente, 

tendo começado muito bem e com um estudo regular que mais tarde veio a não ser tão 

consistente. Os focos a trabalhar com este aluno foram a correção da sua postura, o 

melhoramento da leitura e o incentivo para estudar em casa. 

Relativamente ao aluno D, este frequentava também o primeiro grau e foi um dos 

elementos da minha observação pedagógica. O maior desafio foi o facto de o aluno estar a 

iniciar por completo a aprendizagem da guitarra embora tivesse demonstrado facilidade e 

uma consistência no estudo. A sua observação foi muito útil pois permitiu ver de fora como 

a aula se desenrola, a que elementos o professor cooperante estava mais preocupado e 

que estratégias usava. 

Por fim, a observação e participação da orquestra de guitarras constituiu o segundo 

elemento da minha observação pedagógica. Leccionada pelos professores Hugo Simões e 

Rita Barbosa, a orquestra é formada por cerca de quinze alunos do sexto ao nono ano de 

escolaridade (segundo ao quinto grau). Alguns dos desafios notáveis eram a escolha de 

reportório e a falta de estudo de alguns alunos. No entanto o trabalho ao longo do ano foi 

muito positivo e contou com duas participações em concertos e uma ida durante uma 

semana a Lalín para um estágio e concerto final. 

 De seguida encontra-se um relatório de assistência a título de exemplificação, 

estando todos os restantes nos anexos:  
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 16 

Aula assistida 

25 de Março 2022 

15:10h 

Conteúdos 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

• La panthere-blue – T. Tisserand. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento longo e correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos (mão direita 
fixa); 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
uso de mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (uso do metrónomo, técnica sem apoio); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de memória da peça para audição. Foi pedido ao aluno que tocasse as diferentes partes e depois 
a peça de início ao fim de memória. Posteriormente foi trabalhada a peça nova por pequenas partes de 
forma a abordar determinadas passagens técnicas. 
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10. Reflexões finais 

 

No termo da Prática de Ensino Supervisionada, chega agora o momento de realizar 

uma reflexão acerca de todo o processo levado a cabo ao longo do passado ano lectivo. 

A experiência de estágio foi, para mim, extremamente valiosa, na medida em que me 

permitiu conhecer, de perto, todas as particularidades, procedimentos, processos e 

relações que caracterizam uma instituição de ensino da música. O trabalho com o professor 

cooperante Hugo Simões mostrou-se essencial para a minha aprendizagem, tanto de 

competências, como de gestão e relacionamento com os alunos, encarregados de 

educação, colegas docentes e funcionários da escola. Adicionalmente, as conversas 

informais que mantive com o professor cooperante e com a professora de guitarra Rita 

Barbosa contribuíram para o meu crescimento enquanto professor. 

Especificamente falando da experiência de leccionação enquanto estagiário no Curso 

de Música Silva Monteiro, creio que a multiplicidade de valências, universos e contextos 

foram uma grande mais-valia para a minha aprendizagem e crescimento pessoal e 

profissional. Por fim, sinto uma grande realização por poder ter realizado a Prática de 

Ensino Supervisionada na escola onde estudei durante oito anos e de onde retenho 

memórias tão positivas dos meus anos de aprendizagem. 
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Anexo I – Obras usadas no Projecto Educativo 
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Anexo II – Relatórios da Prática de Ensino Supervisionada 

 

Aluno A 

 

Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 1 

Aula assistida 

15 de Outubro 2021 

11:05h 

Conteúdos 

•  Highland March – Maria Linnemann; 

• Joining the Dots (exercícios de leitura à primeira vista) -  ABRSM 

Objectivos e Competências 

• Desenvolver a coordenação e independência das mãos; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração;  

• Estimular o estudo para a próxima aula;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
uso de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Exercícios de leitura à primeira vista (sem e com guitarra e com acompanhamento harmónico do 
professor); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (uso do anelar na segunda corda, tocar determinada secção); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (exercícios para melhoramento da leitura); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento de ambas as mãos. Foram realizados três exercícios de leitura à primeira vista 
do livro Joining the Dots. Continuação da leitura da peça - o aluno conseguiu ver a peça até ao fim, mas 
necessita de atenção relativamente à correta colocação das mãos. 
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Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 2 

Aula leccionada 

22 de Outubro 2021 

11:05h 

Conteúdos 

•  Highland March – Maria Linnemann; 

• Estudo nrº1 – Léo Brouwer. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento e alongamento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração e a auto-avaliação; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelos professores; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Desenvolver a coordenação e independência das mãos; 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
uso de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos curtos (uso do polegar alternado com indicador/médio, tocar 
determinada secção, uso da dedilhação indicada pelo professor); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (melodia na voz do baixo) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento das duas mãos. Início da leitura da obra nova. O aluno apresentou algumas 
dificuldades na sua leitura e no uso correcto das dedilhações. Foram trabalhadas questões de digitação e 
preparação de mão direita. 

Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 3 

Aula assistida 

12 de Novembro 2021 

11:05h 

Conteúdos 

•   Highland March – Maria Linnemann; 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento e alongamento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Tocar as peças com precisão rítmica e em legatto; 

• Estimular o estudo na aula; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 
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• Trabalho da obra por partes e objectivos (uso do polegar em simultâneo com indicador/médio, tocar 
determinada secção, uso da dedilhação indicada pelo professor); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade; 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento. Continuação do trabalho na peça anterior - o aluno não trouxe as partituras 
causando constrangimentos na produtividade da aula. 

Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 4 

Aula leccionada 

19 de Novembro 2021 

11:05h 

Conteúdos 

•  Preludio nrº 1 – J. Zenamon; 

• Estudio simples I – Léo Brouwer. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Desenvolver a coordenação e independência das mãos; 
• Melhorar capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Desenvolver o sentido rítmico e de fraseio;  

• Tocar a obra de Brouwer de início até ao fim; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos; 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (tocar do início ao fim, trabalhar determinadas passagens); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade especifica da obra em causa (melodia na voz do 
baixo, uso do polegar, arpejos); 

• Performance de conteúdo; 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento de ambas as mãos. Início da leitura da peça nova – indicação de digitações e leitura 
do nome das notas. Revisão do estudo de Brouwer - o aluno demonstrou falta de estudo não conseguindo tocar 
a obra toda. 
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Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 5 

Aula leccionada 

26 de Novembro 2021 

11:05h 

Conteúdos 

•   Highland March – M. Linnemann; 

• Estudio simples I – Léo Brouwer. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento e alongamento correto; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Estimular o melhoramento da leitura;  

• Desenvolver o som; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita em estilo 
stacatto e uso de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (tocar do início ao fim, trabalhar determinadas dificuldades); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (melodia na voz do baixo e uso do polegar) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos e ao som. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento. O aluno demonstrou que estudou e memorizou uma das peças. Continuação da 
leitura do estudo de verificação de digitações e ritmos. Foram trabalhados aspectos relacionados com o som e 
o timbre na obra de Linnemann. 
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Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 6 

Aula assistida 

03 de Dezembro 2021 

11:05h 

Conteúdos 

•   Highland March – M. Linnemann; 

• Escala de Dó Maior; 

• Preludio nrº1 – J. Zenamon. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Desenvolver a coordenação e independência das mãos; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver o conhecimento da escala da guitarra; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações e as dinâmicas orientadas pelo professor; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte e para a 
prova semestral. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
uso de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Escala do DóM na posição V; 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (revisão de dedilhações e de dinâmicas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (isolamento de passagens complicadas de mão 
esquerda, destaque da melodia); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento e aprendizagem de uma escala nova. O aluno mostrou abertura na aula para o 
trabalho técnico e foram corrigidas dedilhações. Continuação da leitura e trabalho das obras anteriores – 
foram trabalhadas pequenas secções de forma a isolar algumas dificuldades de mão esquerda. 
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Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 7 

Aula assistida 

10 de Dezembro 2021 

11:05h 

Conteúdos 

•  Preludio nrº 1 – J. Zenamon; 

• Estudio simples I – Léo Brouwer; 

• Escala de Dó maior. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver o conhecimento da escala da guitarra; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, performance, concentração e a auto-avaliação; 

• Tocar as obras usando as dedilhações e dinâmicas escritas pelo professor; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a prova semestral. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos e da escala de Dó maior; 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (tocar do início ao fim, trabalhar determinadas passagens); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (melodia na voz do baixo, uso do polegar, 
arpejos, tocar sem apoio, uso de gravação audiovisual); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento. O aluno realizou um estudo mais significativo. Revisão de dificuldades na peça 
nova e estratégias de abordagens – tocar partes de dimensão mais reduzida e de forma mais lenta. Foi 
gravada a performance do professor da obra de Zenamon a fim de auxiliar o aluno no estudo em casa. 
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Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 8 

Aula leccionada 

14 de Janeiro 2022 

11:05h 

Conteúdos 

• Highland March – M. Linnemann; 

• Estudo simples I – Léo Brouwer; 

• Escala de Dó Maior. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com o uso correcto de técnica de mão direita e boa coordenação dos dedos; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações e as dinâmicas indicadas pelo professor; 

• Desenvolver o som; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita em 
stacatto); 

• Escala do DóM na posição V; 

• Trabalho das obras por partes e objectivos (tocar do início ao fim, trabalhar determinadas dificuldades); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (ritmo e destaque da melodia) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de técnica e escala. Preparação para a prova semestral - O aluno mostrou trabalho durante as 
férias. Revisão de algumas dificuldades e correcção das mesmas – exercício de movimento a fim de abordar 
uma dificuldade rítmica na obra de Brouwer; trabalho da mão direita para evendiciar a melodia. 
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Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 9 

Aula leccionada 

21 de Janeiro 2022 

11:05h 

Conteúdos 

• Highland March – M. Linnemann; 

• Estudo simples I – Léo Brouwer; 

• Escala de Dó Maior de duas oitavas. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com o uso correcto de técnica de mão direita; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver a coordenação e independência das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para o exame semestral. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
uso de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Escala do DóM na posição V de duas oitavas; 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (tocar do início ao fim, trabalhar determinadas partes); 

• Verificação de dinâmicas e de dedilhações através da performance; 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento e escala. Continuação da preparação para a prova semestral - o aluno 
demonstrou falta de estudo em alguns conteúdos. Foram revistos pormenores relacionados com a 
repetição de partes, as dinâmicas, o uso correcto das dedilhações e correcção de notas.  

Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 10 

Exame Semestral 

28 de Janeiro 2022 

11:05h 

Conteúdos 

• Highland March – M. Linnemann; 

• Estudo simples I – Léo Brouwer; 

• Escala de Dó Maior de duas oitavas. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com o uso correcto de técnica de mão direita; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a concentração, a auto--avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações e dinâmicas indicadas pelo professor; 

• Desenvolver um som cuidado. 

Estratégias 

• Prova de avaliação. 

Resumo 

• Prova de avaliação. 
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Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 11 

Aula assistida 

4 de Fevereiro 2022 

11:05h 

Conteúdos 

• Valse nr.21, Op.241 – F. Carulli; 

• Preludio – Jaime Zenamon. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento longo correto; 

• Desenvolver a coordenação e independência das mãos; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Realizar um balanço da prestação do aluno;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (ex. de mão direita com cordas soltas e ex. 
cromáticos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (trabalhar determinadas partes e secções); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade específica da obra em causa (arpejo, acordes); 

• Atenção e trabalho constante relativo à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Balanço da prova semestral. Trabalho de técnica, posicionamento das mãos e postura. Revisão da obra de 
Zenamon – o aluno demonstrou falta de estudo. Introdução de uma obra nova – leitura (exercícios de 
leitura e indicação das digitações a usar). 
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Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 12 

Aula leccionada 

18 Fevereiro de 2022 

11:05h 

Conteúdos 

• Valse nr.21, Op.241 – F. Carulli; 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com o uso correcto de técnica de mão direita; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver a coordenação e independência das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Desenvolver o gosto musical e do sentido rítmico e de fraseio. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
uso de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (compasso ternário e arpejos) 

• Atenção e trabalho constante relativo à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de técnica. Leitura da Valsa de Carulli e trabalho por partes – exercícios de técnica baseados em 
dificuldades da obra. O aluno respondeu bem às sugestões do professor. Foram abordadas questões de 
digitação, dinâmica e condução de vozes. 
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Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 13 

Aula leccionada 

4 Março de 2022 

11:05h 

Conteúdos 

• Valse nr.21, Op.241 – F. Carulli; 

• Preludio – Jaime Zenamon. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com o uso correcto de técnica de mão direita; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Desenvolver o gosto musical e do sentido rítmico e de fraseio; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (ex. de mão direita em stacatto e ex. 
cromáticos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (tocar do início ao fim, trabalhar determinadas dificuldades); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (determinados arpejos e passagens de mão 
esquerda); 

• Atenção e trabalho constante relativo à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento. Leitura completa da Valsa de Carulli e trabalho por partes – foram isoladas e 
abordadas algumas dificuldades técnicas específicas da obra. Revisão e trabalho e minucioso na segunda 
parte do prelúdio de Zenamon (digitações e transições de compasso). O aluno respondeu bem às sugestões 
do professor. 
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Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 14 

Aula assistida 

18 Março de 2022 

11:05h 

Conteúdos 

• Valse nr.21, Op.241 – F. Carulli; 

• Preludio – Jaime Zenamon. 

Objectivos e Competências 

• Desenvolver a coordenação e independência das mão; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, organização, concentração, a auto-avaliação e 
memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Desenvolver o gosto musical e do sentido rítmico e de fraseio; 

• Aprimorar o som do aluno. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
uso de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (tocar do início ao fim, trabalhar determinadas dificuldades); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (melodia na voz do baixo e uso do polegar) 

• Atenção e trabalho constante relativo à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica extenso através do uso de dedilhações das peças a trabalhar na aula. Leitura completa 
da Valsa de Carulli e trabalho por partes. Foi conversado com o aluno o proveito dele nas aulas e os 
objectivos que teria de atingir este período. O professor deu a indicação que haverá uma audição para 
breve e indicou quais as peças para estudar. De seguida foi trabalhada a segunda parte do preludio e 
revistas dedilhações. O aluno respondeu bem às sugestões do professor. 
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Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 15 

Aula leccionada 

25 Março de 2022 

11:05h 

Conteúdos 

• Valse nr.21, Op.241 – F. Carulli; 

• Preludio – Jaime Zenamon. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com o uso correcto de técnica de mão direita; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver o conhecimento da escala da guitarra; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Incentivar a apresentação em público;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a audição. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios cromáticos e de independência de 
dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (tocar do início ao fim, trabalhar determinadas passagens); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (posições da mão esquerda) 

• Atenção e trabalho constante relativo à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Continuação da aula anterior: Leitura da Valsa e trabalho por partes: Revisão das digitações e das dinâmicas 
a usar. Uso de ritmos com galope para abordar determinadas passagens de mão esquerda na obra de 
Zenamon.  
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Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 16 

Aula assistida 

01 de Abril de 2022 

11:05h 

Conteúdos 

• Valse nr.21, Op.241 – F. Carulli; 

• Preludio – Jaime Zenamon. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações e dinâmicas escritas pelo professor; 

• Desenvolvimento de um maior conhecimento rítmico e melódico; 

• Combinação do polegar com os dedos indicador, medio e anelar (mão direita) em pulsação com apoio; 

• Aprimorar capacidades técnicas: motora, controlo de andamento, qualidade de som. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
uso de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (tocar do início ao fim ou por partes) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade – uso do metrónomo (Arpejos, posições da 
mão esquerda, dedilhações); 

• Atenção e trabalho constante relativo à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica extenso através do uso de dedilhações das peças a trabalhar na aula. Performance das 
duas obras e revisão de dificuldades - Uso do metrónomo para abordar passagens de mão esquerda e 
arpejos. 
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Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 17 

Aula assistida 

8 Abril de 2022 

11:05h 

Conteúdos 

• Tango pour Mario – Gérard Montreuil; 

• Españoleta – Gaspar Sanz.  

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com o uso correcto de técnica de mão direita; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração e a memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Combinação do polegar com os dedos indicador, medio e anelar (mão direita) em pulsação com apoio; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

• Reconhecer todos os elementos indicativos de expressividade indicados na partitura; 

• Aprimorar capacidades técnicas: motora, controlo de andamento, qualidade de som. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
uso de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (trabalhar determinadas passagens e melhorar a leitura); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (ritmo de combinação de dedos de mão 
direita); 

• Atenção e trabalho constante relativo à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Realização de um aquecimento e exercícios de leitura à primeira vista. Leitura das peças novas. Controle 
da posição das mãos e indicação das dedilhações a usar nas obras novas. Uso da ferramenta musicca.com 
– website para trabalhar a leitura e a escrita de notas. 
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Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 18 

Aula leccionada 

29 Abril de 2022 

11:05h 

Conteúdos 

• Tango pour Mario – Gérard Montreuil; 

• Walz – F. Carulli  

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com o uso correcto de técnica de mão direita; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Reconhecer todos os elementos indicativos de expressividade indicados na partitura; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Exercícios de memorização; 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (tocar do início ao fim, trabalhar determinadas dificuldades); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (melodia na voz do baixo e uso do polegar) 

• Atenção e trabalho constante relativo à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Aula assistida pelo orientador científico. Realização de um aquecimento e exercícios técnicos. Controle da 
posição das mãos e verificação das digitações em ambas as obras. Foram trabalhadas por pequenas partes 
individuais as peças para a prova – atenção às dinâmicas, repetições e verificação de notas erradas. 

Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 19 

Aula leccionada 

6 Maio de 2022 

11:05h 

Conteúdos 

• Tango pour Mario – Gérard Montreuil; 

• Walz – F. Carulli  

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com o uso correcto de técnica de mão direita; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
uso de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (tocar do início ao fim, trabalhar determinadas dificuldades); 
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• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (digitação de mão direita no Carulli) 

• Atenção e trabalho constante relativo à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Realização de um aquecimento e exercícios técnicos. Controle da posição das mãos e verificação das 
digitações. Foram realizados exercícios de ritmo corporais com fim a corrigir algumas imprecisões rítmicas 
na obra de Gérard. 

Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 20 

Aula assistida 

20 Maio de 2022 

11:05h 

Conteúdos 

• Tango pour Mario – Gérard Montreuil; 

• Walz – F. Carulli; 

• Preludio – J. Zenamon 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com o uso correcto de técnica de mão direita; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

•  

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações e dinâmicas escritas pelo professor; 

• Reconhecer todos os elementos indicativos de expressividade indicados na partitura; 

• Desenvolver o sentido rítmico e a pulsação, integrando o uso do metrónomo no estudo diário; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
uso de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (tocar do início ao fim com o uso do metrónomo); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (secções da obra de Montreuil) 

• Atenção e trabalho constante relativo à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Realização de um aquecimento e exercícios técnicos. Preparação para a prova semestral – revisão das 
obras. Walz: indicação de dinâmicas; Preludio: correcção de notas e continuação da leitura; Tango: 
continuação da leitura e indicação de digitações. Uso de metrónomo. 
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Aluno A 

2º Grau 

Aula nº 21 

Aula assistida 

27 Maio de 2022 

11:05h 

Conteúdos 

• Tango pour Mario – Gérard Montreuil; 

• Walz – F. Carulli; 

• Preludio – J. Zenamon; 

• Escala de Lá menor harmónica; 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com o uso correcto de técnica de mão direita; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação, memória e 
improvisação; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Desenvolver a coordenação e independência das mãos; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos; 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (tocar do início ao fim, trabalhar determinadas dificuldades); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (performance das peças todas, digitação da 
escala); 

• Atenção e trabalho constante relativo à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Realização de um aquecimento e exercícios técnicos. Aprendizagem da escala de Lá menor harmónica e 
exercício de improvisação sobre a tonalidade em questão. Preparação para a prova semestral – revisão das 
obras. Walz: revisão das dinâmicas e correção de repetições; Preludio: verificação das digitações e 
correcção de notas; Tango: correcção de notas e esclarecimento de digitações. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 1 

Aula assistida 

15 de Outubro 2021 

14:25h 

Conteúdos 

• Estudo nrº 2 e 3 Op. 70 – M. Carcassi. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento e alongamento correto; 

• Desenvolver a concentração, a criatividade, a autonomia e o espírito critico; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura e a concentração; 

• Trabalhar noção de frase melódica (direcção, uso de dinâmicas, agógica); 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita 
e uso de mão esquerda através de cromatismos); 

• Trabalho da obra por partes de forma lenta e objectivos (regularidade dos arpejos, mudanças de 
posição, destacamento da melodia através do uso do dedo anelar com apoio); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (estudo de mãos separadas); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de técnica e leitura. Apresentação do aluno estagiário. Leitura dos estudos de Carcassi -o 
aluno não estudou para a aula e mostrou dificuldades. Foi trabalhada a obra através de mãos separadas. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 2 

Aula assistida 

12 de Novembro 2021 

14:25h 

Conteúdos 

• Estudo nrº 2 Op. 70 – M. Carcassi; 

• Un dia de Noviembro – L. Brouwer 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Trabalhar noção de frase melódica (direcção, uso de dinâmicas, agógica); 
• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da peça, 
estudar em mãos separadas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade; 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de técnica e aquecimento. Continuação da leitura das obras. Estratégias de ajuda à memorização: 
separação das mãos e memorização das posições da mão esquerda – isolamento e abordagem de passagens 
mais complicadas para a mão esquerda. O aluno mostrou falta de estudo. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 3 

Aula leccionada 

19 de Novembro 2021 

14:25h 

Conteúdos 

• Estudo nrº 2 Op. 70 – M. Carcassi; 

• Un dia de Noviembro – L. Brouwer 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, memória análise, concentração e a auto -
avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Desenvolver a capacidade performativa; 

• Tocar as obras usando as dedilhações e dinâmicas escritas pelo professor; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercício de independência dos dedos da 
mão esquerda); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da 
peça, estudar em mãos separadas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (leitura e dedilhações); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de técnica, aquecimento e leitura. Continuação da aula anterior: leitura das obras por 
pequenas partes e estratégias de memorização da peça através da mão esquerda. Performance da 
primeira parte da obra de Brouwer. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 4 

Aula leccionada 

26 de Novembro 2021 

14:25h 

Conteúdos 

• Estudo nrº 2 Op. 60 – M. Carcassi; 

• Un dia de Noviembro – L. Brouwer; 

• Estudo VI simples – L. Brouwer. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, análise, concentração, a auto-avaliação e 
memorização; 

• Aprimorar a técnica de ambas as mãos; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Desenvolver gradualmente o uso de ligados (ascendentes e/ou descendentes) e barras; 
• Melhorar a qualidade de som do aluno. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de independência dos dedos de 
ambas as mãos); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da 
peça, estudar em mãos separadas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (destaque da melodia); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de técnica e aquecimento. Continuação da aula anterior e início da leitura do estudo VI de 
Brouwer. Trabalho por pequenas partes e memorização – abordagem à mão direita a fim de ter um 
maior destaque da melodia e volume sonoro. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 5 

Aula assistida 

 3 de Dezembro 2021 

14:25h 

Conteúdos 

•  Escala de Sol Maior, Lá bemol Maior, Lá Maior 2oitavas (posição fixa); 

• Estudo simples VI – L. Brouwer. 
Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, análise, concentração e a memória; 

• Aprimorar a técnica de mão direita e esquerda; 

• Tocar as obras usando as dedilhações e dinâmicas escritas pelo professor; 

• Desenvolver gradualmente o uso de ligados (ascendentes e/ou descendentes) e barras; 

• Melhorar a qualidade de som; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
uso de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Tocar a escala com diferentes dedilhações e motivos rítmicos; 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da 
peça, estudar em mãos separadas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade; 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de técnica e aquecimento. Continuação da leitura do estudo de Brouwer e indicação de 
digitações. O aluno chegou atrasado e demonstrou dificuldades. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 6 

Aula assistida 

10 de Dezembro 2021 

14:25h 

Conteúdos 

• Estudo simples VI – L. Brouwer; 

• Um dia de novembro – L. Brouwer. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, análise, concentração e a memória; 

• Aprimorar a técnica de mão direita e de mão esquerda; 

• Tocar as obras usando as dedilhações e dinâmicas escritas pelo professor; 

• Melhorar a qualidade de som e coordenação das mãos; 

• Incentivar a performance; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos; 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da 
peça, e trabalho por secções); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas e arpejos); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de técnica e aquecimento. Revisão dos conteúdos para a prova semestral – correcção de erros, 
digitações e indicação de dinâmicas. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 7 

Aula leccionada 

14 de Janeiro 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Estudo simples VI – L. Brouwer; 

• Um dia de novembro – L. Brouwer; 

• Escala de Sól M e Lá M de 3 oitavas. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Aprimorar o conhecimento da escala da guitarra;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a prova semestral. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
uso de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (escala e passagens das peças); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas, uso do metrónomo); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Continuação da aula anterior – Trabalho com metrónomo por secções e uso de ritmos de galope. 
Selecção da escala a tocar na prova -indicação de digitação e perguntas acerca da tonalidade da escala. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 8 

Aula leccionada 

21 de Janeiro 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Estudo simples VI – L. Brouwer; 

• Um dia de novembro – L. Brouwer. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Tocar as obras usando as dedilhações e dinâmicas escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula; 

• Melhoramento da qualidade de som;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
uso de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da peça, 
estudar em mãos separadas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas, uso do metrónomo); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Preparação para a prova semestral. Revisão dos conteúdos e trabalho com metrónomo – isolamento de 
determinadas passagens, abordagem a dificuldades e destaque da melodia. 

Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 9 

Exame semestral 

28 de Janeiro 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Estudo simples VI – L. Brouwer; 

• Um dia de novembro – L. Brouwer. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a concentração e a auto-avaliação; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Aprofundar o conhecimento estilístico, a análise musical, o fraseado, a dinâmica, os timbres e a 
articulação.  

Estratégias 

• Prova de avaliação. 

Resumo 

• Prova de avaliação. 



