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RESUMO 

 

 O presente trabalho, no contexto de pré-escolar, reflete, por um lado, a prática 

neste nível de ensino, em situação de estágio e, por outro, investiga sobre a influência 

que as atividades de expressão musical aí desenvolvidas têm na Música, nas Atividades 

de Enriquecimento Curricular na Educação Básica - 1ºciclo. 

 Partindo da nossa observação participante, enquanto estagiária no pré-escolar, 

inicial, foi surgindo a necessidade de aprofundar melhor o conhecimento dos contextos, 

e respetivas práticas. Começámos, primeiramente, com uma investigação de âmbito 

concetual teórico, recorrendo à revisão bibliográfica e documental que fundamentou as 

bases para esta investigação de forma a encontrar sustento à problemática em questão e 

desenvolvendo, posteriormente, toda a reflexão da componente empírica, da qual fomos 

entretanto fazendo registos, emergentes do nosso estágio. 

 Metodologicamente foi efetuado o registo de atividade através de grelhas de 

observação, em investigação-ação, visto estarmos a desenvolver atividade de estagiária 

em pré-escolar e, mais tarde, a de professora contratada das atividades de 

enriquecimento curricular em ensino básico-1º ciclo. Foram inquiridas educadoras e 

professores, através de entrevistas e questionários de onde retirámos os dados que foram 

analisados e dos quais retirámos as opiniões que serviram de sustentáculo às nossas 

conclusões. 

 Partindo da análise dos dados obtidos, verificámos, com esta investigação, que 

apesar de se sentir os reflexos das aprendizagens musicais do pré-escolar no ensino 

básico - 1º ciclo, existe a necessidade, por parte de educadores e professores, de mais 

formação e de auxílio de professores especializados ou com experiência nesta área, 

considerada muito importante para o desenvolvimento global das crianças, mas que no 

entanto não é relevada. 
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ABSTRACT 

 

This work, in the context of pre-school, reflects, on the one hand, the practice of 

teaching at this level, in a situation of stage and secondly, investigates the influence that 

the activities of musical expression have developed there in music, in Curricular 

Enrichment activities in Basic Education - 1st cycle. 

From our observation, as an intern in preschool, home, has emerged the need to 

deepen the knowledge of the best contexts and respective practices. We started first with 

an investigation of Conceptual theoretical framework, drawing on the literature review 

and documentation that substantiate the basis for this research in order to find 

sustenance for the relevant issue and developing subsequently, all the reflection of 

empirical component, which were however making records, emerging from our stage. 

Methodologically was made registration activity through observation grids in 

action inquiry, as we develop activity intern in preschool and later, the teacher's 

contracted activities to enrich the curriculum in basic education-1st cycle. Educators and 

teachers were surveyed through questionnaires and interviews where we removed the 

data were analyzed and from which we withdrew the opinions that served as the 

backbone to our conclusions. 

Based on the analysis of the data obtained, we find with this investigation, that 

despite feeling the repercussions of musical learning from preschool to primary school - 

1st cycle, there is a need on the part of educators and teachers, more training and 

assistance of specialist teachers or experienced in this field, considered very important 

to the overall development of children, but that is not yet in relief. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho destina-se à obtenção do Grau de Mestre em Ensino de Educação 

Pré-escolar e o tema escolhido para este projeto de investigação surge da inquietação 

por parte da investigadora em aferir qual é “O reflexo das aprendizagens na Área da 

Expressão Musical do Pré-escolar no 1º ciclo do Ensino Básico”, no sentido de o 

compreender nos três contextos, pré-escolar, primeiro ciclo e aulas de enriquecimento 

curricular no primeiro ciclo, realizando uma revisão bibliográfica e uma recolha de 

informação, através de entrevistas no pré-escolar e questionários no ensino básico 1º 

ciclo e nas atividades de enriquecimento curricular. 

O interesse da investigadora neste tema relaciona-se com o facto de esta lecionar 

aulas de enriquecimento curricular na área da expressão musical e ter estagiado no pré 

escolar onde pôde observar e colocar em prática algumas atividades na área da educação 

musical, suscitando assim a vontade de conhecer melhor os contextos para perceber 

quais os reflexos desses contextos nas aprendizagens e a importância que é dada a esta 

área nos vários contextos.  

Tal como Ana Ferrão (1990, p. 16) referiu  

é sempre desolador, ao visitar um Jardim- de-infância, observar o contraste existente 

entre as áreas de expressão plástica e dramática e a expressão musical. Enquanto as 

duas primeiras estão equipadas, se não luxuosamente, pelo menos com a variedade de 
material necessária para estimular a criança, a da expressão musical, se existe, resume-

se quase sempre a meia dúzia de objectos, frequentemente em más condições de 

conservação, que são tudo menos motivadores. 

 Isto fez-nos refletir também sobre a expressão musical no Jardim de Infância e o 

que dela e da sua importância pensam os educadores. 

Como refere a Lei-quadro nas Orientações curriculares, “A educação pré-escolar 

é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida”, como 

esta afirmação implica que durante esta etapa sejam criadas as condições necessárias 

para que as crianças aprendam, sendo importante nesta etapa que as crianças aprendam 

a aprender. Importante também é não esquecer o objetivo geral “Contribuir para a 

igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso das aprendizagens”, não 

sendo a educação pré escolar uma mera preparação para a escolaridade obrigatória, mas 
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sim perspetivar no sentido da educação ao longo da vida, com condições iguais para 

todos. 

Nesta medida, o presente trabalho apresenta no primeiro capítulo uma 

abordagem ao contexto de estágio em Pré-escolar, onde caraterizamos o contexto, 

fundamentamos as opções educativas, descrevemos a organização do ambiente 

educativo, enumeramos as atividades planificadas e realizadas nas várias áreas e em 

particular na área da música, refletimos sobre o projeto curricular, as formas e 

estratégias de avaliação e a expressão musical no contexto de pré escolar e como foi 

explorada no estágio. 

No segundo capítulo é refletida a importância da Expressão Musical  nos 

contextos de 1º ciclo e atividades de enriquecimento curricular e a didática e pedagogia 

da expressão musical. 

No terceiro capítulo abordamos as metodologias utilizadas na pesquisa, a 

pertinência do estudo, objetivos da investigação e construção de hipóteses.  

Por fim, no quarto capítulo, apresentamos o trabalho de campo com a análise e 

avaliação dos dados obtidos pela investigação levada a cabo no Agrupamento de 

Escolas de Valpaços, refletindo também sobre os resultados obtidos e comparando com 

os resultados obtidos na entrevista do contexto de estágio. 

Finalizamos com a conclusão que reflete o que apurámos, tendo em conta a 

revisão bibliográfica, a metodologia e a recolha de dados.  
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CAPÍTULO I  - ESTÁGIO 

1.1 - Contextualização e Caraterização do estágio 

O nosso estágio decorreu em Vila Real que é  

uma cidade portuguesa, capital do Distrito de Vila Real, na Região Norte e sub-região 
do Douro, com cerca de 25 000 habitantes.  

É sede de um município com 378,8 km² de área e 50 131 habitantes (2008), subdividido 

em 30 freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Ribeira de Pena e 

de Vila Pouca de Aguiar, a leste por Sabrosa, a sul pelo Peso da Régua, a sudoeste 
por Santa Marta de Penaguião, a oeste por Amarante e a noroeste por Mondim de Basto. 

Crescida num planalto situado na confluência dos rios Corgo e Cabril, a cidade está 

enquadrada numa bela paisagem natural (Escarpas do Corgo), tendo como pano de 
fundo as serras do Alvão e, mais distante, do Marão. Ao longo de mais de setecentos 

anos de existência, Vila Real ganhou os contornos que tem hoje, uma cidade de belos 

monumentos, onde se destacam os templos e as casas nobres. Foi outrora, conhecida 

como a Corte de Trás-os-Montes, devido ao facto de nela habitarem e terem Palácio os 
Marqueses de Vila Real. Esta família nobre, tinha uma estreita ligação familiar com a 

Casa Real Portuguesa.
1
 

Mais concretamente em Mateus  uma freguesia do concelho de Vila Real, de 

perfil urbano, inserida quase integralmente no perímetro da cidade de Vila Real 

(confronta com as freguesias urbanas de São Pedro e Nossa Senhora da Conceição). 

Tem 4,14 km² de área e 2 545 habitantes (2001). Das 30 freguesias do concelho é a 26.ª 

em área, a 7.ª em população residente e a 4.ª em densidade populacional (614,7 

hab/km²), logo a seguir às três freguesias oficialmente urbanas. 

Incluem-se no seu território os seguintes lugares: Abambres, Bairro do Marrão, 

Boque (lugar partilhado com a freguesia de Nossa Senhora da Conceição), Mateus 

(sede) e Raia (ver Imagem nº 1). 

 

 

 

 

 

 

Imagem nº 1 : Freguesia de Mateus 

                                                             
1 Origem : http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Real - consultado em 2011 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Vila_Real
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Douro_(subregi%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeira_de_Pena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Pouca_de_Aguiar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sabrosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peso_da_R%C3%A9gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta_de_Penagui%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amarante_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mondim_de_Basto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Corgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Cabril_(Corgo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Templos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1s-os-Montes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_freguesias_portuguesas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_portugueses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Real
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro_(Vila_Real)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_Concei%C3%A7%C3%A3o_(Vila_Real)
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_Concei%C3%A7%C3%A3o_(Vila_Real)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Real
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Próximo do Jardim de Infância há infraestruturas de apoio à comunidade como a 

Junta de Freguesia, ATL, Centro de dia e Lar, Gimnodesportivo e o centro de 

acolhimento temporário a grandes dependentes, e a Igreja de Mateus. Esta zona de 

Mateus tem bons acessos, sendo, a freguesia, servida pelas estradas de Vila Real e 

Murça. Nela habitavam pessoas de vários sectores e níveis económicos, cuja maioria 

trabalha fora de Mateus. 

A freguesia é conhecida pelo palácio de Mateus construído no séc. XVIII pelo 

Morgado de Mateus. A mais antiga referência escrita que se conhece surge no foral 

que D. Sancho II concedeu a Roalde (São Martinho de Anta), em1208. Em Mateus fica 

o Centro Social e Paroquial de Mateus que é uma IPSS, com as valências de Lar, Centro 

de dia, creche, ATL e o Jardim de Infância, no qual funcionavam quatro salas tendo no 

total cerca de 100 crianças. 

O Jardim de Infância destina-se à frequência de crianças dos três aos seis anos de idade 

e tem como objetivos a promoção do desenvolvimento pessoal e social da criança com 

base em experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a 

cidadania; a inserção da criança na sociedade; contribuir para a igualdade e estimular o 
desenvolvimento global no respeito pelas características individuais entre outros 

objetivos (IPSS_M, 2011)
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem nº 2: IPSS de Mateus 

 

Situa-se na margem esquerda do rio Corgo a 5 Kms de Centro de Vila Real, o 

tipo de meio é misto, apresentando características do meio Rural; uma parte da 

população dedica-se à Agricultura, apesar de também ter características de meio urbano, 

como prédios e aglomerados de casas. O terreno é fértil, com água em abundância, 

                                                             
2 IPSS_M - IPSS de Mateus 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D._Sancho_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Martinho_de_Anta
http://pt.wikipedia.org/wiki/1208
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produz cereais, vinho, azeite e batatas. O clima caracteriza-se por invernos muito frios e 

verões muito quentes e o relevo não é muito acidentado. Os níveis de poluição são 

baixos, pois não existem grandes fábricas na região que possam colocar em causa o 

ambiente. 

O nosso estágio decorreu com um grupo heterogéneo, com crianças dos 2 aos 4 

anos, maioritariamente com crianças de três anos e do sexo masculino, sendo dezassete 

meninos e apenas cinco meninas, perfazendo no total vinte e duas crianças, que 

inicialmente eram vinte e três, mas uma menina saiu da instituição devido a motivos 

profissionais dos pais e teve que mudar de Cidade o que acentuou, mais ainda, a 

predominância do sexo masculino no grupo. 

A nível familiar as crianças pertencem a um nível socioeconómico médio, não se 

notando carências económicas, mas, no entanto, detetei algumas carências de diálogo 

familiar por pouco tempo dos pais, que trabalham fora (na grande maioria) e 

disponibilizam pouco tempo para estas crianças que revelaram logo desde o início 

muitas dificuldades de fala, expressão, comunicação e mesmo compreensão. Após 

avaliação diagnóstica efetuada a este grupo de crianças, constatou-se nas diversas áreas 

que: 

- Na Formação Pessoal e Social - Revelaram poucas noções de regras, apesar de 

alguma autonomia no desenvolvimento de algumas rotinas, não tomam iniciativas, 

tendo que ser tudo lembrado e relembrado; algumas crianças são teimosas e têm pouca 

noção do que devem ou não fazer,  têm pouca noção de limites, algumas crianças 

inicialmente mostraram-se envergonhadas para falar em grupo; 

- Na Área do Conhecimento do Mundo - Revelaram poucos conhecimentos acerca 

do meio que os rodeia (como é próprio da idade), revelaram pouca experiência (ainda viviam 

num mundo narcisista), ainda não se questionavam muito acerca do que viam não 

demonstravam muita curiosidade pelo mundo ( na maioria), não tendo a noção  da realidade, do 

tempo e de muito do que os cerca, não percebiam o que deviam fazer e quando fazer…sendo 

muito dependentes… 

- Na Área da Expressão e da Comunicação - Revelaram muitas dificuldades em 

exprimir-se e comunicar, quer pela fala ou pelas artes; na Musical - revelaram 

dificuldades em saber ouvir e reconhecer os sons do meio, conheciam algumas canções, 
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mas devido à dificuldade da fala também tinham dificuldade em cantar; na Dramática – 

Pouca experiência em dramatização, dificuldade em recontar histórias, fraca 

interpretação; na Motora – revelaram pouco conhecimento de Jogos, dificuldade em 

efetuar movimentos como: caminhar “passos de bebé”, andar para trás, caminhar em 

bicos de pé, caminhar dentro de uma linha, dificuldade em perceber e cumprir regras do 

jogo; na Plástica – pouca experiência em geral: Pegam mal no lápis, tesoura, pincel, têm 

dificuldade em perceber o que devem pintar, não conseguem recortar, fazer bolinhas de 

papel crepe, ainda estão na fase da garatuja, misturavam cores e não as reconheciam; na 

Linguagem Oral e abordagem à escrita - muitas dificuldades na fala, não revelaram que 

já tivessem feito grafismos, demonstraram algumas dificuldades em perceber exercícios 

grafo motores; na Matemática - ainda não conseguiam marcar as presenças sem ajuda, 

nem o quadro das tarefas. Revelaram poucos conhecimentos matemáticos, mas 

conseguiam montar alguns puzzles e jogos de construções. 

Segundo Piaget as crianças nesta faixa etária estavam no estádio pré-operatório, 

estádio esse no qual “as crianças se tornam mais sofisticadas no uso do pensamento 

simbólico, mas ainda não são capazes de usar a lógica.” (Papalia et al., 2001, p.312). 

1.2- Fundamentação das opções educativas / Metodologia 

 

A Instituição onde estagiámos não utilizava nenhum Modelo específico, tendo apenas 

um projeto educativo, com o  tema “Combater a pobreza e a exclusão Social / A Solidariedade” 

e um Plano Anual de Atividades no qual se contemplam as principais datas fortes do ano. Neste 

sentido, o Jardim de Infância de Mateus defende valores como a solidariedade tendo como base 

o catolicismo, pois é uma instituição católica. Um projeto educativo de 

estabelecimento/instituição “deverá explicitar, de forma coerente, valores e intenções 

educativas, formas previstas para concretizar esses valores e intenções (estratégias globais, 

horários, atividades coletivas, etc.) e os meios da sua realização.” (ME, 2002,p. 43). 

Um projeto Educativo deveria ter em conta o meio social em que vivem as 

crianças, havendo vantagens em inserir atividades que envolvessem o meio, a 

comunidade e a família das crianças, contribuindo assim  para melhorar a resposta 

educativa .O projeto educativo da instituição não é o mesmo que o projeto educativo do 

educador, uma vez que são projetos de níveis e âmbitos diferentes, sendo que o projeto 

do educador é um projeto educativo/pedagógico que diz respeito ao grupo e contempla 
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as opções e intenções educativas do educador e as formas como prevê orientar as 

oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem de um grupo. 

Um modelo curricular é uma exposição de um ideal de premissas teóricas, 

políticas administrativas e componentes pedagógicas de um programa, que visa obter 

um determinado resultado a nível educacional. Segundo Forneiro (1998, p. 252), o 

modelo de trabalho e método condicionam a organização dos espaços numa sala “ A 

Organização dos Espaços na Educação Infantil”  

Sendo importante que as crianças devem estar ativamente envolvidas na 

aprendizagem e construir o conhecimento a partir da interação com o mundo que as 

rodeia, deve o professor proporcionar-lhes experiências várias e ajudá-las a pensar. 

Neste sentido, vamos, na medida do possível, envolver as crianças no meio, 

proporcionando-lhes experiências com o exterior e também tenciono promover relações 

e interações. 

Quanto ao envolvimento da família, na visita ao Centro de Saúde esteve 

envolvido o pai de uma menina que aí era enfermeiro; também no mês de Abril gostaria 

de proporcionar interação com os pais e consequentemente interação dos pais com os 

filhos, criando um “Vai e volta” de livros, que serviu para promover a área da 

Biblioteca que é pouco frequentada pelas crianças na sala, promover o diálogo e 

convívio entre pais e filhos, o que pensamos ser muito importante para este grupo de 

crianças. 

No Modelo da Escola Moderna, Sérgio Niza (2009, p. 127) define a escola como 

“um espaço de iniciação às práticas de cooperação e de solidariedade de uma vida 

Democrática.” Isto leva-nos a crer que há, no fundo, uma intenção (do projeto da 

instituição onde estou a fazer o Estágio) semelhante à que encontramos na Escola 

Moderna. 

Como educadora, tivemos como referência a pedagogia da participação, 

seguindo o modelo de Niza (2009): estruturando o ambiente educativo (efetuando 

modificações na sala); escutando e observando as crianças (escutando nas rotinas e 

observando-as em atividade); estimulando o diálogo e a vontade de descoberta, fazendo 

perguntas; planificando, agindo, avaliando as atividades, comunicando e articulando; 
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ampliando interesses e conhecimentos das crianças e do grupo; motivando as crianças 

para a descoberta, resolução de problemas e investigação (Projeto as árvores). 

 Na esteira do mesmo autor, planificámos de acordo com o grupo de crianças e 

contexto; proporcionando atividades diversificadas e significativas; refletindo sobre as 

intenções educativas; articulando as áreas de conteúdo; com a participação das crianças 

(Nisa, 2009). 

Assim: 

- Agimos, concretizando a ação das intenções educativas, adaptando-as às 

propostas das crianças e tirando partido dos imprevistos, tentando integrar na ação 

educativa intervenientes exteriores; 

- Avaliámos o processo e os efeitos, no meu processo de aprendizagem como 

estagiária e no processo de aprendizagem das crianças; tomar Consciência da ação para 

adequar o processo às necessidades das crianças; com as crianças; 

- Comunicámos, partilhando os conhecimentos adquiridos pelas crianças e a sua 

evolução com a equipa e familiares; trocando opiniões com a equipa e familiares, 

permitindo um melhor conhecimento da criança e dos outros contextos que fazem parte 

do seu meio; 

- Articulámos, promovendo a continuidade educativa, informando da evolução 

da criança para que seja mais fácil a adaptação no primeiro ciclo.  

No caso deste grupo ainda estão longe do primeiro ciclo, mas todas as etapas são 

importantes e todas elas devem ser articuladas, pois por vezes é nesta fase que ocorrem 

ocasiões que propiciam determinado tipo de desenvolvimento e reação por parte das 

crianças no futuro, pois “a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica 

no processo da educação ao longo da vida” (ME, 1997, p.17). 

Segundo o princípio geral estabelecido pela Lei-Quadro da Educação Pré-

escolar, Lei nº 5/97: 

a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação 

ao longo da vida, sendo complementar da acção educativa da família, com a qual deve 

estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da 
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criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser  autónomo, livre e 

solidário.  
 

Deste princípio, decorrem os objetivos gerais pedagógicos para a educação pré-escolar:  

a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências 

de vida democrática numa perspectiva de educação para a cidadania; 

b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela 

pluralidade das culturas, favorecendo uma  progressiva consciência como membro da 
sociedade; 

c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 

aprendizagem; 
d) Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características 

individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diferenciadas; 
e) Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como 

meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do 

mundo; 

f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 
g) Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente no 

âmbito da saúde individual e colectiva; 

h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a 
melhor orientação e encaminhamento da criança; 

i) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de 

efectiva colaboração com a comunidade (ME, 2002, p.15). 

1.3- Organização do ambiente educativo 

Segundo as Orientações Curriculares, a organização do Ambiente Educativo em 

contexto de educação pré-escolar deve preocupar-se com “um ambiente facilitador do 

desenvolvimento e da aprendizagem das crianças.” (ME, 2002, p. 31). Esta organização 

diz respeito à interação entre crianças, crianças e adulto e entre adultos, ou seja, é a 

gestão dos recursos humanos e materiais com o intuito de melhorar as funções 

educativas da instituição. 

Para haver uma boa organização é necessário ter em conta diferentes níveis de 

interação, o que aponta para uma abordagem sistémica e ecológica, na medida em que 

“o desenvolvimento humano constitui um processo dinâmico de relação com o meio, 

em que o individuo é influenciado, mas também influencia o meio em que vive” (ME, 

2002, p. 31). 

Havendo uma relação entre sistemas restritos e sistemas alargados, assim cada 

criança tem uma família e frequenta um determinado estabelecimento de ensino, vendo-

se inserida num grupo com características próprias e que partilha um espaço e um tempo 

comuns. É importante, deste modo, que haja uma ligação entre familiares das crianças e 
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a escola, entre meio envolvente e o meio escolar, para que se partilhem perspetivas e a 

compreensão da realidade de modo a permitir a adequação ao contexto real das crianças. 

Este tipo de organização oferece elementos para compreender melhor a criança 

respeitando as suas características pessoais e saberes; contribui para a dinâmica do 

contexto de educação pré-escolar na interação com outros sistemas que influenciam a 

educação; perspetiva o processo educativo de forma integrada, tendo em conta que a 

criança constrói o seu desenvolvimento, de forma articulada e em interação; permite a 

gestão integrada de recursos do meio e do estabelecimento e acentua a importância das 

interações de modo a tirar proveito das suas potencialidades e ultrapassar as suas 

limitações, alargando e diversificando oportunidades educativas e apoiando o trabalho 

dos adultos. 

A organização do grupo, do espaço e do tempo, constituem o suporte do 

desenvolvimento curricular, por este motivo o educador deve planear e avaliar esta 

organização. Segundo as orientações curriculares “Na educação pré-escolar o grupo 

proporciona o contexto imediato de interação social e de relação entre adultos e crianças 

e entre crianças que constitui a base do processo educativo” (ME, 2002, pp.34-35). 

A organização do grupo depende de vários fatores, como: caraterísticas 

individuais; quantidade de crianças no grupo ou dimensão do grupo; idades das 

crianças; maior ou menor número de crianças de determinado sexo; grupo homogéneo 

ou heterogéneo; meio em que está inserido o grupo; condições da Sala/ Espaço; crianças 

calmas ou irrequietas; autónomas ou dependentes, entre outros. 

Este grupo de crianças é maioritariamente masculino e é um grupo muito grande 

para o espaço que tem, o que condiciona um pouco as opções de organização. Como já 

referimos, heterogéneo e maioritariamente de três anos o que também não é muito 

propício ao desenvolvimento, pois seria benéfico que houvesse interação de saberes 

diversos, embora também traga algumas vantagens o facto de estarem quase todos no 

mesmo nível de aprendizagem.  