 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 10 

Aula assisitida 

4 Fevereiro de 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Estudo nrº 2 Op. 60 – M. Carcassi; 

• Exercícios de leitura à primeira vista. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, memória, análise e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Realizar um balanço da prestação na prova; 

• Melhorar a qualidade de som do aluno. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios cromáticos e de ligados); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da 
peça); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas, uso do metrónomo); 

• Realização de exercícios de leitura; 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Balanço da prova semestral. Trabalho de técnica, posicionamento das mãos, postura e som. Exercícios 
de leitura à primeira vista. Início da leitura das obras novas. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 11 

Aula leccionada 

11 Fevereiro de 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Estudo nrº 2 Op. 60 – M. Carcassi; 

• Divagando (Choro) – Domingos Semenzato). 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Tocar a obra com as dedilhações indicadas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos; 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da 
peça, estudar em mãos separadas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas, uso do metrónomo); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica, posicionamento das mãos e postura. Continuação da leitura da peça nova (primeira 
página) – indicação da digitação a usar e isolamento de determinadas passagens a fim de abordar 
dificuldades técnicas. Revisão do estudo de Carcassi. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 12 

Aula leccionada 

18 Fevereiro de 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Estudo nrº 2 Op. 60 – M. Carcassi; 

• Divagando (Choro) – Domingos Semenzato). 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
independência de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da peça, 
estudar em mãos separadas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas, uso do metrónomo); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica, posicionamento das mãos e postura. Continuação da leitura da obra nova – verificação 
de notas e indicação de digitações. Revisão do estudo de Carcassi. Aula assistida pelo orientador científico. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 13 

Aula assistida 

25 Fevereiro de 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Escala de Dó Maior (posição fixa V); 

• Joining the Dots 2; 

• Divagando (Choro) – Domingos Semenzato). 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, memorização, análise, concentração e a auto-
avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
independência de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da 
peça, estudar em mãos separadas); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica, posicionamento das mãos e postura. Exercícios de leitura à primeira vista e 
desenvolvimento da memorização do aluno através da performance da obra por partes. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 14 

Aula leccionada 

4 Março de 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Divagando (Choro) – Domingos Semenzato); 

• Estudo nrº 2 Op. 60 – M. Carcassi; 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação e memorização; 

• Melhorar a qualidade de som e coordenação das mãos; 

• Desenvolver o uso de dinâmicas; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
independência de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da 
peça, estudar em mãos separadas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas, uso do metrónomo); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento. Finalização da leitura da segunda página do Divagando – isolamento de 
passagens e exercícios técnicos. Trabalho por partes do estudo de Carcassi – indicação de dinâmicas. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 15 

Aula leccionada 

11 Março de 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Divagando (Choro) – Domingos Semenzato); 

• Estudo nrº 2 Op. 60 – M. Carcassi; 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, memorização análise, concentração e a auto-
avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita e esquerda; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a audição. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
independência de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da 
peça, estudar em mãos separadas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas, uso do metrónomo); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica, posicionamento das mãos e postura. Trabalho de memorização e leitura. O aluno 
demonstrou falta de estudo e dificuldade nas peças. Foram esclarecidas dúvidas de digitação e como 
abordar essas dificuldades. 

Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 16 

Aula assistida 

18 Março de 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Divagando (Choro) – Domingos Semenzato); 

• Estudo nrº 2 Op. 60 – M. Carcassi; 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, memorização análise, concentração e memória; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo em casa;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
independência de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da peça, 
estudar em mãos separadas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas, uso do metrónomo); 



 103 

 

 

 

 

 

 

 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica, posicionamento das mãos, postura e de ataque. Foram realizados exercícios de 
leitura à primeira vista. Em adição foi treinada a peça Divagando em mãos separadas de forma a 
mecanizar os movimentos. 

Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 17 

Aula assistida 

1 Abril de 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Divagando (Choro) – Domingos Semenzato); 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal, com bom posicionamento das mãos e com uma 
boa produção de som; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, memorização análise, concentração e a auto-
avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Melhorar a qualidade de som; 

• Aprofundar o conhecimento estilístico, a análise musical, o fraseado, a dinâmica, os timbres e a 
articulação;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aulas seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios independência de dedos de 
ambas as mãos); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (performance completa e por partes); 

• Abordagem ao ataque da mão direita; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas, uso do metrónomo); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica, posicionamento das mãos, postura e de ataque. Preparação para a audição através 
do trabalho por partes e performance da peça de memória. Noções de preparação e tratamento das 
unhas e de melhoramento do som. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 18 

Aula assistida 

8 Abril de 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Divagando (Choro) – Domingos Semenzato); 

• Westcoast – Helen Sanderson; 

• Estudio nrº 2 – F. Tárrega. 
Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal, com bom posicionamento das mãos e com uma 
boa produção de som; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, memorização análise, concentração e a auto-
avaliação; 

• Aprofundar o conhecimento estilístico, a análise musical, o fraseado, a dinâmica, os timbres e a 
articulação;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
independência de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da 
peça, estudar em mãos separadas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas, uso do metrónomo); 

Resumo 

• Trabalho de técnica, posicionamento das mãos, postura e de ataque. Performance da peça Divagando e 
correcção de erros rítmicos e de dedilhações. Leitura das obras novas: questões sobre tonalidade, 
relativas maiores/menores, dinâmicas. Designação das dedilhações a usar. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 19 

Aula assistida 

22 Abril de 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Westcoast – Helen Sanderson; 
• Estudio nrº 2 – F. Tárrega. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal, com bom posicionamento das mãos e com uma 
boa produção de som; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, memorização análise, concentração e a auto-
avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Melhorar o sentido rítmico e de fraseio;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
independência de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da 
peça, estudar em mãos separadas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica, posicionamento das mãos, postura e de ataque. Correcção de postura e colocação 
da guitarra – trabalho no destaque da melodia. Continuação da leitura das obras novas: trabalho de 
memorização por pequenas partes. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 20 

Aula leccionada 

29 Abril de 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Westcoast – Helen Sanderson; 
• Estudio nrº 1 – F. Tárrega. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal, com bom posicionamento das mãos e com uma 
boa produção de som; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, memorização, análise, concentração e a auto-
avaliação; 

• Aprofundar o conhecimento estilístico, a análise musical, o fraseado, a dinâmica, os timbres e a 
articulação;  

• Aprimorar a técnica de mão direita e a qualidade de som; 

• Estimular o estudo na aula. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
independência de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da 
peça, estudar em mãos separadas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas, pequenas partes); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica, posicionamento das mãos, postura e de ataque. Correcção de postura e colocação 
da guitarra. Revisão das digitações pedidas e trabalho técnico para aumentar o volume da performance 
– exercícios com recurso a stacatto. Continuação da leitura das obras. 



 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 21 

Aula assistida 

29 Abril de 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Westcoast – Helen Sanderson; 
• Estudio nrº 1 – F. Tárrega. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e com uma boa produção de som; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, memorização, análise, concentração e a auto-
avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita e esquerda; 

• Aprofundar o conhecimento estilístico, a análise musical, o fraseado, a dinâmica, os timbres e a 
articulação;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
independência de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da 
peça, estudar em mãos separadas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica, posicionamento das mãos, postura e de ataque. Estudo da obra Westcoast através 
da separação de mãos – uso do arpejo predominante da peça e memorização das posições da mão 
esquerda. Continuação do estudo do Tarrega – leitura, correcção de notas e verificação de digitações. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 22 

Aula leccionada 

6 de Maio de 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Westcoast – Helen Sanderson; 

• Estudio nrº 1 – F. Tárrega. 
Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e com uma boa produção de som; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, memorização análise, concentração e a auto-
avaliação; 

• Aprimorar a técnica de ambas as mãos; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a prova. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
independência de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da 
peça, estudar em mãos separadas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Aula assistida pelo orientador científico. Trabalho de técnica, posicionamento das mãos, postura e de 
ataque. Exercícios de melhoramento de produção de som (stacatto combinado com forte). Preparação 
para a prova semestral: revisão de conteúdos. Correcção de erros de digitação de notas. 
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Aluno B 

4º Grau 

Aula nº 23 

Aula assistida 

20 de Maio de 2022 

14:25h 

Conteúdos 

• Westcoast – Helen Sanderson; 
• Estudio nrº 1 – F. Tárrega. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e com uma boa produção de som; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, memorização análise, concentração e a auto-
avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Aprofundar o conhecimento estilístico, a análise musical, o fraseado, a dinâmica, os timbres e a 
articulação;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
independência de mão esquerda através da combinação diversificada de dedos); 

• Trabalho da obra por secções e objectivos (arpejos em cordas soltas com as dedilhações iguais às da 
peça, estudar em mãos separadas); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas e uso do metrónomo); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de técnica e aquecimento. Preparação para a prova semestral. Revisão dos conteúdos e 
trabalho com metrónomo – correcção de erros de digitação e de notas. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 1 

Aula assistida 

15 de Outubro 2021 

15:10h 

Conteúdos 

• “Primary Suite nrº 1 – I. Jazzy promenade, II. Spanish Scene, III. Pavan, IV. Balade, VII. Galope” – Peter Nuttall 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura e concentração; 

• Implementar o conhecimento e uso de dinâmicas; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (velocidade na peça II) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento. Início da leitura das obras novas e indicação das digitações por partes. 
Performance no final da aula de algumas das obras. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 2 

Aula leccionada 

22 de Outubro 2021 

15:10h 

Conteúdos 

• “Primary Suite nrº 1 – I. Jazzy promenade, II. Spanish Scene, III. Pavan, IV. Balade, VII. Galope” – Peter 
Nuttall 

• “Tyrolienne” F. Kleynjans 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração e a auto-avaliação; 

• Implementar o conhecimento e uso de dinâmicas; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelos professores; 

• Execução de melodias com acompanhamento simples no baixo; 

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e 
uso de mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (introdução do polegar); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento e técnica. Continuação da leitura das obras anteriores e correcção de 
digitações. Introdução ao uso do polegar sem apoio através da obra de Kleynjans. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 3 

Aula assistida 

12 de Novembro de 2021 

15:10h 

Conteúdos 

• “Primary Suite nrº 1 – I. Jazzy promenade, II. Spanish Scene, III. Pavan, IV. Balade, V. Carrouselle, VII. Galope” 
– Peter Nuttall; 

• Vals Champêtre – F. Kleynjans 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e afinação; 

• Implementar o conhecimento e uso de dinâmicas; 

• Tocar as peças de início ao fim; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio; 

• Execução de melodias com acompanhamento simples no baixo; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por partes e de início ao fim com recurso ao acompanhamento (antecipação e preparação 
de dedos da mão esquerda, uso de forte/piano) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (Polegar alternado com a melodia) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento. Performance das peças de Peter Nuttall e pequenas correcções de digitações. 
Início da leitura da Vals Champetre – indicação de digitações e abordagem ao uso do polegar. Trabalho de 
memorização – o aluno não trouxe as partituras. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 4 

Aula leccionada 

19 de Novembro 2021 

15:10h 

Conteúdos 

• “Primary Suite nrº 1 – I. Jazzy promenade, II. Spanish Scene, III. Pavan, IV. Balade, VII. Galope” – Peter Nuttall 

• Vals Champêtre” – F. Kleynjans. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração e a auto-avaliação; 

• Implementar o conhecimento e uso de dinâmicas; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelos professores; 

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Execução de melodias com acompanhamento simples no baixo 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (polegar alternado com a melodia, destaque 
da voz principal) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de técnica de mão esquerda. Performance das obras de Nuttall e revisão de pequenas partes. 
Continuação da leitura da obra de Kleynjans e implementação do uso de dinâmicas – verificação das 
digitações e trabalho no prolongamento das notas da melodia. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 5 

Aula leccionada 

26 de Novembro 2021 

15:10h 

Conteúdos 

• “Primary Suite nrº 1 – I. Jazzy promenade, II. Spanish Scene, III. Pavan, IV. Balade, VII. Galope” – Peter Nuttall 

• Vals Champêtre” – F. Kleyjans. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração e a auto-avaliação; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelos professores; 

• Execução de melodias com acompanhamento simples no baixo; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano, performance das peças); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (melodia na voz do baixo); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento e leitura. Performance de todos os conteúdos e correcção de alguns erros de 
digitação e ritmo – trabalho de destaque e prolongamento da linha melódica. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 6 

Aula assistida 

03 de Dezembro 2021 

15:10h 

Conteúdos 

• Valse simple – T. Tisserand; 

• Vals Champêtre” – F. Kleyjans; 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos (mão direita fixa e 
polegar independente); 

• Consolidar e ampliar o conhecimento da escala da guitarra; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Execução de melodias com acompanhamento simples no baixo; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (uso do metrónomo, técnica de pulsação sem 
apoio); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Performance da obra de Kleynjans e introdução à técnica sem apoio através da obra de Tisserand. Realização 
de exercícios com base na técnica sem apoio e na obra nova. Início da leitura da obra nova. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 7 

Aula assistida 

10 de Dezembro 2021 

15:10h 

Conteúdos 

• Valse simple – T. Tisserand; 

• Vals Champêtre” – F. Kleynjans. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos (mão direita fixa e 
polegar independente); 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (uso do metrónomo, técnica sem apoio); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento com base na técnica sem apoio. Continuação da leitura da obra nova – exercícios 
de com destino à técnica sem apoio. Performance da peça de Kleynjans e correcção de digitações. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 8 

Aula leccionada 

14 de Janeiro 2022 

15:10h 

Conteúdos 

• Valse simple – T. Tisserand; 

• Vals Champêtre” – F. Kleynjans; 

• Ensoilelé – T. Tisserand; 

• Escala de Dó M (duas oitavas) 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos (mão direita fixa e 
polegar independente); 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Execução de melodias com acompanhamento simples; 

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (ex. para independência dos dedos e para 
melhorar a musculatura da mão direita); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (uso do metrónomo, técnica sem apoio); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Preparação para a prova semestral: revisão de conteúdos, correcção de digitações e notas – indicação das 
dinâmicas. Uso do metrónomo para verificação de velocidade. Início da leitura da obra nova de Tisserand – 
separação de mãos. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 9 

Prova semestral 

28 de Janeiro 2022 

15:10h 

Conteúdos 

• Valse simple – T. Tisserand; 

• Vals Champêtre” – F. Kleyjans; 

• Ensoilelé – T. Tisseerand; 

• Escala de Dó M (duas oitavas) 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos (mão direita fixa e 
polegar independente); 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Execução de melodias com acompanhamento simples no baixo; 

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, arpejos, 
acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio. 

Estratégias 

• Prova semestral. 

Resumo 

• Prova semestral. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 10 

Aula assistida 

4 de Fevereiro 2022 

15:10h 

Conteúdos 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento longo e correto; 

• Desenvolver uma postura correcta, que evite tensão muscular e otimize a colocação e a coordenação de 
ambas as mãos; 

• Melhorar capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (uso do metrónomo, técnica sem apoio); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Balanço da prova semestral. Trabalho de técnica, posição das mãos e postura. Início da leitura da obra nova. 
Introdução à performance de duas notas ao mesmo tempo – exercícios específicos. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 11 

Aula leccionada 

18 de Fevereiro 2022 

15:10h 

Conteúdos 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento longo e correto; 

• Desenvolver uma postura correta, que evite tensão muscular e otimize a colocação e a coordenação de 
ambas as mãos;  

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos; 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica, posição das mãos e postura. Trabalho sobre a alternância da técnica apoiada e sem apoio 
– enfâse no destaque da melodia. Leitura da peça, revisão de digitações e trabalho por partes. Aula assistida 
pelo orientador científico. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 12 

Aula assistida 

25 de Fevereiro 2022 

15:10h 

Conteúdos 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento longo e correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos (mão direita fixa); 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula; 

• Melhorar a qualidade de som e o sentido de fraseio; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso de 
mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica, posição das mãos e postura através do uso de técnicas e dedilhações presentes na peça a 
trabalhar – destaque na melodia e enfâse nas dinâmicas. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 13 

Aula assistida 

4 de Março 2022 

15:10h 

Conteúdos 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

• La panthere-blue – T. Tisserand. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento longo e correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos (mão direita fixa); 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio; 

• Estimular o estudo na aula; 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (uso do metrónomo, técnica sem apoio); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica, posição das mãos e postura. Exercícios de leitura de notas e leitura da peça nova – 
esclarecimento do ritmo de swing. Trabalho por partes da Vals. Separação de mãos e correcção das 
digitações e dedilhações. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 14 

Aula leccionada 

11 de Março 2022 

15:10h 

Conteúdos 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

• La panthere-blue – T. Tisserand. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento longo e correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos (mão direita fixa); 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (destaque da melodia na técnica sem apoio); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica e posição das mãos. Desenvolvimento de uma postura correcta através de exercícios e 
de exemplos. Continuação da leitura da peça nova e definição de dedilhações. Correcção de erros na peça 
anterior e indicação de dinâmicas – trabalho no destaque da melodia. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 15 

Aula assistida 

18 de Março 2022 

15:10h 

Conteúdos 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

• La panthere-blue – T. Tisserand. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento longo e correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos (mão direita fixa); 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio; 

• Melhoramento da qualidade de som. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (uso do metrónomo, técnica sem apoio); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica de mão esquerda e mão direita. Trabalho técnico para destacar a melodia da peça. 
Verificação de dedilhações e correcção de erros. Desenvolver a memorização da peça de Tisserand. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 16 

Aula assistida 

25 de Março 2022 

15:10h 

Conteúdos 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

• La panthere-blue – T. Tisserand. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento longo e correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos (mão direita fixa); 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula; 

• Execução de melodias com acompanhamento harmónico simples;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (uso do metrónomo, técnica sem apoio); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de memória da peça para audição. Foi pedido ao aluno que tocasse as diferentes partes e depois a 
peça de início ao fim de memória. Posteriormente foi trabalhada a peça nova por pequenas partes de forma 
a abordar determinadas passagens técnicas. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 17 

Aula assistida 

1 de Abril 2022 

15:10h 

Conteúdos 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

• La panthere-blue – T. Tisserand; 

• “Primary Suite – I. Jazzy promenade, II. Spanish Scene, III. Pavan, IV. Balade, V. Carrousel, VII. Galope” – P. 
Nuttall 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento longo e correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos (mão direita fixa); 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Incentivar a performance em público; 

• Execução de melodias com acompanhamento simples no baixo; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso de 
mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (performance inteira e por pequenas secções)  

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (uso do metrónomo, abordagem ao aumento da 
velocidade); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica de mão esquerda e mão direita. Continuação do trabalho técnico para destacar a melodia 
da peça. Preparação para a audição através da performance das peças de memória. Continuação da leitura e 
digitação da peça La panthere blue.  
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 18 

Aula assistida 

8 de Abril 2022 

15:10h 

Conteúdos 

• La panthere-blue – T. Tisserand; 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