Trabalhámos com este grupo maioritariamente em grande grupo, em alguns 

casos com pequenos grupos ou individualmente, dependendo da situação ou do tipo de 

atividade. Como o grupo ainda era muito novo, com muito de regras e Socialização a 

aprender, em grande grupo torna-se mais democrático e fácil estipular regras e normas. 
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O estabelecer rotinas também é um meio de organização do grupo, como por 

exemplo a marcação de presenças, tempo e comportamento são métodos de estabelecer 

uma relação de pertença ao grupo, mas também estabelece rotinas, quanto a 

responsabilização é feita quando há uma marcação de tarefas ou avaliação de 

comportamento ou atividade. 

 A “organização do grupo, do espaço e do tempo, constituem o suporte do 

desenvolvimento curricular” por este motivo o educador deve planear e avaliar esta 

organização (ME, 2002, p.41). “ Os espaços de educação pré-escolar podem ser 

diversos, mas o tipo de equipamento, os materiais existentes e a forma como estão 

dispostos condicionam, em grande medida, o que as crianças podem fazer e aprender” 

(ME, 2002, p.37). 

É importante que o educador reflita permanentemente acerca da funcionalidade e 

adequação do espaço às necessidades do grupo. As crianças devem participar nas 

mudanças e alterações ao espaço ao longo do ano para que possam compreender como o 

espaço está organizado para que se tornem mais autónomas e responsáveis pelo que é 

partilhado por todos. 

O equipamento e material deverão ser de qualidade, definindo o educador 

prioridades de acordo com as necessidades do grupo. Para que os materiais sejam de 

qualidade deverão ter-se em conta critérios como a variedade, funcionalidade, 

durabilidade, segurança, valor estética e adequação a faixa etária. Sendo importante o 

aproveitamento de materiais de desperdício é importante na medida em que educa para 

a proteção do ambiente e para o aproveitar recursos existentes. 

O espaço educativo pode ser interior ou exterior, sendo o espaço exterior muito 

importante para proporcionar momentos educativos intencionais, planeados e que 

podem ser o prolongamento do espaço interior, permitindo uma maior diversificação de 

circunstâncias e oportunidades. Este espaço exterior educativo não se limita ao meio 

escolar, mas também a espaços do meio circundante que poderão trazer vivencias e 

conhecimentos do mundo. 

Deste modo organizámos atividades dentro da Sala, no recreio ou átrio e fora da 

Instituição, para haver uma maior diversificação do espaço e assim potenciar situações 

diversas de aprendizagem. Dentro do espaço interior da sala criámos áreas diferentes 
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das já existentes (ex. Área da Saúde, Música, ciências), consoante as necessidades do 

grupo e os conteúdos abordados. Sendo que na sala havia as seguintes áreas: Área da 

Matemática, Jogos e Construções; Área dos Carrinhos/Garagem; Área da Biblioteca; 

Área da Casinha (Quarto e Cozinha); Área das Mesas para Atividades Orientadas. 

A área/zona das mesas é polivalente servindo para atividades livres e orientadas   

(Área da Matemática, Jogos, Construções, Experiências e Expressão Plástica). Esta área 

das mesas possui uma mesa grande onde cabem 10 ou 11 crianças, outra mesa mais 

pequena para 7 crianças e as restantes 4 ou 5 sentam-se na mesa da biblioteca e dos 

materiais. (quando estão na sala as 23 crianças). 

Na área da Matemática, Jogos e Construções, as crianças podem desenvolver a 

área do Conhecimento do Mundo e da Matemática. As crianças também podem brincar na 

área dos carrinhos que tem alguns carrinhos e máquinas pequenas. 

A Biblioteca também tem alguns livros, sobretudo de histórias, nos quais as 

crianças podem tomar contacto com histórias e trabalhar o domínio da Linguagem Oral 

e abordagem à escrita. 

Na área da casinha as crianças podem trabalhar principalmente o conhecimento 

do mundo, a expressão dramática e motora. Neste contexto, havia locais de 

grupo/encontro (rodinha), lugares de ação individual ou em pequenos grupos 

(cantinhos), mas também para dormir ou descansar, locais de higiene (onde se lavam ou 

locais onde se vestem), locais onde almoçam e lancham e locais onde aguardam. 

Durante o Estágio como já referimos pude intervir no espaço criando a área da 

musica que não existia, na qual coloquei instrumentos confecionados com materiais 

recicláveis e que foram feitos por mim com a ajuda das crianças. 

Também foram proporcionadas variadas atividades de expressão musical, como: 

ouvir, cantar, dançar, experimentar instrumentos musicais diferentes, jogos, 

coreografias de canções, gravações das crianças a cantar para estas depois poderem 

ouvir, entre outras. 
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Organização do Tempo 

A distribuição do tempo relaciona-se com a organização do espaço, pois a 

utilização do tempo depende das experiências que pode proporcionar determinado 

espaço e o espaço condiciona a duração de determinadas atividades. O tempo educativo 

tem geralmente uma distribuição flexível, embora corresponda a momentos que se 

repetem com uma certa periodicidade, havendo momentos de rotinas, atividades livres e 

atividades orientadas. 

 Sendo todo o tipo de atividades relevantes para o desenvolvimento das crianças 

é importante que haja tempo para tudo, dando prioridade às necessidades do grupo. 

“Porque o tempo é de cada criança, do grupo de crianças e do educador, importa que 

haja uma organização do tempo decidida pelo educador e pelas crianças”. (ME, 2002, p. 

40). Organizámos o tempo de forma a proporcionar uma diversidade de atividades, que 

proporcionem diferentes tipos de interação, ou seja poderão jogar sozinhas, juntar-se a 

outras, brincar em pequenos grupos nas áreas ou no recreio exterior, fazer experiências, 

fazer atividades em grande grupo. 

Algo que gostaríamos de modificar seria o “Quadro de Tarefas”, que existe na 

sala, pois há tarefas que não são executadas (Regar as Plantas). Queríamos pôr a 

funcionar o “Plano de Atividades”, criando um quadro onde as crianças pudessem, logo 

no início da manhã, escolher a área onde pretendem brincar quando for a hora de o 

fazer. Assim a criança sentir-se-ia mais segura por ter tempo para ir brincar, a horas 

certas; além disso, assim, estaremos a valorizar a vontade da criança e a responsabilizá-

la pelas escolhas feitas, dizendo-lhes que se escolherem ir para aquela área é nessa que 

devem estar e não andar a passear por todas e, na verdade, não estar em nenhuma. 

Talvez assim as crianças percebam que há tempo para tudo e quando estão a 

trabalhar têm que trabalhar a sério, porque depois terão tempo para brincar. É 

importante que haja tempo para escutar as crianças, pois assim conhecemo-las melhor e 

elas podem praticar a fala o que é muito importante para este grupo, que tem bastantes 

dificuldades a esse nível. 

Também nos propusemos fazer alterações ao quadro de presenças que 

considerámos oportunas (colocar o Mês e o tempo, contextualizado com o dia da 

semana, fazendo a comparação  no final do mês dos estados de tempo predominantes). 
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Criámos o mapa de comportamentos e a estratégia da garrafa com pontos 

positivos e pontos negativos, com recompensa para quem tiver mais pontos positivos 

que negativos, para incentivar as crianças a portarem-se bem e fazerem as atividades da 

melhor forma. 

Tendo em vista o projeto da instituição “Solidariedade”, tentámos promover 

atividades direcionadas para esse tema, destinando algum tempo para contar histórias ou 

fazer dramatizações com histórias como “A Vendedora de Fósforos”, “A História de 

Lau e Leo” (dramatizada) entre outras, que têm mensagens de solidariedade. 

Para o caso do grupo se motivar para criámos o projeto “As árvores”, no qual 

descobrimos a importância das árvores, o tipo de árvores existentes e tudo o mais que se 

proporcionar no grupo (isto perto do dia da árvore e, se for possível, vamos ao parque 

florestal para conhecer melhor as árvores e recolher amostras para a nossa área da 

ciência a criar). 

Não sabíamos se o tempo daria para criar estas áreas que nos propusemos, 

porque a sala era pequena e não podíamos criá-las ao mesmo tempo, mas tentámos e  lá 

conseguimos criá-las embora por pouco tempo. 

As atividades efetuadas com as crianças foram de rotina, livres, orientadas e de 

projeto tendo em atenção as diferentes áreas de conteúdo. 

Atividades de Rotina 

“Criar uma rotina diária é basicamente isto: fazer com que o tempo seja um 

tempo de experiências educacionais ricas e interacções positivas.” (Oliveira - 

Formosinho, 2007, p. 69). 

A Sucessão de cada dia ou sessão tem um determinado ritmo existindo, deste modo, 
uma rotina que é educativa porque é intencionalmente planeada pelo educador e porque 

é reconhecida pelas crianças que sabem o que podem fazer nos vários momentos e 

prever a sua sucessão, tendo a liberdade de propor modificações. Nem todos os dias são 
iguais, as propostas do educador ou das crianças podem modificar o quotidiano 

habitual. (ME, 2002, p.40). 

 Existem dois tipos de atividades de rotina, as diárias e as semanais, sendo as 

diárias aquelas que se repetem diariamente e semanais as que se repetem semanalmente. 
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 Neste caso as rotinas diárias da manhã foram aquelas que nos orientámos, pois 

havia as rotinas da tarde e as rotinas semanais que são orientadas por funcionários da 

instituição. Há também rotinas mensais criadas ou a criar, como avaliação das 

atividades, comportamentos, tempo, que ocorrem uma vez por mês, mas que podem não 

ter um dia certo para acontecer uma vez que eu não estamos na instituição todos os dias. 

Passamos a dar alguns exemplos de rotinas diárias: acolhimento; marcação de 

presenças; marcação do estado do tempo; ida à casa de banho; refeições; higiene e 

preparação para o descanso; descanso.  

Exemplos de rotinas semanais:  

- Ballet ( 3ª Feira à tarde) e Natação (2ª e 4ª de manhã), entre outras estas atividades 

para as crianças cujos pais  as solicitaram. 

 Previsão  Diária ( Manhã) 

 

Horas Tipo de Atividade Atividade 

9.00 Atividade de 

Rotina 

Acolhimento. 

9.15   Atividade de 

Rotina 

-Vestir as batas. 

- Ida à casa de banho. 

- Marcação de Presenças. 

- Escolha dos responsáveis pelas tarefas. 

- Canção dos Bons dias. 

- Diálogo com os meninos no qual podem contar as  

novidades que têm. 

10.30 Atividade 

orientada/Livre 

- Atividades de grande/pequeno grupo: 

 Formação Pessoal e Social. 

 Área do Conhecimento do Mundo. 

 Área da Expressão e da Comunicação 

- Musical 
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- Dramática 

- Plástica 

- Motora 

- Linguagem Oral  

-Abordagem à escrita 

              (ou) 

- Livres: 

- Nas diferentes áreas da sala. 

11.30  Atividade de 

rotina diária  

Ida à casa de banho. 

11.35  Atividade Livre Nas áreas ou recreio 

11.55 Atividade de rotina 

diária 

Ida à casa de banho 

12.00 Atividade de rotina 

diária 

- Almoço. 

- Ida à casa de banho. 

- Preparação para a sesta 

13.00 Atividade de rotina 

diária 

A minha saída da Instituição. 

 

Tabela nº 1: Exemplo de Previsão diária 

 

Nota: Nesta idade, durante a tarde normalmente dormem, brincam e lancham, 

etc. 

Atividades Livres  

As atividades livres são atividades em que a criança pode decidir o que quer 

fazer e onde pretende brincar livremente, a criança tem autonomia para decidir. Como 

as áreas foram planeadas pelo educador, vão contribuir para a aprendizagem e 
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desenvolvimento das crianças. Este tipo de atividades permite a socialização do grupo, 

por este motivo é muito importante que as crianças possam usufruir destas atividades. 

Exemplos: Quando brincam livremente no recreio; Exploram livremente as áreas 

da sala; Atividades de Projeto 

As atividades de projeto são aquelas que partem da iniciativa da criança, devem 

surgir de uma questão ou ideia; no entanto o educador deve preparar e gerir estas 

atividades, ou mesmo criar situações para que esta iniciativa surja na criança. Por 

exemplo: vou começar a falar nas árvores, colocarei questões às crianças e elas terão a 

necessidade de procurar respostas o que desencadeará trabalho a ser desenvolvido em 

grupo. Visto as crianças sentirem que a atividade surgiu por sua parte estarão mais 

motivadas em descobrir e encontrar respostas aos problemas ou questões colocadas. 

Exemplos: As árvores 

Atividades Orientadas 

Segundo  Vasconcelos “Planear é coordenar um conjunto de acções entre si, em 

ordem a obter um determinado resultado” . Segundo Tunon (1989) as funções da 

planificação são:  

1º Ser instrumento integrado de todos os factores que convergem para o acto educativo 
dando-lhes unidade e operacionalidade; 2º ser garantia de coerência e continuidade do 

trabalho; 3º ser base imprescindível para ponderar objectivamente o rendimento do 

trabalho pedagógico (avaliação); 4º ser instrumento dinâmico de base a partir dos dados 

da avaliação: controlo e ajuste do acto pedagógico às exigências das crianças, 
objectivos, recursos e condições do meio, para conseguir aprendizagens mais eficazes e 

seguras. (Vasconcelos,1991, p. 44). 

Este tipo de organização oferece elementos para compreender melhor a criança 

respeitando as suas características pessoais e saberes; contribui para a dinâmica do 

contexto de educação pré-escolar na interação com outros sistemas que influenciam a 

educação; perspetivar o processo educativo de forma integrada, tendo em conta que a 

criança constrói o seu desenvolvimento, de forma articulada e em interação; permitir a 

gestão integrada de recursos do meio e do estabelecimento e acentuar a importância das 

interações de modo a tirar proveito das suas potencialidades e ultrapassar as suas 

limitações, alargando e diversificando oportunidades educativas e apoiando o trabalho 

dos adultos. 
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Áreas de Conteúdo 

O termo “Área” é “habitual na educação pré-escolar para designar formas de 

pensar e organizar a intervenção do educador e as experiências proporcionadas às 

crianças.” (ME,2002, p. 47). 

O termo “ Áreas de conteúdo” fundamenta-se na perspetiva de que o 

desenvolvimento e a aprendizagem são vertentes indissociáveis do processo educativo. 

As Áreas de conteúdo são consideradas âmbitos de saber. 

As áreas de conteúdo na educação pré-escolar são: Área de Formação Pessoal e 

Social, Área de Conhecimento do Mundo, Área de Expressão e Comunicação (Música, 

dramática, motora), Área da Expressão e da Comunicação Abordagem à escrita, Área da 

Expressão e da Comunicação Linguagem Oral, Área da Expressão e da Comunicação 

Matemática. 

Área de Formação Pessoal e Social 

É a área transversal e integradora do processo educativo, integra todas as 

outras, pois tem a ver com a forma como a criança se relaciona consigo própria, com os 

pares e com o mundo, num processo de desenvolvimento de valores e atitudes. 

Área de Conhecimento do Mundo  

Enraíza-se na curiosidade natural da criança, todas as áreas constituem, de 

certo modo, formas de conhecimento do mundo, área de sensibilização às ciências, 

saberes sociais, biologia, física/química, meteorologia, geografia, história. Utiliza 

materiais e recursos que podem ser de consulta ou para a realização de 

experiências/pesquisas, logo é uma das áreas em que se desenvolvem projetos, área de 

enriquecimento dos diferentes domínios de expressão e comunicação. Abrange também 

a área da saúde e educação ambiental, neste domínio é essencial a capacidade de 

observar, o desejo de experimentar, a curiosidade de saber e a atitude crítica. 
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Área de Expressão e Comunicação 

Neste domínio diferenciam-se quatro vertentes: expressão motora, dramática, 

plástica e musical. Também faz parte da expressão e comunicação o domínio da 

linguagem oral e a abordagem à escrita e o domínio da matemática. 
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1.4 - Planificação das Atividades (Geral) 

 

 Instituição: Jardim de Infância do Centro Social e Paroquial de Mateus  

       Estagiária: Cármen Reis 

       Educadora: Assunção Vaz 

       Data: Fevereiro 2011 a Junho 2011  

       Crianças: 22 (dos 2 aos 4 anos) 

Área de Conteúdo Objetivos Gerais 

 

Atividades e Estratégias Recursos Materiais 

Formação 

Pessoal e  

Social 

 “Promover o desenvolvimento 

pessoal e social da criança com 

base em experiências de vida 

democrática numa perspectiva 

de educação para a cidadania;” 

 Educar para os Valores; 

 

 Expressar escolhas, planos e 

decisões; 

 Estabelecer regras que as crianças conheçam e 

com as quais concordem. 

 Leitura de Histórias com lições de moral que 

expressem valores. 

 Visualização de Filmes. 

 Dramatizações. 

 Visualização de imagens para comentar. 

 Escolher o que pretendem fazer, onde pretendem 

brincar. 

Materiais: 

 

 Livros 

 

 Computador 

 Data Show 

 Fantoches ou 

Marionetas 
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 “Fomentar a inserção da 

criança em  grupos sociais 

diversos, no respeito pela 

pluralidade das culturas, 

favorecendo uma  progressiva 

consciência como membro da 

sociedade”;  

 “Contribuir para a igualdade 

de oportunidades no acesso à 

escola e para o sucesso da 

aprendizagem”; 

 Promover autonomia e 

independência; 

 Reconhecer e resolver 

problemas/conflitos; 

 Construir relações com pares 

e adultos; 

 Desenvolver a socialização; 

 Experimentar o Jogo 

colaborativo; 

 Contribuir para o bem  estar e 

auto-estima; 

 

 Reuniões em grande grupo e pequenos grupos e 

individuais com  a Educadora Estagiária. 

 Preencher quadros que impliquem pertença ao 

grupo. 

 

 

 

  Distribuir rotativamente as tarefas/ 

responsabilidade e acesso a materiais e áreas. 

 

 Efetuar rotinas em que a criança possa mostrar 

autonomia e independência. ( ir a casa de banho, 

vestir e despir, comer…) 

 Diálogos. 

 

 Brincar nas diferentes Áreas e com os pares. 

 Efetuar trabalhos de grupo nos quais todos 

participem. 

 Imagens 

 

 

 Quadros de gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiais diversos 

das diferentes áreas. 
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 Refletir e avaliar; 

 “Proceder a despistagem de 

inadaptações, deficiências ou 

precocidades e promover a 

melhor orientação e 

encaminhamento da criança”; 

    (OCEPE.,2002,pp.15-16). 

 Proceder a modificações na sala de modo a 

torná-la mais atrativa, elogiar/premiar quando 

merecem sem esquecer de advertir/castigar 

quando fazem algo errado. 

 

 

 Refletir em atitudes, comportamentos, atividades 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 Materiais  para as 

áreas novas, prémios 

ou recompensas, 

punições ou castigos. 

Área de 

Conhecimento do 

Mundo 

 “Proporcionar à criança 

ocasiões de bem estar e de 

segurança, nomeadamente no 

âmbito da saúde individual e 

colectiva”; 

 “Incentivar a participação das 

famílias no processo educativo e 

estabelecer relações de efectiva 

colaboração com a comunidade.” 

 “Estimular o desenvolvimento 

 Realizar atividades de promoção da Saúde e 

Segurança. 

 

 

 

 

 Promover atividades que envolvam a família e a 

comunidade. 

 Passeios ou visitas. 

 Objetos do meio. 

 Materiais das várias 

áreas da sala. 
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global da criança no respeito 

pelas suas características 

individuais, incutindo 

comportamentos que favoreçam 

aprendizagens significativas e 

diferenciadas;” 

 Despertar a curiosidade e o 

pensamento crítico; 

 Conhecer cultura e tradições 

Portuguesas; 

 Conhecer diferentes épocas e 

estações do ano; 

 Identificar as cores; 

 

 Reconhecer pessoas ou 

objetos pelos sentidos; 

 Sensibilizar para as ciências, 

saberes sociais, biologia, 

física/química, meteorologia, 

geografia, história, saúde e 

educação ambiental; 

 Estimular a capacidade de 

 

 Mostrar as diferentes culturas promovendo o 

respeito pela diferença. 

 

 Visualizar Filmes. 

 Visualizar imagens para comentar. 

 

 

 Fazer experiências ou pesquisar. 
 

 

 Realizar atividades culturais ou tradicionais de 

determinada região do país ou época do ano. 

 

 

 Efetuar trabalhos onde utilizem as cores e 

identificá-las no meio. 

 De olhos vendados reconhecer pessoas pela voz 

ou pelo tato. 

 Efetuar atividades de projeto: Árvores.  

 

 

 

 

 

 

 Trabalhar com 

materiais do meio ou 

objetos  próprios para 

experiências. 
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observar, o desejo de 

experimentar, a curiosidade de 

saber e a atitude crítica; 

 

 

 

 Adquirir hábitos e rotinas; 

 Sensibilizar para as novas 

tecnologias; 

 (OCEPE.,2002, pp.15-16). 

 

 

 

 

 

 

 Explorar contos e lengalengas… 

 

 

 

 Observando e experimentando efetuar atividades 

diferentes, utilizando a imaginação para 

estimular o desejo de experimentar e avaliar 

situações. (A Branca de Neve e a sua história, 

contada pela própria que veio visitar a sala dos 

três anos). 

 Efetuar rotinas diárias. 

 Visualizar histórias através do computador. 

 

 Fazer correspondências de partes do corpo a 

objetos, sentidos a imagens. 

Área da 

Expressão e da 

Comunicação 

 Domínio da 

Expressão 

 “Desenvolver a capacidade de 

expressão e a comunicação 

através de linguagens múltiplas 

como meios de relação, de 

informação, de sensibilização 

 Reproduzindo  sons. 

 Tocando em diferentes instrumentos. 

 Criando  a  área da Musica com instrumentos e 

simbologia musical. 

 Leitor áudio 

 CDs 
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Musical estética e de compreensão do 

mundo;” 

 Identificar sons da Natureza 

ou pessoas pela sua voz; 

 Conhecer algumas canções 

tradicionais para a infância; 

 Reproduzir canções; 

 Explorar as características dos 

sons; 

 Aprender a cantar; 

 Executar ritmos com o corpo;  

 Conhecer alguns instrumentos 

musicais;  

 Dançar ao ritmo da música; 

 Distinguir sons fortes de sons 

fracos; 

 Desenvolver a capacidade 

auditiva; 

 Decorar letras de canções; 

 Imitar sons ouvidos; 

 Desenvolver a sensibilidade 

estética e alargar a cultura 

 

 Escutando sons, ser capaz de identificá-los. 

 

 

 

 

 Cantando ou ilustrando. 

 Efetuando atividades que mostrem sons fortes, 

fracos, agudos, graves, naturais, artificiais… 

 

 

 

 

 Executando ritmos com os níveis corporais: 

mãos, pés, dedos e joelhos. 

 Conhecer e tocar instrumentos musicais.  

 

 Ouvindo Musica Clássica e vários tipos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrumentos de 

percussão(vários). 

 Xilofone 
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musical;  

 (OCEPE.,2002, pp.15-16). 

Musica. 
 

 

 Melódica 

 Flauta 

 Ukelele 

 Guitarra Clássica 

 Orgão/sintetizador 

 Acordeão 

Área da 

Expressão e da 

Comunicação 

 

Domínio da 

Expressão 

Dramática 

 Imitar ações ou sons; 

 Reconhecer pessoas ou 

objetos pelos sentidos; 

 Dramatizar histórias ou 

situações; 

 Brincar ao faz de conta; 

 Descobrir-se a si próprio, o 

próximo e o meio; 

 Aprender a observar; 

 Desenvolver a imaginação e a 

linguagem verbal e não verbal; 

 “Desenvolver a capacidade de 

expressão e a comunicação 

através de linguagens múltiplas 

como meios de relação, de 

informação, de sensibilização 

 Imitar falas ou  situações ou histórias. 

 Efetuar testes de confiança e reconhecimento 

entre os membros do grupo. 

 Utilizar a imaginação e a fantasia. 

 Nas áreas  de “faz de  conta “em pequeno grupo. 