• Lullaby nrº 1 – Isaías Sávio. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento longo e correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos (mão direita fixa); 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a  seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio, notas em simultâneo); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica de mão esquerda e mão direita. Trabalho técnico para destacar a melodia da peça de 
Cerda e revisão de pormenores (digitação e dinâmicas). Continuação da leitura e digitação da peça La 
panthere blue – esclarecimento de unidades rítmicas. Leitura de parte da obra nova Lullaby. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 19 

Aula assistida 

22 de Abril 2022 

15:10h 

Conteúdos 

• La panthere-blue – T. Tisserand; 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento longo e correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a prova semestral. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (performance das peças com repetições e por partes); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (isolamento de secções complexas); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica de mão esquerda e mão direita através de exercícios de aquecimento. Preparação para 
a prova semestral: verificação de digitações e repetições na obra Vals; continuação da leitura e digitação da 
Panthere Blue – isolamento de secções rítmicas. 
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 20 

Aula leccionada 

29 de Abril 2022 

15:10h 

Conteúdos 

• La panthere-blue – T. Tisserand; 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento longo e correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos (mão direita fixa); 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (uso do metrónomo, técnica sem apoio); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica de mão esquerda e mão direita através de exercícios de aquecimento. Continuação da 
leitura da obra de Tisserand. Indicação de dedilhações e correcção de ritmos. Trabalho por partes e de forma 
inversa à estrutura da peça.  
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Aluno C 

1º Grau 

Aula nº 21 

Aula leccionada 

6 de Maio 2022 

15:10h 

Conteúdos 

• La panthere-blue – T. Tisserand; 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda. 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento longo e correto; 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos (mão direita fixa); 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração, a auto-avaliação e memória; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a prova semestral. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de preparação de mão direita e uso 
de mão esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (uso do metrónomo, isolamento de secções); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho de técnica de mão esquerda e mão direita através de exercícios de aquecimento. Revisão dos 
conteúdos para a prova semestral. Correcção de notas e digitações na obra de Tisserand. Continuação do 
trabalho inverso realizado na aula passada.  
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 1 

Aula assistida 

15 de Outubro 2021 

16:00h 

Conteúdos 

• “Primary Suite nrº 1 – I. Jazzy promenade, II. Spanish Scene, III. Pavan” – Peter Nuttall 

Objectivos e Competências 

• Realizar um aquecimento correto; 

• Desenvolver uma postura correta, que evite tensão muscular e otimize a colocação e a coordenação de 
ambas as mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, concentração e a auto-avaliação; 

• Implementar o conhecimento e uso de dinâmicas; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelos professores; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (arpejos) e saber usar 
criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão 
esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (melodia na voz do baixo) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento. Início da leitura das obras novas – exercícios de leitura e indicação de 
digitações. Introdução às dinâmicas a usar. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 2 

Aula assistida 

12 de Novembro 2021 

16:00h 

Conteúdos 

• “Primary Suite nrº 1 – I. Jazzy promenade, II. Spanish Scene, III. Pavan, IV. Balade, V. Carouselle, VII. 
Galope” – Peter Nuttall; 

• Vals Champêtre – F. Kleynjans. 

Objectivos e Competências 

• Desenvolver uma postura correta, que evite tensão muscular e otimize a colocação e a coordenação de 
ambas as mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração, a auto-avaliação e 
memória; 

• Implementar o uso de dinâmicas; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escrita pelo professor; 

• Tocar as peças de início ao fim com acompanhamento do professor; 

• Execução de melodia com acompanhamento simples no baixo; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão 
esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (tocar de início ao fim com acompanhamento, 
introdução ao uso do polegar); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento. Aula assistida pela encarregada de educação. Performance em conjuntos das 
obras de Nuttall. Introdução ao uso do polegar – exercícios técnicos específicos. Início da leitura da obra 
nova – introdução ao uso do polegar. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 3 

Aula assistida 

19 de Novembro 2021 

16:00h 

Conteúdos 

• “Primary Suite nrº 1 – I. Jazzy promenade, II. Spanish Scene, III. Pavan, IV. Balade, V. Carouselle, VII. Galope” – 
Peter Nuttall; 

• Vals Champetre – F. Kleynjans; 

• Vals Simple – Tisserand. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a auto-avaliação; 

• Implementar o uso de dinâmicas e da técnica sem apoio; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escrita pelo professor; 

• Tocar as peças de início ao fim com acompanhamento do professor; 

• Execução de melodia com acompanhamento simples no baixo; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão esquerda 
através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (exercícios de técnica sem apoio); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento. Performance das obras de Nuttall e pequenas correcções. Continuação da leitura 
da peça de Kleynjans. Introdução à técnica sem apoio – exercícios específicos. Início da leitura da obra de 
Tisserand. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 4 

Aula assistida 

26 de Novembro 2021 

16:00h 

Conteúdos 

• “Primary Suite nrº 1 – I. Jazzy promenade, II. Spanish Scene, III. Pavan, IV. Balade, V. Carouselle, VII. Galope” – 
Peter Nuttall; 

• Vals Champêtre – F. Kleynjans; 

• Vals Simple – T. Tisserand. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a memorização; 

• Implementar o uso de dinâmicas e de técnica sem apoio; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escrita pelo professor; 

• Execução de melodias com acompanhamento simples no baixo; 

• Tocar as peças de início ao fim com acompanhamento do professor; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano e de técnica sem apoio); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (memorização); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento. Performance e memorização das peças anteriores. Exercícios de técnica sem apoio 
– monotorização da correcta postura da aluna. Continuação da leitura da obra nova de Tisserand – indicação 
de digitações e posições de mão esquerda. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 5 

Aula assistida 

03 de Dezembro 2021 

16:00h 

Conteúdos 

• Escala de Dó Maior e Mi menor Natural; 

• Valse Simple – T. Tisserand; 

• Vals Champêtre – F. Kleyjans. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a auto-avaliação; 

• Implementar o uso de dinâmicas e técnica sem apoio; 

• Consolidar e ampliar o conhecimento da escala da guitarra; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escrita pelo professor; 

• Execução de melodia com acompanhamento simples no baixo; 

• Tocar as peças de início ao fim com acompanhamento do professor; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a prova semestral. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (memorização das obras por secções); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento. Aprendizagem das escolas de Dó Maior e Mi menor Natural. Continuação da leitura 
das peças e exercícios de memorização – verificação das digitações e correcção de notas erradas. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 6 

Aula assistida 

10 de Dezembro 2021 

16:00h 

Conteúdos 

• Vals simple – T. Tisserand; 

• Vals Champêtre – F. Kleyjans. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a auto-avaliação; 

• Desenvolver o uso da técnica guitarrística: tocar sem apoio; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Execução de melodia com acompanhamento simples no baixo; 

• Tocar as peças de início ao fim com acompanhamento do professor; 

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão 
esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano, memorização) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio, separação de mãos, uso do 
metrónomo) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento. Preparação das obras para a prova semestral: uso do metrónomo e correcção de 
digitações e notas. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 7 

Aula assistida 

14 de Janeiro 2022 

16:00h 

Conteúdos 

• Vals simple – T. Tisserand; 

• Escala de dó Maior; 

• Ensoilléle – T. Tisserand; 

• Vals Champêtre – F. Kleyjans. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a auto-avaliação; 

• Desenvolver o uso da técnica guitarrística: tocar sem apoio; 

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, arpejos, 
acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio;  

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Tocar as peças de início ao fim com acompanhamento do professor; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a prova. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão esquerda 
através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio, separação de mãos, uso do 
metrónomo); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Preparação para a prova semestral. Início da leitura da obra Ensoilléle – realização de exercícios técnicos 
relacionados com a obra. Revisão dos conteúdos anteriores e correcção de pequenas falhas. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 8 

Aula assistida 

21 de Janeiro 2022 

16:00h 

Conteúdos 

• Vals simple – T. Tisserand; 

• Escala de dó Maior; 

• Ensoilléle – T. Tisserand; 

• Vals Champêtre – F. Kleyjans. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a auto-avaliação; 

• Desenvolver o uso da técnica guitarrística: tocar sem apoio; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio. 

Estratégias 

• Prova de avaliação semestral. 

Resumo 

• Prova de avaliação semestral. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 9 

Aula assistida 

11 Fevereiro de 2022 

16:00h 

Conteúdos 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a auto-avaliação; 

• Desenvolver o uso da técnica guitarrística: tocar sem apoio; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Desenvolver a análise da partitura; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão esquerda 
através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, performance de 
notas ao mesmo tempo); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio, separação de mãos) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento. Balanço da prova semestral. Início da leitura da obra nova. Introdução à performance 
de duas notas em simultâneo – exercícios técnicos. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 10 

Aula assistida 

25 Fevereiro de 2022 

16:00h 

Conteúdos 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a auto-avaliação; 

• Desenvolver o uso da técnica guitarrística: tocar sem apoio; 

• Desenvolver sentido de fraseio; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Desenvolver a análise da partitura; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão esquerda 
através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio, separação de mãos, uso do 
metrónomo) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento. Trabalho direccionado para a correcta colocação e a independência das mãos. 
Continuação da leitura da obra de Cerda – destaque no dedo anelar para enfâse na melodia. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 11 

Aula assistida 

4 de Março de 2022 

16:00h 

Conteúdos 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

• La Panthere bleue – T. Tisserand. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a auto-avaliação; 

• Desenvolver o uso da técnica guitarrística: tocar sem apoio; 

• Desenvolver sentido de fraseio; 
• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Desenvolver a análise da partitura; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão esquerda através 
da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de forte/piano) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio, separação de mãos, uso do 
metrónomo) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento. A aluna fez um bom trabalho. Foi trabalhada a correcta colocação e a independência das 
mãos. O professor Cooperante chamou a atenção para a coordenação entre as duas mãos, a antecipação da mão 
esquerda e o legatto. Para isso foram tocadas pequenas partes da peça que continham determinadas dificuldades. 
Exercíos de leitura no site: musicca.com  
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 12 

Aula assistida 

11 Março de 2022 

16:00h 

Conteúdos 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda. 