 Dialogar e desabafar. 

 

 Interpretar imagens ou situações observadas. 

 Contar ou inventar histórias. 

 

 Fazer e compreender gestos. 

 

 Imitar animais. 

 

 Fantoches 

 Marionetas 

 Vendas para olhos 

 

 

 Vestuário. 

 Materiais das áreas. 
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estética e de compreensão do 

mundo;” 

 

Área da 

Expressão e da 

Comunicação 

 

Domínio da 

Expressão  

Plástica 

 “Desenvolver a capacidade de 

expressão e a comunicação 

através de linguagens 

múltiplas como meios de 

relação, de informação, de 

sensibilização estética e de 

compreensão do mundo;” 

 Aprender a utilizar várias 

técnicas; 

 Desenvolver a motricidade 

grossa e fina; 

 Aprender a trabalhar com 

diferentes materiais; 

 Aprender a preservar e a 

respeitar a natureza; 

 Respeitar as regras da sala; 

 Efetuar trabalhos onde possa explorar diferentes 

tipos de arte plástica. 

 

 

 

 

 

 Efetuar trabalhos com as mãos ou outras partes 

do corpo que impliquem movimentos. 

 Explorar espontaneamente diversos materiais e 

instrumentos, utilizando materiais recicláveis. 

 Aprender a limpar e arrumar os materiais depois 

de os utilizar; 

 Remodelar objetos. 

 Vários materiais de 

expressão plástica e 

materiais recicláveis. 
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Área da 

Expressão e da 

Comunicação 

 

Domínio da 

Expressão 

Motora 

 Desenvolver a motricidade 

grossa e fina; 

 Dominar o próprio corpo; 

 Explorar diferentes formas de 

movimento; 

 Tomar consciência dos 

diferentes segmentos do 

corpo; 

 Manipular objetos; 

 Movimentar-se de várias 

formas locomotoras ou não 

locomotoras; 

 Compreender e aceitar regras; 

 Desenvolver a destreza óculo 

manual;   

 Efetuar diferentes movimentos: 

 Trepar, correr, deslizar, baloiçar, rodopiar, saltar 

de formas diferentes, andar em bicos de pé, com 

o calcanhar, entre outros… 

 Iniciar, parar, seguir vários ritmos e direções. 

 Ser capaz de estar quieto. 

 Conhecer as partes do corpo nomeando-as e 

tocando-lhes. 

  Passar a bola, chutar, lançar para o chão. 

 Entrar e sair de arcos, contornar obstáculos. 

 

 Respeitando as regras dos jogos. 

 Fazer pontaria para algum objeto ou caixa. 

 Bolas, arcos. 

 Caixas com buracos 

para acertar. 

 Vários materiais de 

expressão motora. 

Área da 

Expressão e da 

Comunicação 

 

Linguagem Oral 

 Interpretar imagens; 

 Fomentar o diálogo; 

 Conhecer histórias e 

lengalengas; 

 Exprimir-se pela fala; 

 Recontar histórias ou 

acontecimentos; 

 Dialogar, falar, contar histórias, identificar 

personagens e falas das personagens. 

 Decorar canções, lengalengas, falas de 

personagens. 

 Contar novidades. 

 

 Imagens 

 Livros 

 

 Computador 

 Data Show 

 



 

 

30 
 

 Explorar o carácter lúdico da 

linguagem; 

 Facilitar a expressão e desejo 

de comunicar;  

 

 Falar em diversos tons. 

 

Área da 

Expressão e da 

Comunicação 

 

Abordagem à 

escrita 

 Desenvolver a motricidade 

fina; 

 Ser capaz de efetuar 

grafismos;  

 Contactar com o código 

escrito;  

 Efetuar tentativas de escrita;  

 Registar acontecimentos; 

 Estimular interesse pela 

leitura; 

 Reconhecer códigos 

simbólicos; 

 Efetuar grafismos variados. 

 Observar livros e registos escritos. 

 Pintar livremente. 

 Efetuar  registos de acontecimentos. 

 Contar   histórias . 

 Livros 

 Materiais das 

diferentes áreas. 

 Diferentes tipos de 

registos da sala. 

 Fotocópias 

Área da 

Expressão e da 

Comunicação 

 

Matemática 

 Reconhecer números; 

 Reconhecer formas;  

 Comparar quantidades, 

tamanhos, espessuras e cores; 

 Contar de cor; 

 Fazer correspondências e 

seriações; 

 Observar  e identificar  números. 

 Utilizar Blocos lógicos e vários jogos 

matemáticos. 

 Fazer construções com blocos lógicos. 

 Comparar  objetos. 

 Traduzir quantidades através de  números. 

 Fazer jogos de correspondências: números  a 

 Jogos, construções, 

puzzles, legos, 

Material Cuisenaire… 

 Fotocópias. 
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 Formar conjuntos; 

 

quantidades de  objetos, cores a objetos. 

 Distinguir dentro de fora, observando imagens. 

 Juntar e separar objetos mediante algum 

critério. 

 Remodelar objetos. (Tangram, blocos lógicos). 

 

 

Tabela nº 2: Planificação das Atividades (Geral)
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1.5- Formas e estratégias de avaliação 

A Avaliação 

“A avaliação na educação de infância distancia-se da concepção de avaliação 

tradicional, centrada mais nos resultados do que nos processos, subentendendo um novo 

olhar sobre o modo de conceber a avaliação.” (Cardoso, 2006, p.2). 

As perspetivas de avaliação são:  

- Tradicional - Verificação da aprendizagem através de procedimentos 

estandardizados, listas de verificação, escalas de avaliação do desenvolvimento, 

realizados à criança. 

- Socioconstrutivista - (Alternativa), promoção da aprendizagem, procedimentos 

heurísticohermenêuticos, (de descoberta e interpretativos), observação, registo, 

documentação, (Portfolio) realizados com a criança. 

Tendo em conta o enquadramento socioconstrutivista, como “conceito de 

avaliação”, e não apenas um instrumento ou um método, a avaliação em educação de 

infância na perspetiva ecológica de Bronfenbrenner
3
 reflete sobre contextos, através da 

observação e documentação do progresso e das aprendizagens da criança tem como 

finalidade tomar decisões e melhorar a qualidade educativa (a avaliação resulta em 

benefício da criança). A Avaliação do ambiente educativo pode ser feita mediante os 

seguintes instrumentos: ECERS (escala  de avaliação  do ambiente em educação de 

infância); ITERS (Projetado para avaliar, antes e após o grupo de cuidados/ programas 

para crianças em idade escolar, de 5 a 12 anos de idade. ); PIP ( perfil de implementação 

do programa) ;ACEI; Escala de envolvimento da criança; Escala de empenhamento do 

adulto. 

A ECERS-R é uma revisão cuidadosa de um instrumento de avaliação da qualidade de 

programas de educação de infância vastamente utilizado, a Early Childhood 

Environment Rating Scale (ECERS). Concebida para ser utilizada em contextos 
educativos que atendem crianças com idade entre os 2 anos e meio e os 5 anos, a 

ECERS-R pode ser utilizada por directores de programas com o objectivo de supervisão 

e melhoria, por pessoal com funções educativas para auto-avaliação, por órgãos de 

                                                             
3
 Retirado de diapositivos apresentados nas aulas da professora Mª Gabriel da UTAD em 2011. 
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decisão com o objectivo de monitorização, podendo também ser utilizada na formação 

de educadores de infância. A fidelidade e a validade demonstradas com a escala tornam-

na especialmente útil para investigação e avaliação de programas. 
4
 

 

Segundo Laevers, Pascal e Bertram a Escala de envolvimento da criança baseia-

se na teoria de que quando as crianças estão a aprender a um nível profundo exibem 

certas características, ou “sinais de envolvimento” como: Concentração; Energia; 

Criatividade; Expressão facial e postura; Persistência; Precisão; Tempo de reação; 

Linguagem; Satisfação. 

A Escala de empenhamento do adulto (mede as qualidades de um ensino eficaz 

demonstrado pelo adulto), ou seja “assenta na noção de que o estilo de interacções entre 

o educador e a criança é um factor crítico para a eficácia da experiência de 

aprendizagem” (Pascal e Bertram, citado por Cardoso, 2006, p. 4). 

A qualidade das interações adulto/criança é definida por 3 elementos nucleares:  

- Sensibilidade – sinceridade, empatia, capacidade de resposta e afeto; sensibilidade do 

adulto aos sentimentos e bem-estar da criança; 

- Estimulação – forma e conteúdo da intervenção do adulto no processo de 

aprendizagem: 

- Autonomia – liberdade dada à criança para experimentar, fazer juízos de valor, 

escolher atividades e expressar ideias; inclui também a gestão de conflitos e as questões 

comportamentais. (Cardoso, 2006). 

Questões  para reflexão na avaliação (Espaços) 

De acordo com o sugerido por Graça Santos Cardoso (2006): As áreas de 

atividade da sala refletem as áreas curriculares; São verdadeiramente “Centros de 

Aprendizagem”?; As áreas são flexíveis?; A organização da sala é promotora da 

autonomia da criança?; São claras, para todos os intervenientes, as aprendizagens que 

podem ser realizadas em cada área?; Planifica-se para as áreas? 

Questão para reflexão (Atividades /Projetos) 

Até que ponto as experiências e atividades que proporcionamos correspondem à 

totalidade dos conteúdos curriculares das Orientações Curriculares? Que aprendizagens 

estarão as crianças a obter como resultado destas experiências? Os projetos 

                                                             
4
  http://www.legis.pt/detalhe01.php?id=61180 – consultado em 2011 

http://www.legis.pt/detalhe01.php?id=61180
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desenvolvidos mobilizam os interesses das crianças? Fazem sentido para elas, do seu 

ponto de vista? As crianças participam ativamente na construção dos mesmos? 

Questões para reflexão (Planificação) 

Fazemos uma planificação a longo prazo, que me permita uma visão da 

amplitude de oportunidades a oferecer ao longo do ano? A planificação é realizada 

sobre as aprendizagens já efetuadas pelas crianças? A planificação explicita claramente 

os conteúdos curriculares das atividades? Os recursos que utilizo estão a providenciar as 

oportunidades de aprendizagem de que as crianças necessitam? 

Questões para reflexão (Observação) 

De que modo estamos a registar a observação sobre as minhas crianças? A 

recolha de documentação sobre as aprendizagens das crianças faz parte integrante da 

rotina diária? É recolhida informação sobre todos os aspetos das áreas curriculares? 

Incluímos a criança na recolha da documentação e refletimos em conjunto? Analisamos 

periodicamente a documentação recolhida? 

Intervenientes no processo de avaliação 

Educador, as crianças, a equipa, encarregados de educação. 

Os Instrumentos de Avaliação que poderemos utilizar são: 

- Documentação - Processo de recolher dados e informações sobre o que a criança pode 

fazer e como o faz (Amostras de trabalho, entrevistas, gravações, registo de ocorrências 
significativas, listas de verificação com a criança, fotografias). Avaliação - Processo de 

analisar e interpretar a documentação recolhida, fazer apreciações e tomar decisões com 

base nessa análise. (Cardoso,2006, p.25); 

- Registo contínuo (que poderá ser convertido posteriormente em registo de 

ocorrências significativas); 

- Registo de ocorrências significativas (ocasiões em que observo algo que 

considero importante para descrever o desenvolvimento da criança ou incidentes 

críticos); 
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- Amostragem temporal, amostragem de acontecimentos, escalas de 

classificação, listas de verificação, outros que poderão surgir, etc.  

Como Documentar a observação 

Com: entrevistas (colocação de questões à criança para que descreva as suas 

realizações e, deste modo, possa revelar o seu pensamento); fotografias ou vídeos, 

amostras de trabalho, listas de verificação feitas com a criança; ocorrências 

significativas, observação sistemática da criança a trabalhar e a jogar (realização de 

tarefas concretas e resolução de problemas). 

No final procederemos à Avaliação síntese das crianças e da sua evolução, tendo 

em atenção cada área de conteúdo. (Cardoso, 2006)
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1.6 - Avaliação do Projeto Curricular de Grupo 

O PCG que passamos a avaliar foi realizado para um período de tempo de 

Fevereiro a meados de Junho de 2011. 

Este projeto foi elaborado partindo do estudo efetuado ao meio, à instituição e ao 

grupo de crianças em questão, tendo em conta a circular nº17/DSDC/DEPEB/2007 do 

Ministério da Educação, os objetivos Gerais nas Orientações Curriculares e a Lei-

Quadro da Educação Pré-Escolar que estabelece como principio geral que “a educação 

pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da 

vida, sendo complementar da acção educativa da família, com a qual deve estabelecer 

estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, 

tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário”. 

(ME, 2002, pp. 15-16). 

Sendo um objetivo muito importante para esta etapa o criar condições para que 

as crianças aprendam a aprender tendo uma perspetiva da educação ao longo da vida, 

depois de consultar a legislação passamos a colocar no papel as ideias, intenções e 

planificações, que tencionava usar para desenvolver o grupo de crianças que tinha em 

mãos. 

Para “promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em 

experiências de vida democrática numa perspectiva de educação para a cidadania;” 

efetuei atividades orientadas, livres e de rotina, como, por exemplo, estabelecimento de 

regras e rotinas na sala; promoção do trabalho em equipa livre ou orientado; a 

participação democrática das crianças; a leitura de histórias com lições de moral que 

expressem valores; visualização de filmes e imagens para comentar; reuniões em grande 

grupo; o preenchimento de quadros que impliquem pertença ao grupo; a distribuição e 

rotatividade das tarefas entre outras…com o intuito de “ Fomentar a inserção da criança 

em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das culturas, favorecendo uma 

progressiva consciência como membro da sociedade;” promovemos o diálogo de grupo 

no qual todas as crianças puderam expressar as suas ideias e escolhas; foram efetuados 

passeios (Centro de Saúde, Biblioteca, e Teatro), no qual as crianças puderam ter 

conhecimento de outras experiências de vida; quando lhes dei a conhecer a cultura 
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tradicional da música folclórica transmontana…entre outras tradições de várias épocas 

do ano.  

Contribuindo “para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o 

sucesso da aprendizagem;” distribui rotativamente as tarefas e responsabilidades; dando 

a oportunidade a todas as crianças de conhecerem livros e de poderem levá-los para ler 

em família (“Vai e volta Amiguinho”) entre outras experiências que puderam usufruir 

todas as crianças sem exceção.  

Planear o processo educativo de acordo com o que o educador sabe do grupo e de cada 

criança, do seu contexto familiar e social é condição para que a educação pré-escolar 

proporcione um ambiente estimulante de desenvolvimento e promova aprendizagens 
significativas e diversificadas que contribuam para uma maior igualdade de 

oportunidades. (ME, 2002, p. 26). 

Com a finalidade de “Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito 

pelas suas características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam 

aprendizagens significativas e diferenciadas;” efetuei também vários tipos de atividades 

quer livres ou orientadas e mesmo de rotina, como por exemplo brincando livremente 

nas áreas que a criança pode escolher livremente mediante os seus gostos e preferências, 

dialogando e dando a conhecer às crianças hábitos saudáveis, dando-lhes a oportunidade 

de conhecer locais diferentes partilhando experiências com os colegas; Fazendo 

experiências; observando o meio; realizando atividades culturais ou tradicionais de 

determinada região ou época do ano, entre outras. (ME, 2002, pp. 15-16). 

Também efetuamos variadíssimas atividades com o intuito de “ Desenvolver a 

expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meios de relação, de 

informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo;” como nas 

atividades em que as crianças puderam reproduzir sons, tocar em instrumentos 

diferentes, escutar e identificar sons, cantar, desenhar, executar ritmos com os níveis 

corporais, ouvindo vários estilos de música; imitando falas ou situações de histórias, 

efetuando testes de confiança nos quais as crianças poderiam reconhecer os colegas, 

efetuando vários trabalhos nos quais a criança se pode exprimir quer pela plástica, 

música, dramática ou expressão motora; observar/ efetuar registos escritos, pinturas, 

dialogar contar novidades, reproduzir canções ou lengalengas, entre outros. (ME, 2002, 

pp. 15-16). 



 

 

38 
 

Ainda pudemos “ Despertar a curiosidade e o pensamento crítico” das crianças 

procurando efectuar experiências, explorar recursos da natureza e questionando as 

crianças sobre possíveis soluções para problemas; explicando porque determinadas 

experiências não correram bem; dando a oportunidade às crianças de avaliarem os seus 

trabalhos e os dos colegas, entre outras. (ME, 2002, pp. 15-16). 

Outras atividades contribuíram para “Proporcionar à criança ocasiões de bem 

estar e de segurança, nomeadamente no âmbito da saúde individual e colectiva”; como 

na criação das novas áreas que puderam proporcionar as crianças novas ocasiões de 

bem-estar e variedade de experiências; nas atividades de promoção da saúde e higiene 

pessoal, entre outras. (ME, 2002, pp. 15-16). 

Quando houve alguma reflexão de atitudes, comportamentos, atividades e 

trabalhos, ou mesmo um diálogo ou quando efetuámos algum registo para 

posteriormente avaliar procedi à “despistagem de inadaptações, deficiências ou 

precocidades e melhor orientação e encaminhamento da criança”. (ME, 2002, pp. 15-

16). 

Para “incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer 

relações de efectiva colaboração com a comunidade”; efetuámos atividades direta e 

indiretamente ligadas com à família e a comunidade, como a ida ao Centro de Saúde, 

Teatro e Biblioteca (comunidade), as festas e lembranças de época (Mãe, Pai, Criança, 

Páscoa, Santos populares), o “ Vai e volta Amiguinho” no qual a família esteve 

diretamente envolvida podendo contribuir para complementar o trabalho diário com as 

crianças, incentivando-as a gostar de ler, dialogar e conviver com a família em 

harmonia, entre outras. (ME, 2002, pp. 15-16). 

Quanto ao grupo, em geral a avaliação diagnóstica comparada com a avaliação final 

foi: 

- Quanto à Formação Pessoal e Social, inicialmente revelaram poucas noções de 

regras, alguma autonomia, mas não tomam iniciativas; tudo tinha que ser lembrado e 

relembrado, algumas crianças eram teimosas e tinham pouca noção do que deviam ou 

não fazer e dos limites, algumas crianças mostravam-se envergonhadas para falar em 

grupo; finalmente, adquiriram noções de regras, desenvolveram a autonomia, havendo 
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algumas crianças capazes de tomar algumas iniciativas, nomeadamente marcar a 

presença sem ser necessário lembrar, começar a despir-se, aprenderam a comportar-se 

melhor, algumas continuam teimosas, em todas se notou uma evolução positiva, sendo 

que todas incluindo as que tinham inicialmente dificuldades em falar em público 

evoluíram muito nessa vertente; 

- Relativamente à Área do Conhecimento do Mundo, revelavam poucos 

conhecimentos acerca do meio que as rodeava e  pouca experiência (ainda vivem num 

mundo narcisista), não se questionavam muito acerca do que viam, não demonstravam 

muita curiosidade pelo mundo (na maioria), não tem a noção da realidade, do tempo e 

de muito do que os cerca, não percebiam o que deviam fazer e quando fazer…eram 

muito dependentes; finalmente, adquiriram alguns conhecimentos acerca do meio, 

época do ano, estações do ano e suas características, as profissões da saúde, puderam 

conhecer melhor o meio indo ao Centro de Saúde, Teatro e Biblioteca pesquisando e 

efetuando experiências entre outras atividades, a grande maioria continuam pouco 

curiosos, mas já adquiriram algumas noções de espaço e do que devem ou não devem 

fazer em determinado local, o que antes ainda lhes custava muito a compreender e 

respeitar; 

- No que concerne à Área da Expressão e da Comunicação, revelavam muitas 

dificuldades em exprimir-se, quer pela fala ou pelas artes; finalmente, efetuaram 

bastantes atividades nas quais desenvolveram as várias formas de expressão, atualmente 

estavam mais abertos e conversadores, conseguindo exprimir-se pelos diferentes 

domínios da expressão e comunicação, embora haja sempre crianças mais expressivas 

que outras e com mais aptidões para as expressões que outras.     

  Assim, quanto às expressões: 

- Na Expressão Musical, revelavam dificuldades em saber ouvir e reconhecer os 

sons do meio, conheciam algumas canções, mas devido à dificuldades de articulação 

também tinham dificuldade em cantar, revelavam dificuldades de comunicação; 

finalmente, desenvolveram a capacidade auditiva, exercitando o ouvido para reconhecer 

alguns sons do meio, os sons dos instrumentos musicais que tiveram a oportunidade de 

experimentar, aprenderam algumas canções chegando mesmo a decorar algumas letras, 
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decoraram lengalengas, desenvolveram a capacidade de comunicação, praticaram o 

reconhecimento das vozes dos colegas de olhos vendados e conseguiram reconhecê-los; 

- Na Expressão Dramática, revelava pouca experiência em dramatização, 

dificuldade em recontar histórias, verificando-se a necessidade de incentivar a 

interpretação daquilo que é narrado; finalmente, aprenderam a pegar em fantoches, a 

dizer algumas falas de algumas histórias aprendidas e que puderam dramatizar. 

Desenvolveram algum gosto pela dramatização e o recontar de histórias, embora nem 

todas as crianças tenham demonstrado grande aptidão para este domínio da expressão, 

mas gostaram de ir ao teatro e contactar com o mundo da fantasia; 

- Na Expressão Motora, revelaram pouco conhecimento de Jogos, dificuldade 

em efetuar movimentos como: caminhar “passos de bebé”, andar para trás, caminhar em 

bicos de pé, caminhar dentro de uma linha, dificuldade em perceber e cumprir regras do 

jogo; finalmente, melhoraram e desenvolveram a nível motor, sendo que a maioria das 

crianças consegue andar nas pontas dos pés, andar para trás, saltar de pés juntos e todos 

conseguem subir e descer escadas sem se agarrar, ainda revelam algumas dificuldades 

em cumprir regras do jogo, mas já vão partilhando os materiais embora tendo que ser 

lembrados para o fazerem e continuam com alguma dificuldade em manter uma roda a 

circular sem perder a forma, mas melhoraram bastante a nível motor; 

 - Na Expressão Plástica, revelavam pouca experiência em geral. Pegavam mal 

no lápis, tesoura, pincel, tinham dificuldade em perceber o que deviam pintar, não 

conseguiam recortar, fazer bolinhas de papel crepe, ainda estavam na fase da garatuja, 

misturavam cores e não as reconheciam; finalmente, já conseguiam pegar bem no lápis, 

melhoraram o pegar no pincel e tesoura, mas ainda deveriam praticar mais o cortar, pois 

aprenderam a pegar, mas algumas crianças ainda revelam dificuldades em recortar, 

como é normal nesta faixa etária, aprenderam a fazer bolinhas, pintam melhor com o 

lápis, pincel e mãos, aprenderam a trabalhar com diferentes materiais e a exprimir-se 

pelo desenho e pintura; 

- Quanto à Linguagem Oral e abordagem à escrita, revelavam muitas 

dificuldades na fala, não revelaram que já tivessem feito grafismos, demonstraram 

algumas dificuldades em perceber exercícios grafo motores; finalmente: Linguagem 
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Oral e conseguiam contar novidades em grupo, reproduzir lengalengas de cor e efetuar 

grafismos simples: linhas verticais e horizontais; 

- Relativamente à Matemática, ainda não conseguiam marcar as presenças sem 

ajuda, nem o quadro das tarefas. Revelaram poucos conhecimentos matemáticos, mas 

conseguiam montar alguns puzzles e jogos de construções; finalmente, a maioria 

conseguia marcar a presença sem ajuda, reconheciam alguns números, algumas crianças 

até três e outras até nove, conseguiam fazer correspondência entre número e objetos em 

jogos, alguns reconheciam algumas formas geométricas, distinguiam muito de pouco, 

grosso de fino, grande de pequeno e reconheciam algumas cores. 

Na globalidade pensamos ter atingido as metas traçadas, verificando a evolução 

do grupo, podendo dizer que se tornaram mais autónomos, extrovertidos e confiantes 

sendo que inicialmente, nós notámos algumas carências nestes aspetos, que pensamos 

terem melhorado muito. O grupo foi trabalhado maioritariamente em grande grupo, mas 

também em pequenos grupos e muito raramente individualmente, pois com um grupo 

tão grande e com crianças tão pequenas é muito difícil um trabalho individual sem 

descurar as outras crianças. 

O Espaço e Materiais foram modificados, quando efetuámos alterações nas áreas 

e não nos limitámos ao espaço da sala, pois também nos servimos de outros locais da 

instituição para colocar registos de atividades, efetuamos também algumas pequenas 

alterações nos espaços vertical alterando quadros e animando paredes com trabalhos. 

Como tínhamos planificado, criámos áreas novas como a área da Saúde, 

Ciências e Música, sendo que as crianças frequentaram as áreas antigas e puderam 

durante algum tempo frequentar as novas, sendo que a das ciências foi a menos 

concorrida das três porque não estava muito apetrechada, na instituição não havia 

muitos materiais para poder apetrechar a área e como tive que criar os materiais para a 

área da Música e Saúde não pude investir tanto na área das ciências apesar de ter 

colocado lá alguns materiais, não podia fazer tudo. As crianças puderam desfrutar 

algum tempo da área da Saúde, um pouco menos da área da Música e pouco da área das 

ciências que quase só era utilizada quando as crianças eram estimuladas por uma 

atividade orientada anteriormente. 
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Pudemos aprender com a criação destas áreas que os materiais e o espaço são 

muito importantes para motivar as crianças a frequentar uma área, mas também aprendi 

que os recursos que se tem, muitas vezes, podem limitar o nosso trabalho e que um 

educador, por vezes, tem que fazer muitos sacrifícios para poder colocar em prática o 

que planifica. As crianças puderam participar nas mudanças dos espaços tanto verticais 

como na criação das áreas novas. 

Atividades e Estratégias com a Família e Comunidade  

Quanto às atividades planificadas que envolviam a comunidade e a família, 

algumas decorreram conforme tinha planificado, outras não, porque outras atividades 

surgiram para colmatar essas. Durante os meses de estágio efetuámos: 

- No mês de fevereiro - as atividades que planificamos para Fevereiro 

realizaram-se como previsto: Visita ao Centro de Saúde (onde trabalha um pai de uma 

menina da sala), projeto Saúde e Alimentação Saudável; Exposição das fotografias da 

visita em espaços comuns para que os pais possam ver; Visita de Enfermeiros do Centro 

de Saúde ao Infantário; 

 - Em março também se realizaram como o previsto, havendo uma introdução 

de uma ida ao Teatro para ver a peça “A Menina do mar”, como tivemos esta 

oportunidade cultural procedeu-se á substituição  da atividade cultural que estava a 

planificar para o mês de Maio (a visita à Banda Municipal de Mateus). Confeção de 

Prendinhas para o dia do Pai. Vai e volta Amiguinho (cada criança leva um livro para 

que os Pais lhe leiam em casa e volta a trazer com uma ficha prova de leitura). Ida ao 

Teatro ver a peça “A Menina do mar”; 

- Em abril as atividades também se realizaram conforme o previsto com uma 

pequena alteração, pois em vez das lembranças da Páscoa previstas foram feitas orelhas 

de Coelho para as crianças brincarem. Visita à Biblioteca. Exposição das fotografias da 

visita em espaços comuns para que os pais possam ver. Confeção de lembranças para a 

Páscoa. Confeção das Prendinhas para o Dia da Mãe. Como já referi a atividade prevista 

para Maio foi substituída pela ida ao teatro em março. 
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- No mês de maio - Visita à Banda de Musica de Mateus (substituída pela ida 

ao teatro). Como na Instituição decidiram juntar a festa do dia da criança ao dia da festa 

de final de ano a atividade do Passeio ao Parque Florestal acabou por não se realizar 

pois em vez dessa atividade realizou-se a festinha das crianças; 

- Em junho - Comemoração do dia da criança em conjunto com as crianças 

das outras salas e/ou num passeio ao Parque Florestal de Vila Real. (Substituída pela 

festa de final de ano que foi no dia da Criança).  

No que concerne à avaliação, verificámos que todas as Áreas da sala 

refletiram as áreas curriculares, pois em todas elas as crianças puderam trabalhar as 

diferentes áreas curriculares, como se pode verificar nas planificações. As áreas da sala 

foram planificadas para serem “centros de aprendizagem” onde as crianças podem 

brincar e aprender ao mesmo tempo explorando as áreas Curriculares. Todas as crianças 

puderam frequentar as diferentes áreas da sala rodando por todas embora também 

tenham brincado preferencialmente nas que escolheram…todos rodaram pelas 

diferentes áreas e estas áreas, por vezes, foram modificadas conforme o grupo o exigia 

para que continuassem a ser frequentadas (como foi o caso da Biblioteca que era pouco 

frequentada, mas quando surgiram novos livros tornou-se mais frequentada, pois havia 

novidades).  

Os materiais que podiam ser utilizados em atividades livres estavam todos 

acessíveis às crianças, podendo elas ir livremente buscar papel e lápis para pintar, ou ir 

buscar os jogos para jogar, pegar os livros para ver, entre outros. As crianças sabiam 

com o que podiam brincar em cada área e que teriam que arrumar tudo no final, sendo 

que efetuei planificações também para as áreas onde constam algumas das 

aprendizagens que se podem realizar em cada área. 

As atividades e experiências realizadas correspondem a conteúdos 

curriculares para o pré-escolar. Por vezes não correram como esperado, mas não 

estavam desencaixadas do contexto nem da faixa etária das crianças, apenas este grupo 

quanto as atividades projeto ainda não estava muito motivado para este tipo de 

atividade. Algumas crianças conseguiram demonstrar que perceberam algumas 

experiências realizadas, mas nem todas as crianças foram capazes de “acompanhar e 
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perceber” o que estava a ser feito…depende muito da maturidade e desenvolvimento de 

cada criança. 

Tínhamos planificado trabalhar, com este grupo de crianças, o projeto “As 

árvores”, mas como vimos que as crianças não estavam muito recetivas, abordamos esse 

tema recolhendo amostras naturais, questionando as crianças acerca do que sabiam 

acerca do tema e pedindo-lhes que passassem para o papel como viam as árvores, mas 

não trabalhamos mais o tema porque o grupo não demonstrou muita curiosidade, nem 

formulou questões a partir das abordagens feitas, sendo que participaram no pouco que 

foi feito, mas não deram continuidade sendo elas a questionar, ainda não são muito 

curiosos 

O projeto curricular de grupo é uma planificação a longo prazo e foi feito 

atempadamente, no Portefólio, depois de cada planificação ter terminado. Por isso, foi 

realizada a avaliação a essa planificação o que demonstra que a aprendizagem das 

crianças e a sua evolução foi levada em consideração ao efetuar as planificações. 

A avaliação teve em conta, igualmente, o registo de ocorrências 

significativas, registos fotográficos, gravações, entrevistas e avaliações feitas pelas 

crianças a amostras de trabalho, imagens ou fotografias. Da rotina diária não diria, pois 

não tivemos tempo para registar todos os dias acontecimentos, mas registámos aquilo 

que considerámos significativo para poder avaliar /refletir posteriormente. 

Como se pode observar na ficha de avaliação final que efetuamos das 

crianças (Anexo K) a avaliação das crianças foi feita em todas as áreas de conteúdo e 

para isso tivemos que observar e recolher informação acerca de todas as áreas. Quando 

a avaliação foi feita com as crianças dissemos-lhes para escolherem os trabalhos que 

queriam avaliar ou comentar deixando as crianças refletir inicialmente e mostrando-lhes 

a nossa avaliação no final. 

Nem sempre tínhamos tempo para avaliar na hora sendo que tivemos que 

avaliar no final do período alguns trabalhos tendo a oportunidade de testar também a 

capacidade de memória das crianças o que também foi bom. 
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Avaliámos este PCG, tendo em conta o que nos propusemos avaliar quando 

efetuámos o projeto Curricular de Grupo. 

Em conclusão, em função de todos os pontos avaliados, pensamos que este 

projeto decorreu bem, porque pouco do que foi planificado ficou por se concretizar e 

consideramos que esta experiência (Estágio) atingiu os objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 
 

1.7 - Atividades realizadas na área da expressão musical no contexto de Estágio 

 

Neste ponto vamos apresentar uma tabela, que demonstra aquilo que foi feito no 

contexto de estágio, tendo em conta a expressão e criação musical, no que concerne a 

voz, o corpo, os instrumentos e o desenvolvimento auditivo. 

Conteúdos abordados a 

Expressão/Educação Musical 

Atividades e Estratégias 

Voz 

Dizer rimas e lengalengas  Diariamente dizer e repetir rimas, 

lengalengas, trava línguas… 

Entoar rimas e lengalengas  Entoar com ritmo e registar por meio 

de gravação. 

Cantar canções  Cantar várias canções ao longo do ano, 

algumas diariamente e outras nas 

épocas próprias do ano. 

Reproduzir pequenas melodias  Ouvir músicas ou sons e depois 

reproduzir aquilo que ouviu. 

Corpo 

Experimentar percussão corporal, 

batimentos, palmas,… 

 Bater em várias partes do corpo para 

perceber os diferentes sons produzidos. 

Acompanhar canções com gestos e 

percussão corporal  

 Acompanhar canções executando 

ritmos com os níveis corporais ( mãos, 

pés, dedos e joelhos). 

Movimentar-se livremente a partir de: 

 sons vocais e instrumentais  melodias e 

canções  gravações 

 Dançar, brincar, ou trabalhar 

livremente ao som da música. 

Fazer variações bruscas de andamento 

(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco) 

 Ouvir sons fortes e fracos e identificar. 

Participar em coreografias elementares 

inventando e reproduzindo gestos 

movimentos, passos. 

 

 Cantando canções com coreografia. 
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Instrumentos 

Experimentar as potencialidades sonoras 

de materiais e objetos 

 Tocar nos instrumentos construídos 

com  materiais recicláveis explorando 

assim as potencialidades sonoras dos 

materiais e objetos. 

 Construir fontes sonoras elementares 

introduzindo modificações em materiais e 

objetos 

 Fazer instrumentos de percussão com 

matérias recicláveis. 

Construir instrumentos musicais 

elementares seguindo indicações 

ordenadas de construção 

 Fazer instrumentos de percussão com 

matérias recicláveis. 

Utilizar instrumentos musicais  Observar e experimentar em vários 

instrumentos musicais, como: 

Xilofone, Flauta, Melódica, 

Cavaquinho, Guitarra Clássica, 

Orgão/sintetizador, 

Acordeão, pandeireta, clavas, reco-

reco, triângulo, castanholas, caixa 

chinesa, trimbolim, chocalho, maracas, 

pratos, coroa de guizos… 

Desenvolvimento auditivo 

Identificar sons isolados: 

do meio próximo  da natureza 

 Ouvir e reconhecer sons  da Natureza e 

reconhecer a voz dos colegas. 

Identificar ambientes/texturas sonoras: 

do meio próximo  da natureza 

 Reconhecer sons da natureza. 

Identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo 

de: lengalengas, canções, melodias e 

danças, utilizando percussão corporal, 

instrumentos, voz, movimento 

 Entoando lengalengas ritmadas. 

Reproduzir com a voz ou com 

instrumentos: 

sons isolados, motivos, frases, escalas, 

agregados sonoros, canções e melodias  

 Reproduzindo sons anteriormente 

escutados , com a voz ou mesmo com 

os instrumentos de percussão. 
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(cantadas ou tocadas, ao vivo ou de 

gravação) 

Conhecer estilos diferentes de musica  Ouvindo vários estilos de Musica. 

 

Expressão e criação musical 

Participar em danças de roda, de fila,…, 

tradicionais, infantis 

 Fazendo pequenas danças de roda, por 

exemplo “lencinho”. 

Participar em danças do reportório 

regional e popularizadas 

 Dançar musicas regionais (Ranchos). 

 

Tabela nº 3: Atividades realizadas na área da expressão musical no contexto de Estágio 

 

Nota: Na planificação podemos verificar as atividades que foram efetuadas para 

trabalhar estes conteúdos.  

Relativamente aos conteúdos abordados na Expressão/Educação Musical, bem 

como às atividades e estratégias, como podemos ver na Tabela nº 3 cumpre-nos referir 

que quanto á Voz, foram efetuadas as atividades: Dizer rimas, lengalengas, trava 

línguas; entoar com ritmo e registar por meio de gravação  rimas e lengalengas; entoar  

canções cantando-as ao longo do ano; ouvir músicas ou sons e depois tentar reproduzir  

o  que se  ouviu. 

Quanto ao Corpo: Experimentar percussão corporal com batimentos, nos quatro 

níveis corporais (mãos, pés, dedos e joelhos); acompanhar canções com gestos e 

movimentos, movimentando-se livremente e dançar; participar em coreografias 

elementares inventando e reproduzindo gestos movimentos, passos 

Quanto à expressão: Fazer variações bruscas de andamento (rápido, lento) e de 

intensidade (forte, fraco); ouvir, identificar e produzir sons fortes e fracos. 

Quanto aos Instrumentos: Experimentar as potencialidades sonoras de materiais 

e objetos , tocar nos instrumentos construídos com  materiais recicláveis 

explorando assim as potencialidades sonoras dos materiais e objetos; construir fontes 

sonoras elementares, com materiais recuperáveis, introduzindo modificações em 

materiais e objetos ; construir instrumentos musicais elementares seguindo 
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indicações ordenadas de construção; Utilizar instrumentos musicais; observar e 

experimentar em vários instrumentos musicais de sala de aula (Orff), como: Xilofone, 

Flauta, Melódica, e tradicionais, cavaquinhos (Ukelele), guitarras, e Acordeão, 

pandeireta, clavas, reco-reco, triângulo, castanholas, caixa chinesa, trimbolim, chocalho, 

maracas, pratos, coroa de guizos e elétrónicos Orgão/sintetizador 

Quanto ao desenvolvimento auditivo: Identificar sons isolados, do meio próximo  

da natureza, ouvir e reconhecer sons  da natureza e reconhecer a voz dos colegas; 

Identificar ambientes/texturas sonoras: do meio próximo  da natureza reconhecer sons 

da natureza. 

Quanto ao ritmo: Identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo de lengalengas, 

canções, melodias e danças, utilizando percussão corporal, instrumentos, voz, 

movimento, entoando lengalengas ritmadas; reproduzir com a voz ou com instrumentos; 

sons isolados, motivos, frases, escalas, agregados sonoros, canções e melodias (cantadas 

ou tocadas, ao vivo ou de gravação), reproduzindo sons anteriormente escutados , com a 

voz ou mesmo com os instrumentos de percussão. 

Quanto à cultura musical: Conhecer estilos diferentes de musica, ouvindo vários 

estilos de Musica. 

Quanto à Expressão e criação musical: Participar em danças de roda, 

tradicionais, infantis, fazendo pequenas danças de roda, por exemplo “lencinho”; 

Participar em danças do reportório regional e popularizadas, dançar musicas regionais 

(Ranchos). 
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CAPÍTULO II - A IMPORTÂNCIA DA EXPRESSÃO MUSICAL 

2.1- Didática e Pedagogia da Expressão Musical 

Antes de abordar este tema é importante fazer uma breve abordagem sobre o que 

é a educação musical, expressão musical e a música que é “ ciência e arte. Como ciência 

pertence aos domínios da acústica, como arte situa-se no âmbito das manifestações do 

Espírito, cuja interpretação pertence à estética.” (ELBC,  1972, p.p. 1596-1597), ou a 

“(…)arte que ensina a cantar, a tocar ou a combinar os sons de maneira agradável(…)”. 

(Costa, 1977,  p. 981). 

A Expressão Musical é conhecida pelo trabalho de exploração de sons e ritmos, 

produzidos e explorados espontaneamente pela criança, esta por sua vez aprende a 

produzi-los e a identificá-los com base nos seguintes aspetos: timbre, duração, altura e a 

intensidade. Assim, a “expressão musical está intimamente relacionada com a educação 

musical que se desenvolve, na educação pré-escolar, em torno de cinco eixos 

fundamentais: escutar, cantar, dançar, tocar e criar”. (ME, 1997, p. 64).    

A expressão em música obtém-se pelas gradações (que nenhuma notação 

musical até hoje explicitou total e unicamente) tempo e ritmo (agógica); intensidade 

sonora (dinâmica) e articulação (incluindo fraseio e modalidades de várias qualidades 

do som sem ser de intensidade ou duração. 

Estes meios técnicos transmitiriam ideias, sentimentos, emoções, mas há sem 

dúvida uma expressão musical própria e contida na sua linguagem específica que nada 

tem a ver com ideias, sentimentos etc; de outra ordem comunica um tipo de beleza, 

função mais ou menos pura do tempo, dos timbres e da Natureza do Universo dos Sons. 

Segundo as Orientações Curriculares, a Expressão Musical é uma das expressões 

que faz parte da expressão  e comunicação. (ME, 1997) 

A Educação Musical na escola, pratica-se antes do ensino de música, da mesma 

forma que a língua é falada antes de ser ensinada. Ela é em primeiro lugar, educação de 

sensibilidade aos sons, aos ritmos (expressão, modulação da voz) e assim ela inscreve-

se na educação estética total, compreendida aí a educação corporal.  
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O silêncio está inteiramente relacionado com o trabalho com o som, que permite 

ouvir e identificar ruídos do ambiente que nos rodeia. Pois, o saber “fazer silêncio para 

poder escutar e identificar esses sons faz parte da educação musical” (ME, 1997, p.64).       

A educação musical é a educação que dá oportunidade ao indivíduo de acesso à 

música enquanto arte, ciência, linguagem e conhecimento. 

Nem sempre a Educação Musical busca a formação do músico profissional, muito 
embora para estes os conhecimentos desta área sejam importantes. A Educação Musical 

no âmbito da escola regular, por exemplo, busca musicalizar o indivíduo, ou seja, dar a 

ele as condições para que compreenda o que se passa no plano da expressão e no plano 

do significado quando ouve ou executa música. Musicalizar é dar ao indivíduo as 
ferramentas básicas para a compreensão e utilização da linguagem musical. 

5 

Segundo Sousa podemos distinguir educação pela música de Educação na 

música, sendo a educação um fenómeno global em vez de um ensino de música, a 

educação pela música procura utilizá-la como meio ou método de formação global. “ A 

música na educação diferencia-se da educação pela música, na medida em que o seu 

objetivo é a música, residindo as suas preocupações na transmissão do saber musical, no 

ensino dos conceitos e regras da música.” (2003, pp. 18- 23). 

Enquanto na educação musical se pretende que a criança aprenda ”música”, na 

educação pela música, pretende-se proporcionar meios para satisfazer as suas 

necessidades desenvolvimentais, sobretudo de exploração e integração no mundo 

sonoro, de expressão e de criação, sendo o objetivo a criança.  

A Didática musical, é “entendida como a aplicação prática da pedagogia e da 

metodologia específica”, (Matos, s.d., p.1299). Segundo Gomes, o termo, foi 

consagrado por João Amus Comenius, na sua obra Didáctica Magna, publicada em 

1657 (Nérici, 1989: 25). 

Didáctica, inicialmente, significou arte de ensinar, dependente do jeito e da intuição do 
professor, da sua capacidade empática, ou seja, sensibilidade de colocar-se na situação 

do outro para melhor compreender o seu olhar sobre as coisas, facilitando a 

aproximação do educador até ao educando, e possibilitando a adequação da acção 
didáctica, na orientação da aprendizagem. Posteriormente, passou a ser entendida como 

ciência e arte de ensinar, podendo ser compreendida em dois sentidos, sentido amplo e 

sentido pedagógico: em sentido amplo, preocupando-se com os procedimentos que 

levem o educando a aprender algo, sem conotações sócio-morais; em sentido 

                                                             
5  http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_musical  - consultado a 25-08-2012 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduo
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Express%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Significado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_musical
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pedagógico, apresentando compromissos com o sentido sócio-moral da aprendizagem 

do educando e propondo-se à formação de cidadãos conscientes, eficientes e 

responsáveis (idem) (Gomes, 2007, p.114). 

Segundo Sousa (2003, p. 22), “a educação musical pretende criar na criança um 

despertar para o mundo dos sons e um envolvimento cada vez mais profundo na parte 

musical da sua vida.” Vários pedagogos desenvolveram metodologias com este 

propósito. 

Ao longo dos séculos a música foi evoluindo, sendo que o “ensino da música foi 

repensado em diferentes aspectos durante o século XX, por eminentes pedagogos 

musicais”. As metodologias, através dos métodos e das técnicas, são aplicações práticas 

criadas por pedagogos musicais, tais como: Emile  Jacques-Dalcroze; Zoltan Kodàly (n-

m);  Carl Orff;  Maurice Martenot; Edgar Willems. (Gomes, 2007, p.122). 

Emile Jacques-Dalcroze, um pedagogo e compositor suíço (1865-1950), ficou 

conhecido pelo sistema “eurrítmico/ rítmica Dalcroze”, ou de educação musical através 

do ritmo. Este pedagogo parte do princípio da realização antes da compreensão, ou seja 

experimentar a música com o corpo, voz ou instrumento musical, mesmo antes de 

aprendera teoria. Foi o criador das canções com gestos e movimentos, pois considerava 

que “exprimir com movimentos o significado do texto das canções facilita a extroversão 

da personalidade ao mesmo tempo que educa musicalmente”. 

Este método tem os seguintes objetivos, segundo (Matos, 1992, p.1301) 

 orientar o desenvolvimento do sentido rítmico, a atenção, a memória e, sobretudo o 
controle e o domínio de si mesmo;- promover a coordenação dos movimentos corporais 

por meio do desenvolvimento do sentido rítmico;- desenvolver o sentido da ordem e do 

equilíbrio, ao mesmo tempo que o instinto motor;- estimular as capacidades expressivas 

e criadoras. 
 

 

  Dalcroze baseia-se na improvisação, é “ um método de educação pela e para a 

música, porque favorece a harmonização dos movimentos físicos e a capacidade de 

adaptação e une harmoniosamente a expressão corporal e a sensibilidade.” (Pascual, 

citado por Gomes, A., 2007, p. 124). 

 Para Zoltán Kodàly, pedagogo, músico e compositor húngaro (1881-1967), 

folclorista, devido à sua influência criaram-se as escolas com música, de inscrição 

voluntária. um bom nível de formação musical só se atinge com o treino sistemático do 
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ouvido, da mente, da sensibilidade e da habilidade manual, apoiando-se em seis pontos 

fundamentais:  

1.Procurar nas próprias raízes de cada povo as bases para uma educação musical geral e 

também profissional. 
2. Desenvolver ao máximo a sensibilidade auditiva, e com especial atenção o ouvido 

interno. Interiormente deve criar-se a ideia sonora da música escrita.  

3. Considerar o canto como base para o ensino musical geral e como um meio óptimo 

para o desenvolvimento do ouvido interno. 
Os alunos devem atingir um conhecimento do próprio folclore através da aprendizagem 

de canções de dificuldade progressiva  e sempre de acordo com a sua idade, tanto no 

que respeita ao texto como à música, com o seu desenvolvimento físico e psíquico e 
com as suas possibilidades vocais. 

4. Iniciar a educação musical da criança o quanto antes. A sensibilidade musical deve 

ser despertada no jardim de infância, procurando que as crianças recebam sempre 
música de qualidade, por mais elementar que seja. 

5. Realizar sempre a educação musical partindo da vivência que a própria música 

proporciona. 

6.Fomentar na educação musical de base (básica e secundária) a prática da leitura e da 
escrita musical como meio para desenvolver a cultura musical da comunidade. Ler uma 

partitura e simultaneamente conseguir a imagem sonora interna do que nela está escrito, 

assegura uma melhor compreensão da obra e a sua melhor interpretação. (Matos, 1992, 
p.1302). 
 