• La Panthere bleue – T. Tisserand. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a auto-avaliação; 

• Desenvolver o uso da técnica guitarrística: tocar sem apoio; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Desenvolver a análise da partitura e o conhecimento de nomenclatura (legatto, stacatto); 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão esquerda 
através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de forte/piano) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio, separação de mãos, uso do 
metrónomo) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• A aluna fez um bom trabalho. Foi trabalhada a correcta colocação e a independência das mãos. O professor chamou 
a atenção para o destaque da melodia na Vals. Foi feita a leitura da primeira parte da peça nova através de 
exercícios de leitura. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 13 

Aula assistida 

18 de Março de 2022 

16:00h 

Conteúdos 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

• La Panthere bleue – T. Tisserand. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a auto-avaliação; 

• Desenvolver o uso da técnica guitarrística: tocar sem apoio; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Desenvolver a análise da partitura; 

• Desenvolver sentido de fraseio. 
Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão esquerda 
através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de forte/piano) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio, separação de mãos, uso do 
metrónomo) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• A aluna fez um bom trabalho. Foi trabalhada a correcta colocação e a independência das mãos. Foi trabalhada a 
coordenação entre as duas mãos, a antecipação da mão esquerda e o legatto. Para isso foram tocadas pequenas 
partes da peça que continham determinadas dificuldades. Em adição foi trabalhada a memorização da Vals e a sua 
performance. Continuação da leitura da peça nova e revisão das digitações de ambas as mãos. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 14 

Aula assistida 

25 Março de 2022 

16:00h 

Conteúdos 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda. 

• La Panthere bleue – T. Tisserand. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a auto-avaliação; 

• Desenvolver o uso da técnica guitarrística: tocar sem apoio; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Desenvolver a análise da partitura e o conhecimento de nomenclatura (legatto, stacatto); 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão esquerda 
através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio, separação de mãos, uso do 
metrónomo) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Foi realizado um trabalho técnico intenso com o recurso a exercícios de arpejos de Hubert Kappel. Trabalho de 
memória da peça anterior e preparação para a audição. Revisão de dinâmicas da peça. Exercícios de leitura à 
primeira vista e continuação da leitura da peça nova. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 15 

Aula assistida 

1 de Abril 2022 

16:00h 

Conteúdos 

• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

• Primary Suite 1 – I. Jazzy promenade, II. Spanish Scene, III. Pavan, IV. Balade, V. Carouselle, VII. Galope – P. Nuttall. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Realizar um aquecimento longo e correcto; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração, a auto-avaliação e a memória; 

• Consolidar e aplicar o stacatto e o legattto; 

• Incentivar a performance em público; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão esquerda 
através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de forte/piano) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio, separação de mãos, performance 
completa das obras); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Trabalho da postura da aluna e melhoramento da posição e da produção de som.  Preparação para a audição através 
da performance das peças de memória. Trabalho de velocidade. Continuação da leitura e digitação da peça La 
panthere blue – correcção de células rítmicas. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 16 

Aula assistida 

8 Abril de 2022 

16:00h 

Conteúdos 

• La Panthere bleue – T. Tisserand; 
• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

• Souvenir d’automne – Simone Iannarelli. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a auto-avaliação; 

• Desenvolver o uso da técnica guitarrística: tocar sem apoio; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Desenvolver a análise da partitura e o conhecimento de nomenclatura (legatto, stacatto); 

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio; 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão 
esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio, separação de mãos, arpejos); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento e técnica guitarrística. Revisão de pormenores na Vals: legatto e dinâmicas. 
Continuação da leitura da Panthere bleue: correcção de ritmos, verificação de dedilhações e dinâmicas. 
Trabalho e verificação da postura e da colocação das mãos. Início da leitura da peça nova: exercícios de 
arpejos iguais aos da obra e leitura das notas da primeira linha. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 17 

Aula assistida 

22 Abril de 2022 

16:00h 

Conteúdos 

• La Panthere bleue – T. Tisserand; 
• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

• Souvenir d’automne – Simone Iannarelli. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a auto-avaliação; 

• Melhorar a qualidade de som; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, arpejos, 
acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio; 

• Desenvolver a análise da partitura e o conhecimento de nomenclatura (legatto, stacatto); 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão esquerda 
através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (performance completa das peças e por partes); 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio, separação de mãos, uso do 
metrónomo); 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento e técnica guitarrística. Revisão de pormenores na Vals: legatto e dedilhações. 
Continuação da leitura da Panthere beue: correcção de células ritmicas, verificação de dedilhações e dinâmicas. 
Trabalho e verificação da postura e da colocação das mãos. Início da leitura da peça nova (continuação da aula 
anterior): exercícios de arpejos iguais aos da obra e leitura das notas da primeira linha. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 18 

Aula assistida 

29 Abril de 2022 

16:00h 

Conteúdos 

• La Panthere bleue – T. Tisserand; 
• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

• Souvenir d’automne – Simone Iannarelli. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a auto-avaliação; 

• Desenvolver o uso da técnica guitarrística: tocar sem apoio; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Desenvolver a análise da partitura e o conhecimento de nomenclatura (legatto, stacatto); 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão esquerda 
através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio, separação de mãos, uso do 
metrónomo) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento e técnica guitarrística. Revisão de pormenores na Vals (legatto e dedilhações) e 
trabalho de velocidade. Continuação da leitura da Panthere beue: correcção de células ritmicas, verificação de 
dedilhações e dinâmicas. Trabalho e verificação da postura e da colocação das mãos. Início da leitura da peça 
nova (continuação da aula anterior): exercícios de arpejos iguais aos da obra e leitura das notas das primeiras 
linhas. Iniciação ao ligado descendente com o dedo um. 



 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 19 

Aula assistida 

6 Maio de 2022 

16:00h 

Conteúdos 

• La Panthere bleue – T. Tisserand; 
• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

• Souvenir d’automne – Simone Iannarelli. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a auto-avaliação; 

• Desenvolver o uso da técnica guitarrística: tocar sem apoio; 

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio; 

• Desenvolver a análise da partitura e o conhecimento de nomenclatura (legatto, stacatto); 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão 
esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio, separação de mãos, uso do 
metrónomo) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento e técnica guitarrística. Preparação para a prova semestral: revisão dos conteúdos 
e correcção de digitações e notas. 
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Aluno D 

1º Grau 

Aula nº 20 

Aula assistida 

20 de Maio de 2022 

16:00h 

Conteúdos 

• La Panthere bleue – T. Tisserand; 
• Vals – Bartolomé Calatayud Cerda; 

• Souvenir d’automne – Simone Iannarelli. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de partitura, do ritmo, concentração e a auto-avaliação; 

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio;  

• Tocar as obras usando as dedilhações escritas pelo professor; 

• Desenvolver a análise da partitura e o conhecimento de nomenclatura (legatto, stacatto); 

• Alertar o aluno para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Aquecimento muscular através do uso de exercícios técnicos (exercícios de mão direita e uso de mão 
esquerda através da combinação simplificada de dedos); 

• Trabalho da obra por partes e objectivos (antecipação e preparação de dedos da mão esquerda, uso de 
forte/piano) 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (técnica sem apoio, separação de mãos, uso 
do metrónomo) 

• Atenção constante à postura e posicionamento das mãos. 

Resumo 

• Exercícios de aquecimento e técnica guitarrística. Continuação da preparação para a prova semestral.  
Verificação de pormenores na Vals e correcção de ritmos na peça Panthere blue. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 1 

Aula assistida 

15 Outubro de 2021 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Conto de Natal – Hugo Simões. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver recursos técnicos do instrumento (vibrato, pizzicato); 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Dominar com segurança e autonomia os procedimentos técnicos da mão direita (notas simultâneas, 
arpejos, acordes) e saber usar criteriosamente a pulsação com apoio e a pulsação sem apoio. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Trabalho de leitura da peça nova por pequenas partes. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 2 

Aula assistida 

22 Outubro de 2021 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Conto de Natal – Hugo Simões. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver recursos técnicos do instrumento (vibrato, pizzicato 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Continuação da leitura da peça por partes e indicação de algumas digitaçãoes. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 3 

Aula assistida 

29 Outubro de 2021 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Conto de Natal – Hugo Simões; 

• Thrive ( Globe Science Opera) – Jonathan Harris. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Desenvolver recursos técnicos do instrumento (vibrato, pizzicato); 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Trabalho de leitura da peça nova e continuação do trabalho na anterior: indicação de digitações. 