 Kodàly propõe o uso da fonomímia, solfejo rítmico silábico e relativo,  o uso do 

ditado musical e a leitura à primeira vista, a prática instrumental, audição musical,  coro 

e agrupamento instrumental. (Matos, 1992). 

 O fundamento espiritual e pedagógico de Carl Orff, alemão, pedagogo, 

compositor e diretor de orquestra, (1895-1982), pode resumir-se da seguinte forma  

só depois da prática se pode passar à reflexão teórica…- o primeiro contacto com o 

ritmo, a melodia e a métrica consegue-se por meio da linguagem…- a união íntima da 

linguagem-música-dança, reunidos pela comunidade do ritmo, favorece a motivação e 
aumenta a capacidade de observação e de expressão; - o aluno vive a forma e a 

dinâmica da música por meio do movimento do seu próprio corpo. O desenvolvimento 

deste impulso e esta necessidade de movimento devem estar estreitamente unidos à 
linguagem e à música; - …Ambas as formas de expressão, movimento e linguagem se 

fundem num todo unitário; - em todas as culturas a música é essencialmente 

comunicação. . O fazer e o ouvir música devem ser  considerados pelo aluno como  um  

produto das relações sociais. É fundamental integrar na formação básica do indivíduo o 
elemento social de fazer música colectivamente, criando um  clima  activo e eficiente de 

relação; - …não se pode esquecer a dimensão tímbrica instrumental. Com o emprego 

dos  instrumentos musicais escolares, de técnica fácil, a educação no jardim de infância, 
no ensino básico e no secundário adquire uma nova dimensão; - a formação musical não 

se pode limitar à reprodução ou à interpretação. É essencial apoiar a iniciativa dos 

alunos para que eles dêem  as suas próprias contribuições. Improvisar, criar um ritmo, 
um texto, uma melodia ou alguns passos de dança serão actividades habituais em todo o 

processo educativo musical; - para que a força criadora de cada aluno desperte e se 
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desenvolva, o professor deve proporcionar exercícios e práticas que conduzam a esse 

fim (Matos, 1992, pp.1303-1304). 

 

 Este método utiliza como meios não só a execução instrumental, mas também os 

recitativos, cantos, exercícios rítmicos e movimento corporal, abrindo caminho para que 

o aluno possa criar as suas próprias obras futuramente. 

O Método de Maurice Martenot, (1898-1980), pedagogo, compositor e  

engenheiro têm como objetivos:  

- fazer amar profundamente a música; - facilitar os meios para a integrar na vida  do 

indivíduo; - pôr  a   formação musical ao serviço da formação integral; - favorecer a 
expansão do ser humano; - proporcionar os meios para canalizar  as energias dos 

alunos; - transmitir os  conhecimentos teóricos através da vivência musical; - formar 

ouvintes especialmente sensíveis à qualidade; - preparar  musical e fisicamente os 

intérpretes desenvolvendo as suas aptidões auditivas e rímicas, libertando o 
movimento…ensinando o fraseado e formando o tom modal tendente a uma melhor 

compreensão e interpretação da música clássica e contemporânea. 

( Matos, 1992, pp.1305-1306). 
 

 Martenot,  propõe-se a desenvolver a sensibilidade artística; limitar os elementos 

teóricos; as práticas em separado da entoação, ritmo, leitura e audição; dando 

importância à improvisação e análise da audição; utilizando meios audiovisuais. 

 

 O método de Edgar Willems, (1890-1978), pedagogo Belga , é um método ativo, 

podendo  começar aos quatro ou menos anos de idade, entendendo que a iniciação  

musical pode ser acessível a todas as idades, desde que seja orientada. 

 Destaca como  princípios pedagógicos  básicos os seguintes: - qualquer método de 

educação musical deve basear-se nas relações psicológicas estabelecidas entre a música 
e o ser humano;  

- o ensino teórico da música só deverá ser empreendido depois de uma aprendizagem 

prática; 
 - para tornar a música atractiva não é necessário recorrer a procedimentos 

extramusicais. A natureza do som e do ritmo possuem em si mesmos uma riqueza 

infinita; - o pedagogo musical deve ser vivo, criador, adaptando o ensino ao seu próprio 

temperamento e às suas possibilidades. 

 

 Tal como Martenot, Willems também pretende, que os alunos amem a música, 

preparando-os para que realizem com interesse e alegria a prática musical, acreditando 

que os elementos fundamentais da atividade musical são próprios do ser humano. 

Esta metodologia é orientada para os mais pequenos centrando a atividade 

pedagógica nas canções, no desenvolvimento auditivo, desenvolvimento da memória e 

do sentido rítmico e melódico, na improvisação e na aprendizagem do vocabulário e na 

grafia musical. ( Matos, 1992, pp.1306-1307). 
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Ao longo dos tempos as didáticas e metodologias evoluíram, estes e outros 

pedagogos têm em comum uma orientação ativa, destacando-se a música como 

linguagem, um meio de expressão e comunicação. 

 

2.2- A Expressão Musical no Pré escolar 

Ao longo da história da humanidade, a música tem estado sempre presente na 

vida de todos os povos e culturas mostrando-se como uma linguagem universal. 

Depois de terem sido efetuados vários estudos “com o intuito de perceber como 

a música pode influenciar o comportamento”, pode-se dizer que alguns desses estudos 

têm revelado, que mesmo no útero materno as crianças conseguem ouvir música 

reagindo aos estímulos sonoros a que são expostos. 

Vários autores defendem, que o feto é um ser que ouve, compreende e sente. 

Este ser vive num ambiente acústico rico, constituído por barulhos externos, como a voz 

do pai e da mãe. É no útero que o bebé adquire as suas primeiras experiências auditivas. 

O som dominante no universo do feto é o das batidas ritmadas do coração da mãe 

(Pocinho, 1999). 

Deste modo, no útero da mãe as crianças começam a ouvir música 

correspondendo-lhe com pontapés e outros movimentos, iniciando assim o aprendizado 

da música. Assim, as crianças, desde que nascem, são afetadas pela música, pois, 

“dependendo do humor da música, da situação, e da altura do dia, podem responder 

emitindo sons suaves, agitando entusiasticamente os braços e pernas, ou deixando-se 

adormecer” (Hohmann & Weikart, 2004, p. 658). 

O parto e nascimento também têm em si música, no sentido em que as 

contrações sentidas têm um ritmo, sendo que esse ritmo inicialmente é mais 

compassado e para o final aumenta a intensidade até ao momento em que a criança 

nasce, o que torna o nascimento um ato musical, que termina com o choro da criança… 

Quando nasce, o bebé vive a experiência musical a todo o momento, quando 

ouve tudo o que o rodeia, os sons da natureza e do meio, ouve a sua mãe a falar e a 

cantar quando o embala, ouve a música da vida.  
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De facto também muitos estudos permitem afirmar que a música “constitui um 

elemento-chave para o desenvolvimento global das crianças”, quer proporcionando o 

desenvolvimento de competências ao nível do desenvolvimento físico, cognitivo, 

afetivo e social, como também permite desenvolver a expressão e comunicação e 

conhecimento do mundo. (Pereira, 2012, p.p. 32-33). 

A Música nasceu como uma necessidade de expressão da pessoa através de um meio 

diferente da palavra ou como complemento da mesma. Com os primeiros instrumentos, 

o homem comunicava produzindo sons com significados diversos. Isto, juntamente com 
as récitas, constitui a origem da expressão musical (Matos, 1992, p. 1297). 
 

 

“A música sempre acompanhou o homem no seu dia a dia, sendo necessária, não 

só para ilustrar certos momentos da vida, mas também para exprimir estados de espírito, 

emoções e sentimentos” (Gomes, 2007, p. 51). 

 Como já referimos, um dos pontos em que se apoia Kodàly é o facto de 

considerar que a música e contacto com esta deve “ iniciar o quanto antes. A 

sensibilidade musical deve ser despertada no jardim de infância, procurando que as 

crianças recebam sempre música de qualidade, por mais elementar que seja.” (Matos, 

(s.d), p.1302).  

A música contribui para o desenvolvimento geral da personalidade sendo, que 

ela está presente em toda a vida do ser humano, música é cultura e a escola como 

transmissora de cultura deve aproveitar este tipo de expressão, quer pelo seu valor 

estético como também pelo seu potencial didático. 

É através da música que a cultura dos povos é transmitida, música é 

comunicação e o ser humano não se desenvolve sem comunicar (Matos, 1992, p.1305). 

Através da música o homem pode ilustrar momentos da vida, exprimir estados 

de espírito, emoções e sentimentos. 

 

A música faz parte do património da humanidade e, como tal, está presente nos vários 
sistemas educativos, fazendo parte dos currículos dos cursos que integram esses 

mesmos sistemas. 

Em Portugal, ela está presente no sistema educativo sob várias formas, sob a forma de 

disciplina curricular, e de complemento curricular, numa perspectiva de promoção de 
desenvolvimento global, no ensino genérico e como área de estudo especializado, nas 
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suas várias vertentes, formação musical, classe de conjunto, instrumento, história da 

música, etc., no ensino vocacional. Este tipo de ensino (vocacional) ocorre em escolas 
públicas, mas também, na maior parte dos casos, em escolas privadas, apesar de 

insuficientes num caso e noutro. 

Em âmbitos educativos não formais, ela também assume importância, na medida em 
que é, muitas das vezes, o único meio de ser potenciada e vivenciada (Gomes, 2007, pp. 

51-52). 

 

A música faz parte da nossa sociedade assim como de todas as comunidades. 

“Em todas as culturas humanas, a música é utilizada como um meio de fazer avançar 

ideias e ideais. O estudo de artes oferece às crianças uma vista sobre outras culturas e 

fomenta a empatia em relação a outros povos”.
6
 

A educação musical, acção educativa exercida sobre o ser humano (criança), permite o 
desenvolvimento global da seguinte forma: desenvolve a inteligência auditiva, 

desenvolve a coordenação psicomotora, favorece o desenvolvimento da capacidade 

expressiva. No processo da educação musical, podem-se distinguir duas facetas, uma 

receptiva, ouvir música, e outra criativa, fazer música. (Gomes, 2007, p. 123). 

Considera-se, igualmente que o “lar é a escola mais importante que as crianças 

alguma vez irão conhecer e os pais são os professores mais marcantes que alguma vez 

irão ter”. Na maioria dos casos, os pais possuem mais capacidades de instruir os filhos 

no desenvolvimento da linguagem do que propriamente no desenvolvimento das 

capacidades e compreensão musical, isto deve-se, na maioria das vezes, à falta de 

orientação para adquirir uma compreensão da música quando eram crianças (Gordon, 

2005, p.5).   

Regra geral, as crianças de 2, 3 anos, constroem os seus palrares musicais e, 

frequentemente, cantam fragmentos de canções conhecidas, bem como canções de duas 

ou três notas que elas próprias criam e mexem-se ao som da música e tocam 

instrumentos musicais mais simples de uma forma deliberada e organizada (Guerreiro, 

et al 1985). 

Segundo o autor acima referido, a partir dos 3 anos, são capazes e gostam, na 

sua maioria, de se expressar ao som da música. Gostam de participar em danças de roda, 

criar pequenas coreografias, dançar livremente ao som da música e fazer jogos sonoros. 

                                                             

6
 http://palcoprincipal.sapo.pt/artigos/Artigo/educacao_musical_os_beneficios_para_as_criancas - 

Consultado a 08- 06-2011.  

 

http://palcoprincipal.sapo.pt/artigos/Artigo/educacao_musical_os_beneficios_para_as_criancas
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Gostam de experimentar e explorar tudo, inclusive tocar em todos os instrumentos e até 

criar alguns instrumentos simples com materiais recicláveis ou improvisados. Estas são 

atividades que se transformam em momentos de prazer, pois, cantar e explorar 

diferentes vocalizações torna-se uma forma lúdica de aprendizagem. 

A música é uma forma de linguagem na medida em que a “linguagem é uma 

forma de relação através da qual as pessoas comunicam” (Matos, 1992, p. 1309). 

É também um importante aspeto da infância precoce, pelo facto das crianças 

mais novas estarem tão abertas a ouvir e fazer música movendo-se ao seu som. A 

música torna-se até numa outra linguagem, através da qual os jovens fazedores de 

música aprendem coisas sobre si mesmos e sobre os outros (Figueiredo, 2002).  

Nas crianças é natural o gosto pela música. Elas gostam de cantar e de ouvir 

música, como gostam de ouvir o ruído da água que corre da nascente ou o canto de uma 

ave ou mesmo o barulho de uma mota, ou o som dos animais que tentam imitar. A 

música é uma linguagem universal, completa, intuitiva e talvez o modo de expressão 

por excelência da espontaneidade. A música é uma inspiração para exprimir um 

sentimento, uma atitude, um estado psicológico, um fenómeno natural, como também, 

transmitir uma experiência vivida (Gloton & Clero, 1976). 

De acordo com os autores acima citados, a música é única para os seres humanos 

e, como as outras artes, é tão básica como a linguagem para existência e o 

desenvolvimento humano. Através da música, as crianças e jovens aprendem a 

conhecer-se a si próprias, aos outros e à vida.  

A expressão musical no desenvolvimento da criança é de muita importância, 

pois, contribui para a sensibilidade, imaginação, memória, concentração, atenção, 

criatividade, autodisciplina, o respeito ao próximo, a socialização e afetividade, assim 

também com uma efetiva consciência corporal e de movimentação (Gloton & Clero, 

1976). 

A expressão musical começa na família e deve ter continuidade no jardim de 

infância, no 1.º ciclo e nos restantes ciclos e ao longo de toda a vida uma vez que não há 

um limite de idade para se aprender música basta haver força de vontade e gosto uma 

vez que enquanto o coração do homem bater a música está a acontecer.  
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Embora as crianças, ouçam música através dos meios de comunicação social, é 

imprescindível que os adultos cantem para elas, dado que isto é a forma de lhes ensinar 

a usar a voz cantada do mesmo modo que falar-lhes lhes faculta um modelo para a voz 

falada. Do mesmo modo que as crianças aprendem a usar a voz falada, também podem 

aprender a usar a voz cantada (Gordon, 2005). 

 A escola deve ensinar às crianças a cantar bem, a amar o canto e dando a 

possibilidade de distinção entre a boa e a má música, a música de qualidade da música 

com fraca qualidade, como já foi referido anteriormente. A Voz, corpo e instrumentos 

formam um todo, sendo a criança solicitada a utilizá-los de forma integrada, harmoniosa 

e criativa. O professor deve criar nas crianças o gosto pela música, através das suas 

canções preferidas (Gloton & Clero, 1976). 

Segundo os autores acima referidos, o professor/educador deve atender à 

singularidade musical de cada criança, dando-lhe, oportunidade de desenvolver, à sua 

maneira, as suas propostas e os seus projetos, sem contudo esquecer que é professor e 

como tal deve ter propostas e projetos para os seus alunos de modo que a música 

contribua para a sua formação afetiva, pessoal, social e intelectual. 

Vários tipos de atividades já foram referidos ao citar os pedagogos, que 

edificaram a sua metodologia tendo em conta também as crianças mais pequenas. É 

também importante que seja feita uma associação da música com as restantes áreas 

curriculares, que devem manter-se sempre interligadas. 

Na educação pré-escolar é muito importante dar a conhecer a música  

explorando os sons, sendo que  

“A exploração das características dos sons pode passar, também, por escutar, identificar 

e reproduzir sons e ruídos da natureza….A relação entre a música e a palavra é uma 
outra forma de expressão musical. Cantar é uma actividade habitual na educação pré - 

escolar que pode ser enriquecida pela produção de diferentes formas de ritmo.” (ME, 

2002, p.64) 

 Trabalhar as letras das canções relaciona o domínio da expressão musical com a 

linguagem, compreendendo e tirando partido das rimas. 

A música pode constituir uma oportunidade para as crianças dançarem e se 

divertirem. A dança como forma de ritmo produzido pelo corpo liga-se à expressão 
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motora e permite que as crianças exprimam a forma como sentem a música, criem 

formas de movimento ou aprendam a movimentar-se, seguindo a música. A dança pode 

também apelar para o trabalho de grupo que se organiza com uma finalidade comum, 

através de coreografias. 

O acompanhamento musical do canto e da dança permite enriquecer e 

diversificar a expressão musical. Este acompanhamento pode ser realizado pelas 

crianças, pelo educador ou recorrer à música gravada.  

“A utilização de um gravador permite registar e reproduzir vários tipos de sons e 

músicas que, podendo ser um suporte para o trabalho de expressão, possibilita ainda que 

as crianças alarguem a sua cultura musical, desenvolvendo a sensibilidade estética neste 

domínio” (ME, 2002, 63-65), além disso ao gravar-se ou filmar-se a criança, esta ao ver 

e ouvir o que fez pode dar-se conta do que está certo ou errado e pode melhorar ou 

mesmo perceber a sua evolução. 

As crianças em idade pré-escolar não devem ser ensinadas como se fossem 

jovens adultos, nem se deve avaliar o desenvolvimento das suas capacidades musicais 

com base no que os adultos conseguem ou não fazer. “As crianças pequenas aprendem 

tanto, ou talvez mais, por elas próprias e com as da mesma idade do que com os 

adultos.” No entanto, a ajuda do adulto é fundamental, para que as crianças se sintam 

mais à vontade com qualquer tipo de música e para desenvolverem atitudes positivas em 

relação à música que perdurarão ao longo da sua vida (Gordon, 2005, p.7).  

A música na educação pré escolar não tem fim em si mesma, ou seja,  não visa a 

formação de músicos precoces ou de profundos conhecedores de música. A sua 

utilização deve ser feita como meio para alcançar uma série de objetivos da educação. 

Ouvir música, mover-se ao seu som e fazer música são experiências vitais que permitem 

às crianças expressar-se e participar nos rituais das suas comunidades (Guerreiro, 1985). 

A música contém um grande impacto na criança, isto é, contribui para o 

desenvolvimento das seguintes capacidades: 

Conhecer o próprio corpo e as suas necessidades;  

Observar e explorar o meio natural, familiar e social, no qual a criança se 

encontra inserida; 
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Adquirir progressivamente uma autonomia nas suas atividades habituais; 

Relacionar-se com os outros através das diferentes formas de comunicação e 

expressão; 

Entre outros benefícios, que já foram  enumerados ao longo deste trabalho. 

A prática musical (cantar, tocar, dançar) o escutar a música ou efetuar diversas 

atividades através dela, contribui para que se alcance o desenvolvimento pleno da 

personalidade da criança, uma vez que se encontra em constante evolução. 

Assim, o desenvolvimento destas capacidades permite à criança a aquisição de 

hábitos intelectuais e técnicas de trabalho, preparando-a para participar ativamente na 

vida social, desenvolvendo sobretudo as suas capacidades criativas e o espírito crítico 

(Shilaro, 1990). 

Como poderemos constatar no estudo realizado nesta dissertação a maioria dos 

jardins de infância não têm música “especializada” no pré escolar (principalmente os 

públicos), uma vez que os particulares são cada vez mais “obrigados” a ter para fazer 

face ao mercado. 

Reconhecendo a enorme importância que a expressão musical exerce no ensino, 

tentamos sempre utilizar a expressão musical dentro da sala  durante o nosso estágio, de 

forma a proporcionar experiências diversificadas de aprendizagem às crianças. Estas, 

por sua vez, sempre responderam a este tipo de atividades com muito agrado e 

entusiasmo. 

Em suma, a pedagogia musical, em contexto escolar, deverá iniciar-se com o 

canto, ritmo, movimento, percussão instrumental e corporal, com instrumentos de 

percussão de altura definida, a que acrescentamos a flauta de bisel no 1º Ciclo do ensino 

básico.  
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2.3- A Expressão Musical no 1º ciclo do Ensino Básico 

Quanto ao 1º Ciclo, a maioria das crianças só recebe as primeiras noções ou 

diretivas musicais a partir do 1º ano de escolaridade, porém, a educação musical pode 

começar mais cedo, a partir dos três ou quatro anos de idade, quer no jardim de infância, 

quer em lições particulares (Willems, 1970).  

O ensino da música foi inserido no 1º ciclo no início do século XX, inicialmente 

o nome atribuído foi Música e Canto Coral e tinha como principal objetivo “(…)as 

glórias de Portugal e a exaltação do sentimento patriótico” (Palheiros, 1993, p. 27). 

Apenas no ano de 2006, com o despacho nº12 591/2006 de 16 de Junho são 

impulsionadas as aulas de enriquecimento curricular (AEC), da qual passam a fazer 

parte também as aulas de música, sendo que posteriormente este despacho foi retificado  

pelo despacho nº 14 469/ 2008, que estabeleceu requisitos específicos para a lecionação 

desta “área curricular”, sendo-lhe atribuída uma carga horária semanal de 90 minutos 

semanais por turma, que normalmente são ministrados em aulas de 45 minutos.  

 Quando as crianças ingressam no ensino obrigatório começam a receber aulas 

de língua durante uma parte considerável do dia, desta forma, o professor é responsável 

pelo desenvolvimento linguístico de cada aluno, de acordo com o programa 

estabelecido. Em contrapartida, as crianças recebem normalmente educação musical, 

por norma, duas vezes por semana (nas AEC) e também com o “professor titular”, 

quando este considera oportuno associá-la ao contexto vivenciado, sendo que nas AEC 

as aulas tem a duração de quarenta e cinco minutos (cada aula), com os professores 

titulares nem sempre isso é possível. 

A escola como transmissora de cultura deve aproveitar a expressão musical tanto 

pelo seu próprio valor estético como pelo seu potencial didático para numerosas 

aprendizagens: aprender a ouvir, a expressar ideias, sentimentos e emoções ou trabalhar 

em equipa. 

No ensino básico, a música é um elemento fundamental na construção de outros 

olhares e sentidos, em relação ao saber e às competências, individuais e transitórias, 

“porque se situa entre polos aparentemente opostos e contraditórios, entre razão e 
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intuição, racionalidade e emoção, simplicidade e complexidade, entre passado, presente 

e futuro” (ME, 2001, p.165). 

A iniciação à musica no ensino básico deverá ser feita pela experiência, ou seja 

com o experimentar tal como no pré escolar, segundo vários pedagogos, como 

anteriormente referi quando abordei os métodos dos principais pedagogos.  

Independentemente do método que o professor pretenda seguir, no 1º ciclo há  

várias metas a atingir tais como: dever saber reconhecer  

auditivamente sons vocais e corporais, sons do meio ambiente próximo (isolados e 
simultâneos), sons da natureza e sons instrumentais, utilizar a voz falada segundo 

diversas possibilidades expressivas relacionadas com a altura (agudo, grave), a 

intensidade (forte e fraco) e o ritmo da palavra (texto ritmado) (ME, s.d., pp. 20-22). 

Deste modo, as competências artístico-musicais podem ser desenvolvidas 

através de diferenciados processos de apropriação de sentidos, de experiências de 

criação e reflexão, de técnicas, de encontro com o grau de desenvolvimento dos alunos. 

Assim, as competências específicas foram programadas para os vários contextos 

educativos, de modo a permitir a construção e o progresso da literacia musical (ME, 

2001). 

De acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico, todas os alunos devem 

ter oportunidade de viver e experimentar aprendizagens sortidas, que colabore para o 

desenvolvimento da literacia musical e para a construção das suas identidades sociais e 

pessoais, tais como: a exploração de varias técnicas e formas de criação musical, o 

desenvolvimento de projetos de investigação, o contacto com o património artístico-

musical, a produção de espetáculos, a exploração de conexões com outras áreas e artes 

do conhecimento, a experimentação de vários tipos de instrumentos e culturas musicais, 

entre outros (ME, 2001). 

Não podemos esquecer que existem princípios orientadores para a expressão e 

educação musical no 1º Ciclo do Ensino Básico (EB1), estes baseiam-se, 

essencialmente, no canto, no movimento do corpo, nos instrumentos, nos projetos 

pessoais ou em grupo e na audição de gravações ou músicas ao vivo (M E, 2006). 

Neste contexto, a voz, o corpo e instrumentos formam um todo, desde que a 

criança seja solicitada a utilizá-los de forma criativa, harmoniosa e integrada. Estes 
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instrumentos “são os recursos a desenvolver através de jogos de exploração. Estes 

devem partir das vivências sonoro-musicais visando o seu domínio, com forte 

acentuação em actividades lúdicas, por forma a evitar situações de puro exercício que 

afastam as crianças” (ME, 2006, p.68).  

Não podemos deixar de lembrar que a música cumpre um papel mediador das 

relações sociais e promove o desenvolvimento afetivo das crianças, pode ser usada 

como um elemento de ligaçao com as outras disciplinas. 

2.4 -A Música nas Atividades de Enriquecimento Curricular 

Como referimos anteriormente, as aulas de enriquecimento curricular, foram 

introduzidas  recentemente no 1º ciclo sendo de carácter facultativo, estas aulas não são 

apenas de música, mas também de uma língua estrangeira (inglês), expressão plástica 

e/ou dramática e atividade física e desportiva. 

Estas aulas são apoiadas pelo decreto lei nº 6/2001 de 18 de Janeiro, no seu 

capítulo II, artigo 9º, que  refere que:  

As escolas, no desenvolvimento do seu projeto educativo, devem proporcionar aos 

alunos actividades de enriquecimento do currículo, de caráter facultativo e de natureza 
eminentemente lúdica e cultural, incidindo, nomeadamente, nos domínios desportivo, 

artístico, cientifico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e 

voluntariado e da dimensão europeia de educação.  
 

Segundo o Despacho n.º 12 590/2006 (2.a série), podem ser promotoras das 

atividades de enriquecimento curricular as seguintes entidades: 

a) Autarquias locais; 

b) Associações de pais e de encarregados de educação; 

c) Instituições particulares de solidariedade social (IPSS); 

d) Agrupamentos de escolas.  

 

Como já foi também referido estas aulas decorrem semanalmente, 90 minutos 

semanais, normalmente as escolas optam por aulas de 45 minutos repartidos em dias 

diferentes da semana, embora o despacho refira no artigo 18º:  
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Duração semanal das actividades  

1—A duração semanal das actividades de ensino da música é fixada em cento e trinta e 
cinco minutos. 

2—É fixada em quarenta e cinco minutos a duração diária de ensino a ser ministrado. 

3—A título excepcional, em caso de manifesta dificuldade, designadamente na 
disponibilização de espaços, podem ser aceites propostas que prevejam uma duração 

semanal de apenas noventa minutos e uma duração diária de quarenta e cinco minutos. 
 

  

As escolas normalmente optam pelos 90 minutos semanais como refere no ponto 

3 do artigo 18º. Sendo este também o caso do agrupamento em estudo nesta dissertação. 

 Por sua vez no artigo 21º refere que a “A duração semanal das actividades das 

outras actividades de enriquecimento curricular não deve ser superior a noventa minutos 

semanais.” (sendo as “outras” considerados a área das expressões 

plástica/dramática/Tic). 

O Professor de música deverá ser selecionado tendo em conta a legislação que 

refere no artigo 16º:  

 

Perfil dos professores de ensino da música 

1—Os professores de ensino da música no âmbito do presente programa devem possuir 

habilitações profissionais ou próprias para a docência da disciplina de educação musical 
ou música no ensino básico ou secundário. 

2—Os professores de ensino da música podem ainda deter as seguintes habilitações: 

a) Diplomados com um curso profissional na área da música com equivalência ao 12º 
ano; 

b) Detentores do 8.o grau do curso complementar de Música, frequentado nos regimes 

supletivo, articulado ou integrado; 

c) Outros profissionais com currículo relevante. 
3—Sempre que os profissionais a afectar sejam os referidos na alínea c), o currículo dos 

mesmos será objecto de análise por parte da CAP. 

Tendo em conta o referido anteriormente um licenciado na área da educação 

com formação musical e/ou experiência como músico, possui formação para dar 

expressão musical nas aulas de enriquecimento curricular, desde que comprove a sua 

experiência que deverá constar no currículo.  

Segundo o Ministério da Educação (ME, 2004), o docente deverá ter em conta 

os seguintes conteúdos, quando elaborar as planificações para as aulas de 

Expressão/Educação Musical, de acordo com o ano de escolaridade. 
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O jogo no ensino da música é muito motivador, devendo este partir de vivências 

sonoras explorando a voz, corpo e instrumentos. “O desenvolvimento da musicalidade é 

um processo gradual, dependente do domínio de capacidades instrumentais, da 

linguagem adequada, do gosto pela exploração, da capacidade de escutar” (ME, 2004). 

Os jogos deverão ir ganhando cada vez mais complexidade de acordo com a 

idade e as capacidades das crianças. 

“…Voz, corpo e instrumentos formam um todo, sendo a criança solicitada a 

utilizá-los de forma integrada, harmoniosa e criativa.” 

Apresentamos seguidamente umas tabelas, por nós adaptadas,  que foram 

elaboradas, tendo em conta as orientações do Ministério da Educação (ME, 2004, pp. 

67-74):  

Conteúdos abordados a 

Expressão/Educação Musical 

Anos de escolaridade 

Voz 1º 2º 3º 4º 

Dizer rimas e lengalengas * * * * 

Entoar rimas e lengalengas * * * * 

Cantar canções * * * * 

Reproduzir pequenas melodias * * * * 

Experimentar sons vocais (todos os que 

a criança é capaz de produzir) 

* * * * 

Tabela nº 4: Relação conteúdos  abordados e ano de escolaridade “Voz”.  

Ao longo do estágio (pré escolar) efetuamos atividades de expressão musical, 

sendo que desta tabela da “voz” as crianças tiveram a oportunidade de: Dizer rimas e 

lengalengas; entoar rimas e lengalengas; cantar canções, reproduzir pequenas melodias 

se tivesse mais tempo de estágio trabalharia também o ponto Experimentar sons vocais 

(todos os que a criança é capaz de produzir). Nas experiências com o primeiro ciclo este 

último ponto também foi trabalhado em contexto de AEC, quando abordei os sons 

vocais e não vocais e sons do corpo, além dos outros pontos que também foram 
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abordados várias vezes (este ano letivo de 2011/2012 estive com crianças do 1º e 2º 

anos, mas em outros anos estive com crianças até ao 4º ano). Apesar de não estar em 

estágio não podia deixar de comparar o que fiz no primeiro ciclo e o que fiz no pré  

escolar,  pensando  que  pode ser útil esta comparação ou reflexão para me auto avaliar 

e perceber o que fiz e o que posso ou devo fazer futuramente para melhorar. 

Conteúdos abordados a 

Expressão/Educação Musical 

Anos de escolaridade 

Corpo 1º 2º 3º 4º 

Experimentar percussão corporal, 

batimentos, palmas,… 

* * * * 

Acompanhar canções com gestos e 

percussão corporal  

* * * * 

Movimentar-se livremente a partir de: 

 sons vocais e instrumentais  melodias e 

canções  gravações 

* * * * 

Associar movimentos a: pulsação, 

andamento, dinâmica, acentuação, divisão 

binária/ternária, dinâmica 

* * * * 

Fazer variações bruscas de andamento 

(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco) 

* * * * 

Fazer variações graduais de andamento 

(«acelerando», «retardando») e de 

intensidade (aumentar, diminuir) 

* * * * 

Participar em coreografias elementares 

inventando e reproduzindo gestos 

movimentos, passos. 

* * * * 

Tabela nº 5: Relação conteúdos  abordados e ano de escolaridade “Corpo” 

 Quanto à Tabela 5, no estágio foram trabalhados os seguintes pontos:  

Experimentar percussão corporal, batimentos, palmas,… (níveis corporais); 

Acompanhar canções com gestos e percussão corporal; Movimentar-se livremente a 

partir de: sons vocais e instrumentais melodias e canções gravações; Movimentar-se 
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livremente a partir de: sons vocais e instrumentais melodias e canções gravações; 

Participar em coreografias elementares inventando e reproduzindo gestos movimentos, 

passos.  

No primeiro ciclo todos os pontos foram abordados, sendo que os que coincidem 

com o pré escolar foram abordados várias vezes, pois a maioria das crianças dos meus 

grupos de crianças não tiveram música no pré escolar, apenas tiveram a expressão 

musical dada pela educadora. Por exemplo, os níveis corporais foram abordados várias 

vezes, quanto ao ponto Associar movimentos a: pulsação, andamento, dinâmica, 

acentuação, divisão binária/ternária, dinâmica, também fiz uma introdução aos 

vocábulos Kodàly e compasso quaternário, no qual as crianças puderam aprender um 

pouco de solfejo (muito simples apenas com ta, ta a,  ti e she).  

Conteúdos abordados a 

Expressão/Educação Musical 

Anos de escolaridade 

Instrumentos 1º 2º 3º 4º 

Experimentar as potencialidades sonoras 

de materiais e objetos 

* * * * 

 Construir fontes sonoras elementares 

introduzindo modificações em materiais e 

objetos 

* * * * 

Construir instrumentos musicais 

elementares seguindo indicações 

ordenadas de construção 

* * * * 

Utilizar instrumentos musicais * * * * 

Tabela nº6: Relação conteúdos  abordados e ano de escolaridade “Instrumentos” 

Quanto a este ponto “Instrumentos”, tanto no pré escolar como no primeiro ciclo 

foram abordados estes pontos, claro que no pré escolar  menos aprofundadamente que 

no primeiro ciclo. Em ambos os contextos as crianças puderam construir instrumentos 

musicais com materiais recicláveis e experimentar instrumentos pré fabricados e 

instrumentos verdadeiros.  
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Conteúdos abordados a 

Expressão/Educação Musical 

Anos de escolaridade 

Desenvolvimento auditivo 1º 2º 3º 4º 

Identificar sons isolados: 

do meio próximo  da natureza 

* * * * 

Identificar ambientes/texturas sonoras: 

do meio próximo  da natureza 

* * * * 

Identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo 

de: lengalengas, canções, melodias e 

danças, utilizando percussão corporal, 

instrumentos, voz, movimento 

* * * * 

Reconhecer ritmos e ciclos: 

da vida (pulsação, respiração,…)  

da natureza (noite-dia, estações do ano,…)  

de máquinas e objetos  

de formas musicais (AA, AB, ABA,…) 

  * * 

Reproduzir com a voz ou com 

instrumentos: 

sons isolados, motivos, frases, escalas, 

agregados sonoros, canções e melodias  

(cantadas ou tocadas, ao vivo ou de 

gravação) 

* * * * 

Organizar, relacionar e classificar 

conjuntos 

de sons segundo: 

timbre , duração ,intensidade ,altura 

localização 

 

 

* * * * 

Dialogar sobre: meio ambiente sonoro,  

audições musicais  

produções próprias e do grupo,  

* 

 

* 

 

* 

* 

* 

* 
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encontros com músicos, 

 

 sonoplastia nos meios de comunicação 

com que tem contacto (rádio, televisão, 

cinema, teatro,…) 

* 

 

 

 

* * * 

* 

Tabela nº7: Relação conteúdos  abordados e ano de escolaridade “Desenvolvimento 

auditivo” 

Como este tema (Tabela 7) já tem pontos menos acessíveis ao pré escolar e 1º e 

2º ano de escolaridade, nem todos os pontos foram abordados, no entanto abordámos no 

pré escolar os pontos: Identificar sons isolados; do meio próximo da natureza ; 

Identificar ambientes/texturas sonoras: do meio próximo da natureza; Identificar e 

marcar a pulsação e/ou ritmo de: lengalengas, canções, melodias e danças, utilizando 

percussão corporal, instrumentos, voz, movimentam; Dialogar sobre: meio ambiente 

sonoro;  

No primeiro ciclo abordámos os pontos já referidos e mais os pontos:                  

- Reproduzir com a voz ou com instrumentos: sons isolados, motivos, frases, escalas, 

agregados sonoros, canções e melodias (cantadas ou tocadas, ao vivo ou de gravação);  

- Organizar, relacionar e classificar conjuntos de sons segundo: timbre, duração 

,intensidade ,altura localização. 

Conteúdos abordados a 

Expressão/Educação Musical 

Anos de escolaridade 

Expressão e criação musical 1º 2º 3º 4º 

Utilizar diferentes maneiras de produzir 

sons: com a voz  

com percussão corporal  

com objetos  

com instrumentos musicais 

com aparelhos electro-acústicos 

  

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

Inventar texturas/ambientes sonoros   * * 

Utilizar texturas/ambientes sonoros em:     
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canções  

danças  

histórias  

dramatizações  

gravações 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Adaptar: 

textos para melodias  

melodia para textos  

textos para canções 

  

* 

 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

Utilizar o gravador para registar 

produções 

próprias e do grupo 

  * * 

Organizar sequências de movimentos 

(coreografias elementares) para 

sequências  

sonoras 

  * * 

Organizar sequências sonoras para 

sequências de movimentos 

 

 

 * * 

Participar em danças de roda, de fila,…, 

tradicionais, infantis 

* * * * 

Participar em danças do reportório 

regional e popularizadas 

  * * 

Tabela nº 8: Relação conteúdos abordados e ano de escolaridade “Expressão e criação 

musical” 

Os conteúdos desta tabela (Tabela 8) não foram abordados nos contextos de 

estágio, no pré escolar  e  1º ciclo poucos, pois não eram muito adequados à faixa etária, 

sendo abordados apenas os seguintes pontos:  

- Utilizar diferentes maneiras de produzir sons: com a voz com percussão 

corporal, com objetos, com instrumentos musicais; 

-  Participar em danças de roda, de fila, tradicionais, infantis. (também abordado 

no pré escolar as danças de roda e tradicionais). 
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Conteúdos abordados a 

Expressão/Educação Musical 

Anos de escolaridade 

Representação do som 1º 2º 3º 4º 

Inventar/utilizar gestos, sinais e palavras 

para expressar/comunicar: 

timbre ,intensidade, duração, altura  

pulsação ,andamento , dinâmica 

  

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

Inventar/utilizar códigos para representar 

o som da voz, corpo e instrumentos 

 * * * 

Inventar/utilizar códigos para representar 

sequências e texturas sonoras 

  

 

* * 

 

Utilizar vocabulário adequado a situações 

sonoro/musicais vivenciadas 

 * * * 

Identificar e utilizar gradualmente/dois 

símbolos de leitura e escrita musical 

  * * 

Contactar com várias formas de 

representação sonoro/musical: 

em partituras adequadas ao seu nível 

etário em publicações musicais  

nos encontros com músicos 

   

* 

 

 

* 

 

 

Tabela nº 9: Relação conteúdos  abordados e ano de escolaridade “Representação do 

som” 

 Segundo o ministério da educação a representação do som apenas deve ser 

abordada a partir do 2º ano, no entanto há aqui alguns pontos que consideramos que 

podem ser abordados  no 1º ano e em alguns casos, se for em formação musical também 

podem apesar de não serem assinalados aqui para o 1º ano, há crianças que tem 

capacidade, por exemplo os pontos:  

- Utilizar vocabulário adequado a situações sonoro/musicais vivenciadas; 

Inventar/utilizar códigos para representar o som da voz, corpo e instrumentos, (por 

exemplo no 1º ano efetuámos atividades nas quais através de códigos representativos de 

níveis corporais ou instrumentos de percussão colocámos as crianças a acompanhar ou a 
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fazer ritmos, por exemplo numa atividade em que as crianças acompanhavam a marcha 

turca com instrumentos de percussão olhando para umas sequências de imagens com os 

instrumentos ou níveis corporais, com estas atividades pude comprovar que este tipo de 

atividades motiva, estimula e as crianças minimamente concentradas conseguem 

executar a atividade. 

 No pré-escolar não experimentámos e pensamos que o grupo em contexto não 

seria capaz, mas se fosse num grupo de 5/6 anos com crianças que já tivessem contacto 

anterior com a música penso que poderia ser algo a experimentar e verificar o resultado 

é normal que seria impensável no nosso contexto de estágio (3 anos). 

 Enquanto no primeiro ciclo, no ponto  contactar com várias formas de 

representação sonoro/musical ou cultura musical, as crianças puderam contactar com 

esta cultura na medida em que  no 1º ciclo puderam observar partituras adequadas ao 

seu nível , as crianças do 1º e 2º ano puderam contactar com pequenas partituras de 

musicas infantis, sendo que no 2º ano algumas crianças solfejaram (orientadas) alguns 

pequenos excertos  , solfejando  ritmos de músicas muito simples (com vocábulos 

Kodàly) como já foi referido anteriormente. Tendo também o caso de algumas 

conseguirem tocar na flauta músicas como: “Sol, sol, sol vi um caracol”, “ Ovo mole”, 

“Papagaio louro”, “O Balão do João (versão para o dia do Pai)” e “Mãe obrigada pelo 

amor” (canção para o dia da mãe). 
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CAPÍTULO III - QUESTÕES  METODOLÓGICAS 

 

 

3.1 - Pertinência do estudo 

 

Durante o nosso estágio de mestrado, realizado com crianças de três anos numa 

IPSS (Instituição particular de solidariedade social no caso o Jardim de Infância do 

Centro Social Paroquial de Mateus), pudemos efetuar algumas atividades na área da 

música, tendo constatado que as crianças (do grupo em questão) gostaram de cantar, 

dizer lengalengas, ouvir música e tocar em instrumentos musicais, ficando 

entusiasmadas quando construímos instrumentos musicais com materiais recicláveis, 

que utilizaram para tocar. 

Este estágio fez-nos refletir sobre se todos os educadores dão a importância necessária a 

esta área e se essa importância pode ou não influenciar as aprendizagens e motivação 

das crianças no 1º ciclo para a expressão musical. 

Neste relatório/dissertação será feita uma reflexão do estágio sobretudo relativamente à 

Área da Expressão Musical o que foi planificado, o que foi feito como foi feito e 

objetivos (constantes na planificação) que foram atingidos e o que foi aprendido. 

O presente ano letivo é o terceiro ano em que lecionámos Música nas Atividades 

de Enriquecimento Curricular com crianças do 1º ciclo. Neste contexto, pensámos que 

este seria um bom tema de estudo para a nossa dissertação de Mestrado, sendo certo, 

também, que nos move a curiosidade e a necessidade de compreender este fenómeno. 

 É sempre desolador, ao visitar um Jardim-de-infância, observar o contraste existente 

entre as áreas da expressão plástica e dramática e a expressão musical. Enquanto as duas 

primeiras estão equipadas, se não luxuosamente, pelo menos com a variedade de 
material necessária para estimular a criança, a da expressão musical, se existe, resume-

se quase sempre a meia dúzia de objectos, frequentemente em más condições de 

conservação, que são tudo menos motivadores   (Ferrão, 1990, p. 24). 

A importância da música inicia-se no ventre materno e acompanha o ser humano 

em toda a sua vida. Quando uma criança nasce isto é música! Falamos por experiência 

própria, pois quando o meu filho nasceu, primeiro sentimos o ritmo das contrações e só 

depois sentimos a música que ele nos deu. 

 A música é um elemento importante na construção de outros olhares e sentidos, em 
relação ao saber e às competências, sempre individuais e transitórias, porque se situa 

entre pólos aparentemente opostos e contraditórios, entre razão e intuição, racionalidade 
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e emoção, simplicidade e complexidade, entre passado, presente e futuro (ME, s/d, p. 

165). 

 

Tendo em atenção o atrás enunciado e na medida em que nos move a 

curiosidade de compreender em que medida o contato com a música através da 

expressão musical no pré-escolar influencia as aprendizagens musicais no 1º ciclo do 

ensino básico, levantamos algumas questões: 

- Será que os Educadores dedicam o tempo necessário à área da Música? 

- Será que os Educadores se sentem à vontade para trabalhar está área? 

- Os infantários oficiais facultam a Educação Musical às crianças? 

- As crianças que vão para o primeiro ciclo já tiveram música no pré-escolar? 

- As crianças do pré-escolar gostam deste tipo de atividades? 

- Quanto tempo despende em média um educador a trabalhar esta área por 

semana? 

- Qual é o maior problema/entrave com que se deparam os educadores em 

relação a esta área? 

- Os Professores de Música do primeiro ciclo (AEC) consideram que as crianças 

trazem do pré-escolar os conhecimentos e motivação necessária para que tenham uma 

boa aprendizagem na nova etapa? 

- Os professores enriquecimento curricular quanto tempo semanal estão com 

cada turma? 

- Qual é o maior problema/entrave com que se deparam os Professores (AEC) 

em relação a esta área? 

- O que pode ser feito para colmatar possíveis entraves? 
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3.2 - Objetivos da Investigação 

Conhecer o contexto das crianças e professores; 

Verificar o valor atribuído à expressão musical no pré-escolar e como se reflete 

no 1º ciclo; 

 Identificar as principais dificuldades sentidas pelos professores em relação à 

Expressão Musical; 

Inferir sobre o valor atribuído à expressão musical no pré-escolar e no 1º ciclo 

do ensino básico; 

Compreender de que forma as Aulas de Enriquecimento Curricular potenciam 

esta atividade artística; 

Auscultar professores sobre o valor atribuído a esta área pelos diversos atores; 

Indagar acerca da forma como valorizam a expressão musical as crianças da pré-

primária. 

3.3 - Construção de hipóteses 

O tempo dedicado pelos educadores à expressão musical é suficiente para o 

desenvolvimento de competências nas crianças; 

Os Educadores têm uma grande motivação para trabalhar esta área. 

Os infantários do estado facultam a Expressão Musical às crianças. 

Todas as crianças que vão para o primeiro ciclo já tiveram música no pré-

escolar. 

As crianças do pré-escolar gostam deste tipo de atividades. 

Os Professores de Música do primeiro ciclo (AEC) consideram que as crianças 

trazem do pré-escolar os conhecimentos e motivação necessária para que tenham uma 

boa aprendizagem na nova etapa. 
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3.4- Metodologia  

Para a elaboração da investigação é necessário escolher a metodologia e as 

técnicas a adotar. Sendo o método «uma “ maneira ordenada” de realizar uma tarefa a 

metodologia é a parte da “lógica que estuda os métodos…ou a arte de dirigir o espírito 

da investigação (Costa, citado por Sousa, 1998, pp. 27-28), segundo Carvalho o método 

pode ser: Dedutivo; Indutivo; Hipotético - dedutivo; Delphi; Funcionalista; De decisão 

Estatística; Hermenêutico. (Carvalho, 2009, p. 83-108). Desta forma, estamos de acordo 

que “método científico é o processo racional que se emprega na investigação. É a linha 

de raciocínio adoptada no processo de pesquisa” (Carvalho, 2009, p. 84). 

O termo método significa literalmente “seguindo um caminho (…). Refere-se à 

especificação dos passos que devem ser dados, em certa ordem, para alcançar um 

determinado fim (...). O Método é a abordagem e os procedimentos operacionais são as 

técnicas utilizadas na investigação” (Carvalho, 2009, p. 83). 

- Triangulação ou combinação de metodologias (Carmo e Ferreira, 1998:175-185).  

Quanto ao estilo de pesquisa optámos pela investigação-ação, análise de 

conteúdo e estudo de caso, na medida em que pudemos investigar no terreno na medida 

em que no estágio pudemos agir na área da expressão musical e, posteriormente, em que 

também desenvolvemos a ação com o primeiro ciclo nas atividades de enriquecimento 

curricular. Ou seja, houve nesta pesquisa dois momentos de prática letiva, o primeiro no 

pré-escolar, durante o estágio e, o segundo, no 1º ciclo do ensino básico em atividades 

de enriquecimento curricular (AEC), sendo que planificámos, num caso e noutro em 

função das necessidades específicas de cada um deles.  

Segundo Bell, a investigação- ação tem em vista “ lidar com um problema concreto 

localizado numa situação imediata.” (1993, p. 20). Foi o que aconteceu: este problema surgiu 

durante o estágio, quando verificámos, que não havia na sala a área da música e os poucos 

instrumentos que existiam não eram utilizados pelas crianças. Este facto suscitou a problemática 

sobre se todos os educadores dão a importância que merece à expressão musical e como se 

refletirá essa importância no 1º ciclo. 