Orquestra de Guitarras Aula nº 4 

Aula assistida 

12 Novembro de 2021 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Conto de Natal – Hugo Simões; 

• Thrive (Globe Science Opera) – Jonathan Harris. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Desenvolver recursos técnicos do instrumento (vibrato, pizzicato); 
• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Trabalho por naipes de todas as peças e performance de pequenas partes. Indicação de dinâmicas. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 5 

Aula assistida 

19 Novembro de 2021 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Conto de Natal – Hugo Simões; 

• Thrive (Globe Science Opera) – Jonathan Harris. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Desenvolver recursos técnicos do instrumento (vibrato, pizzicato); 

• Desenvolver o sentido de ritmo e de frase; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Trabalho por partes e de ordem inversa à estrutura da peça. Continuação da revisão das dinâmicas e 
indicação das digitações. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 6 

Aula assistida 

26 Novembro de 2021 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Conto de Natal – Hugo Simões; 

• Thrive (Globe Science Opera) – Jonathan Harris. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Desenvolver recursos técnicos do instrumento (vibrato, pizzicato); 

• Desenvolver o sentido de ritmo e de frase; 
• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Performance do início ao fim de alguns andamentos. Preparação para a gravação da peça de Harris. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 7 

Aula assistida 

3 Dezembro de 2021 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Thrive (Globe Science Opera) – Jonathan Harris. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver recursos técnicos do instrumento (vibrato, pizzicato); 

• Desenvolver o sentido de ritmo e de frase; 
• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Gravação da obra para projecto ERASMUS da escola. 

Orquestra de Guitarras Aula nº 8 
Aula assistida 

10 Dezembro de 2021 
18:30h-20h 

Conteúdos 

• Images: Seascape – David Adele. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto--avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Início da leitura da obra nova - atribuição de naipes. Trabalho por partes. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 9 

Aula assistida 

17 Dezembro de 2021 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Images: Seascape – David Adele. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Desenvolver recursos técnicos do instrumento (vibrato, pizzicato); 

• Desenvolver o sentido de ritmo e de frase; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Continuação da leitura da obra de Adele. Trabalho por naipes e performance. 

Orquestra de Guitarras Aula nº 10 

Aula assistida 

14 Janeiro de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Images: Seascape e Landscape – David Adele. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Trabalho por naipes – revisão de notas e escrita de digitações em todas as partes. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 11 

Aula assistida 

21 Janeiro de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Images: Seascape e Landscape – David Adele. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Desenvolver recursos técnicos do instrumento (vibrato, pizzicato); 

• Desenvolver o sentido de ritmo e de frase; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Trabalho por naipes e por partes em conjunto. 

Orquestra de Guitarras Aula nº 12 

Aula assistida 

28 Janeiro de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Images: Seascape e Landscape – David Adele. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Trabalho por naipes de outro andamento e escrita das digitações. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 14 

Aula assistida 

11 Fevereiro de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Images: Seascape e Landscape – David Adele. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Trabalho por partes e performance: introdução de dinâmicas a usar e verificação de digitações. 
Preparação para o concerto. 

Orquestra de Guitarras Aula nº 13 

Aula assistida 

4 Fevereiro de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Images: Seascape e Landscape – David Adele. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Desenvolver recursos técnicos do instrumento (vibrato, pizzicato); 

• Desenvolver o sentido de ritmo e de frase; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a aula seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Trabalho por partes e performance – atenção às dinâmicas e destaque das vozes principais. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 15 

Aula assistida 

18 Fevereiro de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Images: Seascape e Landscape – David Adele. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Continuação da aula anterior. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 16 

Aula assistida 

25 Fevereiro de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Images: Seascape e Landscape – David Adele. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Performance da peça inteira e verificação de erros: ritmos, notas e digitações. Revisão das dinâmicas e 
destaque das partes principais. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 18 

Aula assistida 

11 de Março de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Images: Seascape e Landscape – David Adele; 

• Conto de Natal – Hugo Simões. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Continuação da leitura das obras e verificação de dinâmicas e pequenas partes. 

Orquestra de Guitarras Aula nº 17 

Aula assistida 

4 Março de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Images: Seascape e Landscape – David Adele; 

• Conto de Natal – Hugo Simões. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Desenvolver recursos técnicos do instrumento (vibrato, pizzicato); 

• Desenvolver o sentido de ritmo e de frase; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Trabalho por partes e performance. Divisão da orquestra e trabalho por naipes. Preparação para o 
concerto. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 19 

Aula assistida 

25 Março de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Images: Seascape e Landscape – David Adele; 

• Conto de Natal – Hugo Simões. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver recursos técnicos do instrumento (vibrato, pizzicato); 

• Desenvolver o sentido de ritmo e de frase; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Trabalho por partes e performance. Trabalho de dinâmicas e equilíbrio das guitarras. Ensaio com o coro 
dos alunos de iniciação. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 20 

Aula assistida 

1 de Abril de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Images: Seascape e Landscape – David Adele; 

• Conto de Natal – Hugo Simões. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver recursos técnicos do instrumento (vibrato, pizzicato); 

• Desenvolver o sentido de ritmo e de frase; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Preparação para o concerto: ensaio com o coro de crianças da Iniciação para o concerto de Páscoa. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº21 

Aula assistida 

8 de Abril de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Images: Seascape e Landscape – David Adele; 

• Conto de Natal – Hugo Simões. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Estimular o estudo na aula;   

• Desenvolver recursos técnicos do instrumento (vibrato, pizzicato); 

• Desenvolver o sentido de ritmo e de frase; 

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Ensaio geral para o concerto de dia 10 de Abril. 

Orquestra de Guitarras Aula nº 22 

Aula assistida 

22 de Abril de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Tema do filme “A lista de Schnidler” – John Williams arr. Hugo Simões 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Desenvolver recursos técnicos do instrumento (vibrato, pizzicato); 

• Desenvolver o sentido de ritmo e de frase; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Início da preparação para o projecto final do 3º período. Início da leitura da obra nova e definição de 
digitações. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 23 

Aula assistida 

29 de Abril de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Tema do filme “A lista de Schnidler” – John Williams arr. Hugo Simões 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Desenvolver recursos técnicos do instrumento (vibrato, pizzicato); 

• Desenvolver o sentido de ritmo e de frase; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Continuação da aula anterior: Início da preparação para o projecto final do 3º período. Início da leitura 
da obra nova e definição de digitações e de naipes. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 24 

Aula assistida 

6 Maio de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Tema do filme “A lista de Schnidler” – John Williams arr. Hugo Simões; 

• Bailecito, Acordai Donzela e Milonga – arr. P. Batchelar 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Início da preparação para o projecto final do 3º período. Continuação da leitura e digitação da obra de 
Williams. Início da leitura das canções tradicionais arranjadas por Batchelar.  



 168 

 

 

 

Orquestra de Guitarras Aula nº 25 

Aula assistida 

20 de Maio de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Tema do filme “A lista de Schnidler” – John Williams arr. Hugo Simões; 

• Bailecito, Acordai Donzela e Milonga – arr. P. Batchelar. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Continuação da leitura e trabalho das obras novas: revisão e indicação de digitações, trabalho por naipes 
e por pequenas partes. Introdução de dinâmicas. 
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Orquestra de Guitarras Aula nº 26 

Aula assistida 

27 Maio de 2022 

18:30h-20h 

Conteúdos 

• Tema do filme “A lista de Schnidler” – John Williams arr. Hugo Simões; 

• Bailecito, Acordai Donzela e Milonga – arr. P. Batchelar. 

Objectivos e Competências 

• Praticar o instrumento com uma boa postura corporal e bom posicionamento das mãos; 

• Desenvolver capacidades como a leitura de notação, análise, concentração e a auto-avaliação; 

• Aprimorar a técnica de mão direita; 

• Promover a relação entre colegas e tocar em conjunto; 

• Desenvolver a leitura à primeira vista; 

• Estimular o estudo na aula;  

• Alertar os alunos para os aspetos que deverão ser trabalhados e melhorados para a seguinte. 

Estratégias 

• Trabalho da obra por secções e objectivos; 

• Trabalho da obra por naipes; 

• Transmissão de estratégias de abordagem a uma dificuldade (mãos separadas); 

Resumo 

• Continuação da aula anterior. Performance de todas as obras e indicação de dinâmicas e destacamento 
de frases – preparação para o concerto final em Julho. 
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Documentos da Prática de Ensino Supervisionada 

Plano Anual de Formação do aluno em PES 
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Calendarização 
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Registos das actividades de Estágio 

Allegro Mosso – 1º Encontro de Guitarras do CMSM (2 de Abril 2022) 
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Ida a um concerto de guitarra (12 de Abril 2022 – Cartaz 
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Gravação para “Global Science Opera” “Thrive” (20 de Novembro 2021) – Newsletter 
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Comemoração dos 94 anos do Curso de Música Silva Monteiro – Concerto de 

professores (estreia de uma obra) – 2 de Março de 2022 
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Concerto “Utopia, o princípio de tudo...” – 10 de Abril 2022 
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