Resolvemos, então, investigar este problema para melhorar a nossa ação no terreno, pois 

consideramos que perscrutar as causas da problemática podem ser um grande passo na 

compreensão e talvez na resolução do problema. 
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A investigação- acção não é um método nem uma técnica. Consiste numa abordagem 

que se revela particularmente atraente para os educadores devido à sua ênfase prática na 
resolução de problemas, por serem profissionais…que levam a cabo a pesquisa e esta 

visar um maior entendimento e aperfeiçoamento do desempenho (…) (Bell,1993, p.22). 

Numa perspetiva de pluralidade metodológica, consideramos esta investigação, 

também, um estudo de caso na medida em que este estudo “ é especialmente indicado para 

investigadores isolados, dado que proporciona uma oportunidade para estudar, de forma mais ou 

menos aprofundada, um determinado aspecto de um problema em pouco tempo” (Bell, 1993, p. 

23). É um estudo efetuado num agrupamento de escolas, apenas no agrupamento onde nos 

encontramos a exercer funções docentes nas AEC. Por tal motivo é através deste estudo que 

poderemos atingir o desiderato relativo ao desenho do problema levantado, já atrás referido. 

Mas, qualquer método se apoia em técnicas, que são ferramentas que  

operacionalizam os métodos. Nesta medida a nossa metodologia foi sustentada em 

técnicas de observação: documentais (observação indireta analisando documentos escritos); 

vivas (observação direta ou indireta e formulação de questionários); (...) ; técnicas do meio 

(incide sobre o meio escolar); avaliação de situações. (Deshaies,  1997, p.304-340) 

No presente estudo, a colheita de dados foi feita através da observação direta (análises 

documentais) e ativa ou participante (observando e agindo diretamente no terreno), completando 

com questionários e entrevistas, recolhidas junto dos atores.  

A análise de conteúdo, foi a metodologia escolhida para efetuar o estudo, 

constitui o método de pesquisa usada para descrever e interpretar os dados recolhidos de 

toda classe de fontes. Este tipo de análise “aplica-se a tudo o que é dito em entrevistas, 

depoimentos, aplica-se igualmente a tudo o que é escrito em revistas, panfletos, textos, 

livros e jornais e ainda é aplicável a filmes, cinema, televisão, vídeo e a toda a 

comunicação não verbal, como gestos, posturas, comportamentos e outras expressões 

culturais”. (Escola, J. Cit. Laurence Bardin, 2004). Essa análise, conduzindo a 

descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens 

e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura 

comum. 
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3.4.1 - A entrevista estruturada 

Uma entrevista estruturada carateriza-se pela existência de um guião 

previamente preparado que serve de eixo orientador do seu desenvolvimento; procura 

garantir que os entrevistados respondam às mesmas questões e a formulação das 

perguntas é feita segundo a ordem do guião. (Carmo, 1998). 

Este tipo de entrevista é utilizado quando é importante minimizar as questões 

postas; é composta por questões na maioria fechadas de forma a obter dados sobre a 

amostra; tem maior uniformidade no tipo de informação recolhida; as questões são 

colocadas como foram escritas; as categorias de resposta estão previamente definidas; a 

avaliação das respostas durante a entrevista é reduzida.  

Tem como pontos fortes o facto de facilitar a análise dos dados e permitir a 

replicação do estudo e comparação dos dados. Como pontos fracos podemos referir que 

o facto de a flexibilidade e espontaneidade serem reduzidas; reduz ou anula a 

possibilidade de aprofundar questões que não foram antecipadamente pensadas; não 

permite que circunstâncias e elementos pessoais sejam tomados em consideração.  

A entrevista pode ser registada de várias formas: Tomando notas, registando 

áudio ou em vídeo, mas neste caso optámos pelo registo escrito e  (por e_mail?).  

Na condução da entrevista o entrevistador deverá ter certos cuidados como: usar  

uma linguagem acessível para  o entrevistado; o tema deverá estimular o entrevistado; 

deverá definir à partida os papeis de entrevistador e entrevistado; deverá impedir o 

entrevistado de divagar não respondendo ao que foi perguntado e a informação 

recolhida deverá ser o mais clara e alargada possível, de forma a conter a informação 

necessária à pesquisa em questão, sem divagações sem sentido para o estudo. (Carmo, 

1998). 
7
   

3.4.2 - O Inquérito por questionário 

O Inquérito por questionário distingue-se do inquérito por entrevista 

essencialmente pelo facto de o investigador e o inquirido não interagirem 

presencialmente, podendo o inquirido responder e entregar anonimamente as suas 

                                                             
7 http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/ichagas/mi1/entrevistat2.pdf - consultado a 05-09-2012 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/ichagas/mi1/entrevistat2.pdf
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respostas, enquanto, que as entrevistas mesmo que colocadas no anonimato nunca o são 

para o entrevistador na medida em que decorrem presencialmente. 

Segundo Bell (1997, p.26), “ um inquérito propõe-se obter informação a partir 

de uma selecção representativa da população e, a partir da amostra, tirar conclusões 

consideradas representativas da população como um todo”.  

Inquéritos são instrumentos de recolha de dados empíricos, com questões 

ordenadas e com resposta escrita, a qual os inquiridos respondem normalmente 

anonimamente, este tipo de recolha de dados deve ser objetiva.  

Os inquéritos por questionário permitem ao investigador, recolher informação 

sobre opiniões, ideias e crenças, que se poderão confrontar com a perceção do 

investigador. 

Tal como no inquérito por entrevista quando se escolhe o inquérito por questionário 

como instrumento de recolha de dados deve respeitar-se o conjunto de procedimentos 
habitual para qualquer investigação: definir rigorosamente os seus objetivos; formular 

hipóteses e questões orientadoras, identificar as variáveis relevantes, selecionar a 

amostra adequada de inquiridos, elaborar o instrumento em si, testá-lo e administra-lo 
para depois poder analisar os resultados (Carmo, 1998, p.p. 123-268). 

 

 

Ao elaborar um inquérito por questionário devemos ter o cuidado ao formular as 

perguntas e com a forma mediatizada de contactar os inquiridos. 

A formulação das perguntas exige muito cuidado uma vez que os inquiridos não 

terão a oportunidade de esclarecer as dúvidas no momento da inquirição, devendo as 

perguntas ser organizadas por temáticas, reservando-se as perguntas mais melindrosas 

para a parte final. Habitualmente os questionários integram vários tipos de perguntas: 

Perguntas de identificação,  informação, descanso e de controlo.   

Havendo diversas formas de contactar os inquiridos a forma escolhida foi 

entregar os questionários em mão explicando a sua finalidade e a importância do seu 

preenchimento e combinar a data e local de entrega, para não correr o risco de que estes 

demorem muito a ser preenchidos ou mesmo que não o sejam. 
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Também é importante prevenir as não respostas e para isso há fatores 

condicionadores do nível de devolução dos questionários, como: a natureza da pesquisa, 

tipo de inquirido, o sistema de perguntas, as instruções claras e acessíveis e as 

estratégias de reforço. 

A questão da fiabilidade, de um modo geral este tipo de inquérito é bastante 

fiável, no entanto é convergente a opinião de que as questões objetivas são mais fiáveis. 

Dever-se-á ter em conta alguns aspetos de natureza prática, como a construção 

das perguntas, que deverão ser o quanto possível fechadas e em quantidade que baste. 

Quanto à apresentação do questionário é importante que seja feita formal e 

fisicamente, como já referimos, pois o contacto com a amostra é importante para 

formalizar e credibilizar a finalidade e importância da resposta. (Carmo, 1998, pp. 123- 

268). 

3.5 - População e Amostra 

A população não será todo o agrupamento escolar, mas sim a população do pré-

escolar e 1º ciclo (1º ao 4º ano). Esta amostra será representativa de uma comunidade 

concreta, composta por professores de Valpaços, Carrazedo, Vilarandelo e Lebução (os 

principais locais do Agrupamento onde há uma maior concentração de professores e 

alunos). 

Escolas: EB1 Valpaços, EB1 Vilarandelo, EB1 Carrazedo, EB1 Lebução, 

Jardins de Infância de Valpaços, Carrazedo e Lebução (os locais onde há mais crianças 

e mais professores/educadores). 

Tal como já referimos serviu-nos de ponto de partida para o estudo o período do 

nosso estágio, de onde retirámos os elementos iniciais de reflexão. 
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CAPÍTULO IV – TRABALHO DE CAMPO 

 

4.1- Análise do Trabalho de campo/ Análise dos Questionários feitos aos 

Professores do 1º Ciclo 

Iniciaremos a análise pelo contexto de 1º ciclo, partindo dos questionários 

realizados aos professores “titulares” do 1º ao 4ºanos de escolaridade das escolas 

pertencentes à amostra. Seguidamente é feita a análise dos questionários dos Professores 

das AECS na área da Expressão Musical (professores que cobrem a totalidade do 

Agrupamento a nível de 1º ciclo). Finalmente será a vez da análise às entrevistas 

efetuadas às educadoras. 

QUESTIONÁRIOS 

 

Questionários entregues: 23 

Totalidade de Questionários respondidos: 22 

Caraterização dos professores 

Habilitação dos professores:  

 

Magistério 

Primário 

Bacharelato Licenciatura Mestrado/ Pós 

graduação 

Não respondeu 

 

1 

 

1 

 

14 

 

3 

 

3 

Tabela nº 10: Formação dos Professores de 1º ciclo 

 

Como podemos verificar catorze professores responderam que são licenciados, 

um tem o bacharelato, três mestrado ou pós graduação, apenas um respondeu ter o 

magistério primário e três não responderam. 
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Tempo de serviço: 

Tempo serviço como Professor Tempo serviço no Agrupamento 

26 anos 5 anos 

+/- 10000 dias +/- 1500 dias 

30 anos  5 anos 

29 anos  Não respondeu 

17 anos 1 mês 

32 anos Não respondeu 

30 anos 6 anos 

29 anos  3 anos 

+/- 4732 dias 730 dias 

28 anos 1 ano 

16 anos  2 meses 

29 anos 3 anos 

26 anos  7 anos 

29 anos  3 anos 

15 anos 2 anos 

23 anos 4 meses 

29 anos 3 anos 

30 anos  17 anos 

28 anos 5 anos 

35 anos 24 anos 

28 anos  3 anos 

29 anos  3 anos 

Tabela nº 11: Tempo de serviço como professores e no Agrupamento (em anos letivos 

e/ou dias). 

Verifica-se que na sua grande maioria, os docentes são licenciados, alguns  têm 

entre 30 e 35 anos de serviço e 17 e 24 anos no agrupamento.  
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Docentes por ano de escolaridade:  

 

 Ano de escolaridade do grupo 

 1ºAno 2ºAno 3ºAno 4ºAno 

Professores 5 7 6 7 

Tabela nº 12: Professores por ano 

 

Verificamos com esta tabela que a amostra foi recolhida nos quatro anos do 1º 

ciclo e que há professores que lecionam mais que um ano na mesma sala, pois apenas 

responderam 22 professores e temos 25 resultados nesta tabela. 

 

Crianças por turma / Frequentam AEC de Música/ Música fora da escola/ 

Frequentaram no pré escolar: 

Crianças por 

turma 

Crianças com 

AEC 

Crianças com 

música fora da 

escola 

Tiveram música no 

pré-escolar 

22 Nr/Ns 2 0 

26 25 4 0 

14 14 0 14 

13 13 1 0 

10 10 1 0 

18 18 0 18 

15 15 6 0 

23 20 3 0 

21 19 0 0 

20 9 0 5 

23 11 3 1 

24 12 1 14 

19 14 1 0 

19 14 2 0 

21 18 1 16 

21 16 1 0 

10 10 2 0 

17 17 2 0 

12 12   

20 19 2 0 

25 24 3 10 

15 14 0  

Total Total Total Total 

408 crianças + de 324 

crianças 

35 crianças 78 crianças 

Tabela nº 13: Crianças por turma / Frequentam AEC de Música/ Música fora da 

escola/Frequentaram no pré escolar. 

Nota: Nr/Ns – não repondeu ou não sabe a resposta. 
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Das 408 crianças da amostra, 84 não frequentam AEC, 35 têm música fora da 

escola e 78 tiveram no pré escolar, sendo que, ainda há, pelo menos, 49 crianças que 

não têm musica nem dentro, nem fora da escola. Apenas 78 tiveram música no pré-

escolar, na grande maioria crianças que provieram de um pré- escolar que não pertence 

à rede pública local ou vieram de outro concelho. 

 

Os questionários foram elaborados de acordo com a escala de Likert, da seguinte 

forma:  

1 - Discordo totalmente 

2 - Discordo. 

3 - Não concordo nem discordo (indeciso). 

4 - Concordo. 

5 - Concordo totalmente. 

 Avaliação/Professores 

 

 

 
1 2 3 4 5 

Enunciados 

1-  Considero a Expressão Musical importante para o desenvolvimento 

global  dos meus alunos. 
1 0 0 8 13 

2- Possuo formação musical para ensinar os meus alunos e atingir os  

objetivos e metas de aprendizagem no 1º ciclo. 
2 1 8 9 2 

3 - Sinto-me à vontade para ensinar conteúdos teóricos nesta área. 1 3 10 4 2 

4 - Os meus alunos demonstram motivação para este tipo de atividades. 0 0 3 7 11 

5 - Efetuo com muita frequência este tipo de atividades. 0 6 4 12 0 

6- Realizo todos os dias atividades musicais. 5 12 3 1 0 

7- Realizo todas as semanas atividades musicais. 2 2 3 12 2 

8- Realizo todos os 15 dias atividades musicais. 2 6 4 8 1 

9- Realizo todos os meses atividades musicais. 0 4 4 9 4 

10- Nas atividades que realizo com as crianças proporciono-lhes contacto 

com instrumentos musicais. 
6 5 8 3 0 

11- A maioria meus alunos frequentam as AEC  na área da música. 0 1 1 4 16 

12 - Considero que as AEC  me ajudam de alguma forma. 0 1 0 14 7 

13 - Tenho notado  evolução no  meu grupo de crianças nesta área. 0 0 3 13 5 

14 - Considero que as AEC são um benefício que traz vantagens às 

crianças e à comunidade educativa em geral. 
0 0 3 10 9 

15 - Utilizo a Música como apoio às outras áreas disciplinares. 0 1 2 13 6 

Tabela nº 14: Tabela das Respostas dos Professores 1º ciclo 

No enunciado  nº 3  dois professores não responderam. 
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No enunciado  nº4 um professor não respondeu. 

No enunciado    nº 6 um professor não respondeu. 

No enunciado  nº 7 um professor não respondeu. 

No enunciado  nº 8  um professor não respondeu. 

No enunciado  nº 9 um professor não respondeu. 

No enunciado  nº 13 um professor não respondeu. 

C – Gostaria de referir mais alguma coisa que considere pertinente para a pesquisa a 

que se destina este questionário? 

Quanto a esta questão, apenas 6 professores dos 22 referiram algo que 

consideraram pertinente para a pesquisa, sendo referido o seguinte:  

- Na pergunta 10 não proporciona contacto com instrumentos musicais porque 

não os tem na sala: 

- Gostaria de realçar a importância da expressão musical na formação dos alunos 

(Q5); 

- Se os alunos não tivessem música nas AEC teria que despender mais tempo 

para esta área (Q4);. 

- A Música é uma área muito importante e ainda mais ser dada pelas AEC e não 

pelo professor titular que nem sempre tem disponibilidade… (Q3); 

- A Expressão musical só contribuirá para o desenvolvimento global dos alunos 

se as atividades forem ativas e em participação (colaboração) com as atividades 

da escola (Q2);. 

- A formação que tenho na área musical é bem pouca”…esta área deveria 

ser sempre ensinada por professores competentes para tal, sendo que desta forma 

as aulas darão mais fruto que se forem dadas por um professor que não tenha 

“competência” para tal (Q1).  

4.2 - Avaliação resultados  

1 – Considero a Expressão Musical importante para o desenvolvimento global 

dos meus alunos. 
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Quanto às respostas a este enunciado vinte e um professores concordaram ou 

concordaram totalmente, apenas um professor discordou…( provavelmente enganou-se 

a responder pois colocou o X em dois sítios anulando um e permanecendo a opção 1 

aparentemente enganou-se a anular, no entanto como o que conta é oque está escrito a  

resposta que prevaleceu foi discordo totalmente  sendo  que a outra opção era a quatro , 

que anulou ao colocar entre parenteses).  

2 – Possuo formação musical para ensinar os meus alunos e atingir os objetivos 

e metas de aprendizagem no 1º ciclo. 

Onze professores concordaram parcialmente ou totalmente, oito nem 

concordaram nem discordaram e três discordaram parcial ou totalmente, sendo que 

metade considera-se capaz de atingir as metas e objetivos e a outra metade já não se 

sente tão certa disso… 

3 – Sinto-me à vontade para ensinar conteúdos teóricos nesta área. 

Apenas dois professores concordaram totalmente e quatro concordaram, dez não 

concordaram nem discordaram e quatro discordaram sendo que um discordou 

totalmente. Com estas respostas posso concluir que a maioria dos professores  assume 

que não se sente à vontade a lecionar esta área. 

4 – Os meus alunos demonstram motivação para este tipo de atividades. 

Nenhum professor discordou desta afirmação, no entanto três não concordaram 

nem discordaram, os restantes concordaram, sendo que onze concordaram totalmente. O 

que nos leva a crer que na globalidade as crianças estão motivadas para esta área. 

5 – Efetuo com muita frequência este tipo de atividades. 

Nenhum professor concordou nem discordou totalmente, a maioria concordou, 

no entanto quatro não concordaram nem discordaram e apenas seis discordaram. 

6 – Realizo todos os dias atividades musicais. 

Apenas um professor concordou com esta afirmação, logo isto leva-me a crer 

que “muita frequência” não é diariamente no contexto destes professores, sendo normal 
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para a globalidade dos professores, dezassete discordaram desta afirmação e três não 

concordaram nem discordaram. 

7- Realizo todas as semanas atividades musicais. 

Um professor não respondeu a este enunciado, observando a globalidade das 

respostas relativas a frequência das atividades  musicais esta ausência de resposta 

provavelmente dever-se-á ao fato de quem respondeu supor que a resposta que deu num 

enunciado pressupõe a resposta do enunciado seguinte, como se pode verificar no 

enunciado seguinte. Catorze concordaram, quatro discordaram e três nem concordaram 

nem discordaram.  

8 – Realizo todos os 15 dias atividades musicais. 

 Um professor não respondeu, nove concordaram, apenas um totalmente. 

Revendo as respostas anteriores, se catorze tinham concordado que realizavam todas as 

semanas atividades musicais e apenas um não respondeu a este enunciado…logo tudo 

leva a crer que está aqui uma falta de coerência nas respostas…se no enunciado anterior 

catorze concordaram neste enunciado deveriam concordar mais… estando a resposta a 

isto  nos quatro professores que não concordaram nem discordaram, logo somando estes 

aos que concordaram dá o resultado de treze (menos um que na resposta anterior) o que 

me faz crer que tudo está a bater certo pois um professor não respondeu. 

9- Realizo todos os meses atividades musicais. 

Um professor não respondeu, treze concordaram, quatro discordaram e quatro 

não concordaram nem discordaram. Chegamos assim à conclusão, em relação a esta 

seção de perguntas, que seria lógico na pergunta nove todos responderem que 

concordavam, mas nem todos o fizeram, ou seja, nem todos concordam que fazem 

atividades de música uma vez por mês, uns porque fazem mais vezes e não concordam 

nem discordam porque já referiram nos enunciados anteriores, mas o mais importante 

de referir é que quatro professores ainda discordaram, o que leva a crer que esses quatro 

nem uma vez por mês fazem atividades de música, sendo que as crianças apenas têm 

música com os professores das AEC, pois se o professor não concordasse porque faz 

mais, não colocaria “discordo”, mas sim “não concordo nem discordo”, porque nem que 
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fosse todas as semanas, implicaria ser todos os meses, logo a resposta nunca poderia ser 

“discordo”. 

Com este tipo de perguntas aparentemente repetitivas pretendia exatamente isto, 

verificar se algum professor respondia “discordo” na pergunta nove. Isto serviu para 

comprovar que se não existissem AEC as crianças desses quatro grupos (pelo menos) 

não teriam contato com a música nem uma vez por mês, ou se tivessem os professores 

estariam a roubar tempo às outras áreas curriculares a que dão mais valor e dizem não 

poder descuidar porque, se o fazem, não conseguem cumprir o programa, como 

podemos verificar na resposta que deram à última pergunta, como referi anteriormente. 

10- Nas atividades que realizo com as crianças proporciono-lhes contacto com 

instrumentos musicais. 

Neste enunciado apenas três professores concordaram e nenhum totalmente, 

onze discordaram e os restantes oito não concordaram nem discordaram. O que 

verificamos com este enunciado é que os professores não têm instrumentos na sala nem 

os procuram na instituição (verificar resposta na pergunta final opcional), os professores 

contam com os professores das AEC para tratar dessa área, que sem eles seria 

impossível de realizar devido à falta de tempo dos professores titulares.  

11- A maioria dos  meus alunos frequentam as AEC na área da música. 

Apenas um professor discordou, vinte concordaram e um nem concordou nem 

discordou. O que leva a concluir que quase a totalidade das crianças frequentam estas 

aulas, verificando na tabela as conclusões finais: De 408 crianças (amostra que 

representa quase a totalidade das crianças ficando apenas cerca de 5 turmas de fora, nem 

100 crianças, pois são turmas de aldeias pequenas tendo poucas crianças) mais de 324 

frequentaram este ano letivo as aulas de música na escola (ver tabela nº 4). 

12 – Considero que as AEC me ajudam de alguma forma. 

Apenas um professor discordou, os restantes vinte e um concordaram. O que 

demonstra que apenas um professor não consegue valorizar o trabalho dos professores 

das AEC os restantes reconhecem e valorizam, mas apenas sete concordam totalmente 
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os restantes catorze concordam, mas não a 100% …Podemos concluir que apenas um 

professor não reconhece a ajuda que lhe é dada… 

13 – Tenho notado evolução no meu grupo de crianças nesta área. 

Apenas um professor não respondeu, nenhum professor discordou, dezoito 

concordaram e três não concordam nem discordam.  

14- Considero que as AEC são um benefício que traz vantagens às crianças e à 

comunidade educativa em geral. 

Nenhum professor discordou, dezanove concordaram e três não concordaram 

nem discordaram. Segundo o Despacho n.º 12 590/2006 (2.a série), as aulas de 

enriquecimento surgiram devido à “urgência de adaptar os tempos de permanência das 

crianças nos estabelecimentos de ensino às necessidades das famílias e a necessidade de 

garantir que esses tempos são pedagogicamente ricos e complementares das 

aprendizagens associadas à aquisição das competências básicas”. 

15 – Utilizo a Música como apoio às outras áreas disciplinares. 

Apenas um professor não concordou, dezanove concordaram e dois não 

concordam nem discordam. A maioria dos professores utiliza esta área para 

complementar as aulas. O que nos leva a concluir que possivelmente os professores 

complementam temas abordados em outras áreas curriculares com (canções ligadas ao 

tema), no entanto como verificamos na afirmação 10, metade dos professores discordou 

da utilização de instrumentos musicais nas suas aulas, limitando assim as atividades a 

canções e possivelmente algum conteúdo teórico básico. 

4.3 - Análise dos Questionários feitos aos Professores das AEC (Expressão 

Musical) 

 

Foram entregues 7 questionários tendo sido respondidos os 7 (a totalidade dos 

professores do Agrupamento). 
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Caraterização do contexto 

Formação Professores:  

Formação 

na área 

Experiência 

na área 
Licenciado(a) 

Mestrado/ Pós 

graduação 
Não respondeu 

7 7 5 --------------- -------------------- 

Tabela nº 15: Formação dos Professores 

 

Verificamos com esta tabela, que cinco dos sete professores são licenciados, 

sendo que os outros dois não são licenciados, mas têm formação e experiência na área 

que lecionam (Música). Tambem verificamos, que nenhum tem mestrado nem pós 

graduação, mas no entanto dois professores revelaram estar a terminar o mestrado. 

 

Tempo de serviço: 

Tempo curricular como Professor 
Tempo serviço no Agrupamento como 

Professor 

3 anos letivos 257 dias (AEC) 3 anos letivos  257 dias(AEC) 

6 anos letivos (AEC) 6 anos letivos (AEC) 

5 anos letivos (AEC) 5 anos letivos (AEC) 

224 dias 2 anos letivos 165 dias (AEC) 

2 anos letivos (AEC) 2 anos letivos (AEC) 

4 anos letivos (AEC) 4 anos letivos 196 dias (AEC) 

4 anos letivos (AEC) 4 anos letivos (AEC) 

Tabela nº 16: Tempo serviço dos Professores  

Nota: Os dados aqui colocados são os dados fornecidos, podendo haver 

variações nos dias de serviço não correspondendo exatamente ao tempo real, pois 

alguns forneceram os dados “dias” outros não, sendo que estes dados variam 

relativamente aos professores na medida em que nem todos tiveram sempre as 11 horas 

semanais durante esses anos letivos, mas podemos concluir que todos os Professores já 

o são neste Agrupamento há pelo menos 2 anos letivos, uns com o horário completo 

(AEC) de 11horas semanais e outros  com menos horas o que faz menos dias de serviço.  
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Número de professores por ano de escolaridade:  

 Ano de escolaridade do grupo 

 1ºAno 2ºAno 3ºAno 4ºAno 

Professores 5 5 6 5 

Tabela nº17: Professores por ano 

 Podemos verificar, que amostra foi recolhida nos quatro anos do 1º ciclo. 

Os questionários foram elaborados de acordo com a escala de Likert, da seguinte 

forma:  

1 - Discordo totalmente 

2 - Discordo. 

3 - Não concordo nem discordo (indeciso). 

4 - Concordo. 

5 - Concordo totalmente. 

 

 

 

Avaliação/ 

Professores 

1 2 3 4 5 

Enunciados      

1 - Considero a Expressão Musical importante para o desenvolvimento 

global dos meus alunos. 
0 0 0 0 7 

2 - Possuo formação musical para ensinar os meus alunos e atingir os  

objetivos e metas de aprendizagem no 1º ciclo. 
0 0 0 0 7 

3 - Sinto-me à vontade para ensinar conteúdos teóricos nesta área. 0 0 0 0 7 

4 - Os meus alunos demonstram motivação para este tipo de atividades. 0 0 0 2 5 

5 - Planifico as minhas aulas. 0 0 0 3 4 

6 - Proporciono atividades variadas aos meus alunos. 0 0 0 1 6 

7 -Utilizo regularmente instrumentos de percussão nas minhas aulas. 0 0 0 3 4 

8 - Nas minhas aulas, recorro ao jogo, relacionando-o sempre com 

temática música. 
0 0 0 1 6 

9 - Recorro a canções adequadas à faixa etária e ao contexto 

(local/período/estação do ano/mês/data). 
0 0 0 3 4 

10 - Quando mostro filmes, preocupo-me que estes tenham conteúdo 

relacionado com a música. 
0 0 1 1 5 

11 - Promovo a interdisciplinaridade nas minhas aulas, com atividades 

que envolvam outras áreas ou artes. 
0 0 0 1 6 

12 -Considero que toda a comunidade educativa reconhece a 

importância das aulas de música. 
0 0 1 4 2 

13 - Na escola há o material necessário para uma variedade e qualidade 0 0 0 4 3 
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Tabela nº 18: Tabela das Respostas dos Professores AEC 

Nota: No enunciado 16 dois professores não responderam e no enunciado 20 um 

professor não respondeu. 

4.4- Avaliação resultados  

1-  Considero a Expressão Musical importante para o desenvolvimento global 

dos meus alunos. 

Todos os Professores concordaram totalmente com este enunciado, pois como 

referiu Durrant e Welch (1995, p.3), a música é “uma actividade demasiado importante 

para ser negligenciada. É parte integral do desenvolvimento intelectual, cultural, 

emocional e espiritual das crianças e não deve ser isolada do resto do currículo nem 

apenas pelos especialistas em música”. Comparando as respostas dadas anteriormente 

pelos professores titulares verificamos que os professores das AEC valorizam mais a 

expressão musical, que os professores titulares.  

2- Possuo formação musical para ensinar os meus alunos e atingir os objetivos 

e metas de aprendizagem no 1º ciclo. 

Todos os Professores concordaram totalmente com este enunciado. Comparando 

também com as respostas dadas pelos professores titulares, os professores das AEC 

sentem-se mais preparados e tem mais formação musical, que os professores titulares. 

 

3 - Sinto-me à vontade para ensinar conteúdos teóricos nesta área. 

das aulas. 

14 - Os alunos trazem sempre o material essencial para as aulas. 1 1 2 3 0 

15 - Considero que os meus alunos têm conhecimentos prévios. 0 1 2 3 1 

16 - Os alunos que tiveram música no pré-escolar conseguem adquirir 

melhor os conceitos nas aulas. 
0 0 2 2 1 

17 - Os alunos que tiveram mais experiências ligadas à música estão 

mais motivados. 
0 0 1 3 3 

18 - Nem todas as pessoas encaram estas aulas com o respeito que 

merecem. 
0 1 1 5 0 

19 - Estas aulas são apenas uma maneira de entreter as crianças. 6 0 0 0 1 

20 - Estas aulas têm a intenção de motivar e ensinar as crianças. 0 0 0 0 6 

21 - Tenho notado  evolução no  meu grupo de crianças. 0 0 0 0 7 

22 - Considero que as AECs são um benefício que traz vantagens às 

crianças e à comunidade educativa em geral. 
0 0 0 1 6 
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Todos os Professores concordaram totalmente com este enunciado, sendo que o 

Despacho n.º 12 590/2006 (2.a série),no artigo nº 16, ponto 1 - Os professores de ensino 

da música no âmbito do presente programa devem possuir habilitações profissionais ou 

próprias para a docência da disciplina de educação musical ou música no ensino básico” 

Assim sendo, os docentes são selecionados de acordo com o perfil adequado 

para a função. 

4 – Os meus alunos demonstram motivação para este tipo de atividades. 

Dois concordam e cinco concordam totalmente. 

5 – Planifico as minhas aulas. 

Quatro concordaram totalmente e três concordaram, na medida em que todos 

planificam, mas alguns não totalmente, pois planificam para o ano e/ou período e não 

diariamente por escrito. 

6 – Proporciono atividades variadas aos meus alunos. 

Seis professores concordaram totalmente e um concordou. 

7 – Utilizo regularmente instrumentos de percussão nas minhas aulas. 

Quatro concordaram totalmente e três concordaram, ou seja todos os professores 

utilizam instrumentos de percussão nas aulas, sendo que a utilização de instrumentos de 

percussão também faz parte dos conteúdos que deverão ser abordados na educação 

básica na área da expressão musical. 

8 – Nas minhas aulas, recorro ao jogo, relacionando-o sempre com temática 

música. 

Seis professores concordaram totalmente e um concordou, ninguém discordou. 

Sendo que o Jogo é muito importante e também consta no programa curricular como 

uma estratégia a utilizar nesta etapa de ensino. 
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9 – Recorro a canções adequadas à faixa etária e ao contexto 

(local/período/estação do ano/mês/data). 

Quatro concordaram totalmente e três concordaram, que tem em atenção à faixa 

etária e contexto. Sendo também importante que os professores procurem proporcionar 

as crianças “ contacto com as actividades musicais existentes na região e a constituição 

de um reportório de canções do património regional e nacional” ( M E,2004), e também  

como referiu Kodàly “ Deve evitar-se que as crianças se habituem à música de fraca 

qualidade, pois, a seguir, será tarde”. (Gomes, A., 2007, cit. Pascual, 2002 ). 

10- Quando mostro filmes, preocupo-me que estes tenham conteúdo relacionado 

com a música. 

 Cinco Professores concordaram totalmente, um concordou e outro não 

concordou nem discordou, sendo que as crianças consomem e crescem num universo de 

imagens. O que a criança faz com o que vê e o que nós podemos fazer com o que veem. 

Devemos tentar converter isso em algo educativo.  

Concluímos através destas respostas que os professores se preocupam com 

mostrar filmes com conteúdo apropriado e relacionado com a área. 

A Educação para os média deverá reflectir todas as maneiras de estudar, aprender e 

ensinar, a todos os níveis (…)em todas as circunstâncias, , a história, a criação, a 

utilização e avaliação dos média, enquanto artes práticas e técnicas, bem como o lugar 
que os média ocupam na sociedade, o seu impacte social, as implicações da 

comunicação mediatizada, a participação, a mudança que operam nos modos de 

percepção, o papel do trabalho criativo e o acesso aos média. ( Unesco, 1979, cit. 

Escola, J. Escola, J. , 2012). 
 

11- Promovo a interdisciplinaridade nas minhas aulas, com atividades que 

envolvam outras áreas ou artes. 

Seis professores concordaram totalmente e um concordou, sendo que nenhum 

professor concorda em ensinar música isoladamente em relação as outras áreas ou 

contextos. 

 



 

 

99 
 

12- Considero que toda a comunidade educativa reconhece a importância das 

aulas de música. 

Apenas dois professores concordaram totalmente com este enunciado, quatro 

concordaram e um nem concordou nem discordou. 

13- Na escola há o material necessário para uma variedade e qualidade das 

aulas. 

Todos os Professores concordaram, mas apenas três concordaram totalmente, 

assim sendo podemos concluir que ainda há  alguma falta de material. 

14- Os alunos trazem sempre o material essencial para as aulas. 

Nenhum professor concordou totalmente com o enunciado, três concordaram, 

dois não concordaram nem discordaram, dois discordaram sendo que um totalmente. 

Isto leva-me a concluir que os professores notam mais a falta de material 

pessoal, falta esta que se deve, em parte, ao descuido  humano/familiar do que 

propriamente por falta de condições na escola, sendo que o material de que notam mais 

falta é o material individual de cada aluno embora também haja alguma falta de material 

coletivo, mais pelo estado em que se encontra e quantidades  do que pela não existência 

total do material. 

15- Considero que os meus alunos têm conhecimentos prévios. 

Apenas um professor concordou totalmente, três concordaram, dois não 

concordaram nem discordaram e um discordou, sendo que nenhum discordou 

totalmente, porque mesmo que as crianças não tivessem pré escolar teriam algum 

conhecimento empírico, embora estas respostas também levem a concluir que os 

professores não consideram que as crianças tenham um grande conhecimento prévio, 

mas mesmo as crianças do 1º ano possuem um pouco de conhecimentos prévios, ou seja 

todos os professores concordam que as crianças não partem do zero embora partam com 

poucos conhecimentos que vão adquirindo ao longo dos anos. Um professor concordou 

que os seus alunos iniciaram quase sem conhecimentos prévios nenhuns. 
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16- Os alunos que tiveram música no pré-escolar conseguem adquirir melhor os 

conceitos nas aulas. 

Apenas um professor concordou totalmente com o enunciado, dois concordaram 

e dois não concordaram nem discordaram, os restantes dois  não responderam. 

17- Os alunos que tiveram mais experiências ligadas à música estão mais 

motivados. 

Seis professores concordaram, sendo que três totalmente e um professor não 

concordou nem discordou. 

18- Nem todas as pessoas encaram estas aulas com o respeito que merecem. 

Cinco Professores concordaram parcialmente, um não concorda nem discorda e 

outro discorda, o que leva a concluir que os professores gostariam que estas aulas 

fossem mais respeitadas, no entanto também nenhum professor concordou totalmente 

nem discordou totalmente, o que leva a concluir que nem todas as pessoas encaram as 

aulas de  música com o respeito e consideração que esta merece, sendo por vezes levada 

pouco a sério por alguns, mas não todos. 

19-  Estas aulas são apenas uma maneira de entreter as crianças. 

Seis Professores discordaram totalmente e um concordou totalmente, o que leva 

a concluir que apenas um professor em sete concorda que estas aulas são apenas para 

“entreter” através de uma área, enquanto os restantes seis pretendem que estas aulas não 

sejam um entretém, mas sim intencionais, motivadoras e instrutivas. Embora no 

enunciado seguinte possamos verificar… 

20- Estas aulas têm a intenção de motivar e ensinar as crianças. 

Seis professores concordam totalmente com este enunciado e um não respondeu 

(o professor que não respondeu não foi o mesmo que no enunciado anterior concordou 

que as aulas eram uma “maneira de entreter”), sendo que a pessoa que referiu que são 

para entreter referiu também que são para motivar e ensinar e o professor que não 

respondeu discordou  do enunciado “apenas…entreter”…por este motivo talvez estes 

dois professores não tenham compreendido bem o enunciado e o que estavam a 
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responder, pois as duas respostas não são muito coerentes…pela resposta a pergunta C  

o professor que não respondeu não foi por não concordar, mas talvez por esquecimento. 

21 - Tenho notado evolução no meu grupo de crianças. 

Todos os professores concordaram totalmente. 

22- Considero que as AECs são um benefício que traz vantagens às crianças e à 

comunidade educativa em geral. 

Todos os professores concordaram, sendo que seis totalmente. 

C – Pensa que poderia ser feito algo para melhorar as condições das Aulas de 

Enriquecimento Curricular? Dê as suas sugestões: 

Sensibilizar os pais que as AEC não são para entreter, mas para aprender. 

Mais condições de trabalho dentro da sala, aulas levadas a sério por parte dos 

pais primeiro, para que as crianças percebam a sua importância. 

As condições “desta escola” são boas, com material. 

Aulas encaradas com responsabilidade e respeito (por parte dos pais e crianças), 

que deveriam trazer material, se não o fazem é porque não levam a sério nem são 

responsáveis e os pais também não lhes incutem isso em casa, alguns nem se preocupam 

em saber quando tem aula para levar o material.  

As atividades de enriquecimento curricular têm vindo a melhorar muito ao longo 

dos anos. 

Deveria haver mais material disponível e de melhor qualidade para as aulas. 

 

D - Gostaria de referir mais alguma coisa que considere pertinente para a 

pesquisa a que se destina este questionário? 

As crianças deveriam ter todas expressão musical no pré escolar. 

Analisando os dados de um outro trabalho de investigação de Cruz, (2011, 

p.147), pude encontrar dados que considero importantes para esta investigação. 

Nesse estudo os professores foram indagados sobre a sua opinião sobre as 

atividades de enriquecimento curricular, quanto a alguns pontos como:  
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Corrigir as desigualdades sociais no acesso à escola; quanto a este ponto todos 

consideraram importante, sendo que 57,1% consideraram muito importante. 

Preparar adequadamente o educando para o mundo do trabalho; a esta questão 

100% responderam que é muito importante. 

Quanto à questão transmitir um património cultural de conhecimentos técnicos e 

de crenças de uma civilização, as respostas variaram mais, sendo que 42,9%, 28,6% 

consideraram ser importante e 14,3% responderam que tem alguma importância. 

Em relação à questão desenvolver os educandos a nível pessoal e social 100% 

consideraram muito importante. 

Preparar e integrar os educandos na comunidade, 71,4% consideram muito 

importante e 28, 6% consideram importante. 

E quanto à questão “Responder aos interesses dos pais, encarregados de 

educação e comunidade local”, verifica-se que 28, 6% consideram muito importante, 

quanto as respostas tem alguma importância, pouco importante e nada importante em 

cada uma 14, 3% deram essa resposta, ou seja na amostra um respondeu nada, outro 

pouco e outro alguma. 

Com esta investigação, que foi feita por uma Mestranda de Animação 

Sociocultural na escola e 1º ciclo do ensino básico de Negreiros (que não pertence à 

minha amostra de agrupamento), pude concluir, neste estudo efetuado os dados obtidos 

não foram muito diferentes dos obtidos na nossa amostra em estudo, apesar das 

questões serem diferentes as respostas tem alguma ligação. 

Como pudemos verificar a expressão musical veio corrigir as desigualdades 

existentes, pois enquanto no pré escolar as crianças do Jardim de infância público não 

tiveram música as do particular tiveram, assim com a implementação da música no 1º 

ciclo todas tem a oportunidade de ter sem discriminações.  

Pela experiência que temos dos contextos concluímos que esta amostra  não é 

muito  diferente da nossa.  
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4.5- Análise do Trabalho de campo/Entrevistas a Educadores e Avaliação dos  

resultados 

 Entrevista no primeiro contexto 

Com o intuito de verificar e comparar as respostas dadas nos diferentes 

contextos abordados nesta dissertação foi efetuada uma entrevista no contexto onde 

decorreu o estágio, mas esta entrevista decorreu quase dois anos depois do estágio, 

embora com o mesmo grupo de crianças e a mesma educadora. As respostas foram 

dadas mediante a atual experiência com o mesmo grupo (que outrora fora o nosso 

grupo) e que atualmente em vez de dois e três anos é um grupo de quatro e cinco anos. 

Seguidamente transcreveremos as respostas dadas no primeiro contexto (IPSS 

como um caso isolado), para que possamos comparar  com os dados obtidos no contexto 

de (Ensino público - Agrupamento). 

Resposta à questão nº 2: 

Realiza habitualmente atividades na área Expressão Musical? 

  A educadora respondeu que sim. 

Resposta à questão nº 3: 

  Que tempo dedica à expressão musical semanalmente (horas/minutos)? 

  “De uma a duas horas semanais”. 

Respostas à questão nº 4: 

   Que tipo de estratégias e atividades são exploradas? 

 “Todos os dias na hora do acolhimento são exploradas várias canções. Por vezes    

à tarde também são exploradas canções”. 

Respostas à questão nº 5: 

  O seu grupo de crianças gosta? 

   “ Sim” 

Respostas à questão nº 6: 

 Qual o tipo de atividades que preferem executar nesta área? 

 “Gostam de experimentar canções novas usando instrumentos musicais. Quando estão     

a pintar ou desenhar ou mesmo em atividades livres gostam de ouvir música”. 

Respostas à questão nº 7:  

Faz alguma alteração na sua prática pedagógica quando recorre à Música? 

“Não, uma vês que a música faz parte da planificação”. 
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Respostas à questão nº 8:  

No seu entender quais são as vantagens e desvantagens da aprendizagem da 

Expressão Musical no Pré-escolar?   

“ Na minha maneira de ver só tem vantagens, visto  que as crianças desenvolvem 

várias competências tais como: atenção, concentração, o respeito por si e pelo 

outro, entre outros.” 

Respostas à questão nº 9: 

 Quais são suas expectativas relativamente à utilização da música no ensino? 

“No meu grupo de crianças espero que eles desenvolvam mais a concentração e 

o gosto pela música.” 

Respostas à questão nº 10:  

A escola possui instrumentos musicais, que possam ser utilizados pelos 

educadores nas atividades com as crianças? 

“Sim” 

Respostas à questão nº 11:  

Se sim, quais: 

“ Vários instrumentos, ferrinhos, pandeiretas, flautas, reco-reco etc. Inclusive um 

piano.” 

Respostas à questão nº 12:  

Como educador(a) sente-se à vontade para efetuar atividades na área da 

expressão musical, sente-se preparado(a) teoricamente (formação ou 

experiência musical)?  

“Mais ou menos, uma vez que só a instrução básica”. 

Respostas à questão nº 13:  

Quais são as principais dificuldades sentidas quer a nível material ou pessoal? 

“A nível material não há dificuldades, a nível pessoal gostaria de saber um 

pouco mais”. 

Respostas à questão nº 14:  

O que pode ser feito para colmatar entraves ou dificuldades sentidas? 

“ Talvez fazendo ações de formação nesse sentido”. 

 Respostas à questão nº 15:  

Tem conhecimento se todos os seus ex-alunos frequentam atualmente este 

agrupamento? Faz ideia de quantos frequentarão agora o 1º ciclo?  

“ Não faço ideia”. 
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Respostas à questão nº 16:  

Gostaria de referir mais alguma coisa que considere pertinente para a pesquisa 

a que se destina esta entrevista?  

( A educadora não referiu mais nada). 

As respostas que foram dadas pela educadora dois anos depois do nosso estágio, 

por opção nossa para compararmos com as impressões captadas durante esse período. 

Efetivamente, consideramos que elas vão ao encontro dessas impressões presentes na 

nossa memória e de alguma forma intuídas pela descrição do nosso estágio no capítulo 

I. 

Depois de analisarmos as respostas obtidas no contexto de ensino público no 

caso de um Agrupamento de escolas, procederemos à comparação das respostas desta 

primeira entrevista com as restantes entrevistas. (ver no  capitulo IV, no ponto  4.5). 

Questões de reflexão mais quantitativa:  

Caraterização do contexto:  

Sexo dos Educadores entrevistados: 

Masculino Feminino 

0 9 

Tabela nº19: Sexo dos  Entrevistados 

Formação Educadores:  

 

Bacharelato Bacharelato 

mais 

Complemento 

Licenciatura Mestrado Pós graduação 

0 7 2 1 1 

Tabela nº20: Formação dos Educadores 

 Podemos verificar, que da amostra recolhida deste agrupamento não há nenhuma 

educadora apenas com o bacharelato e que temos uma com mestrado e outra com pós 

graduação e apenas duas com a licenciatura, as restantes sete efetuaram o bacharelato 

antigo, mas posteriormente efetuaram o complemento. Nenhuma com o curso atual 

licenciatura e mestrado (pós Bolonha). 
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Tempo de serviço: 

Tempo serviço como Educador Tempo serviço no Agrupamento  

22 anos 15/16 anos 

22 anos 19 anos 

26 anos 16 anos 

26 anos 11 anos 

22 anos 6 anos 

23 anos 9 anos 

25 anos  2 anos 

23 anos 3 anos 

23 anos 3 anos 

Tabela nº21: Tempo serviço dos Educadores 

  Verificamos com esta tabela que todas as educadoras tem  mais de vinte anos de 

tempo de serviço. 

Quantidade de crianças por educador e idades:  

Educador Quantidade Idade (s) 

Educador  A 9 crianças 3,4 e 5 anos 

Educador  B 20 crianças 4 anos 

Educador  C 11 crianças 3 anos 

Educador  D 13 crianças 3 anos 

Educador  E 17 crianças 5 anos 

Educador  F 11 crianças  3 anos 

Educador  G 13 crianças 4 anos 

Educador  H 17 crianças 5 anos 

Educador  I 17 crianças 3,4 e 5 

Tabela nº22: Quantidade de crianças por educador e idades 

Quanto às questões de reflexão  mais qualitativa:  

Respostas à questão nº 2: 

Realiza habitualmente atividades na área Expressão Musical?  

Todas as professoras entrevistadas responderam sim a esta questão, uma referiu 

“diariamente”, ou seja todas realizam atividades de expressão musical 

frequentemente. 

Nota: Na entrevista do 1º contexto a educadora também respondeu que sim. 

Respostas à questão nº 3: 

Que tempo dedica à expressão musical semanalmente (horas/minutos)?  
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Diariamente 

(duração) 

Semanalmente 

(duração média da 

atividade) 

Atividades Rotina 

(frequência) 

Atividades 

orientadas 

(duração média) 

Entre 5 minutos a 

uma hora 

Entre 20 minutos e 

uma hora por 

atividade orientada 

Diariamente De 1  a 3 vezes por 

semana 

Tabela nº23: Tempo dedicado diariamente e semanalmente (tipo atividades). 

 Nota: Na entrevista do 1º contexto a educadora referiu uma a duas vezes por semana. 

 

Respostas à questão nº 4: 

Que tipo de estratégias e atividades são exploradas? 

As educadoras entrevistadas referiram as seguintes atividades e estratégias: 

Cantar, experimentar instrumentos, locomoção, jogos rítmicos, explorando sons 

do corpo, atividades livres que surgem, acompanhamento rítmico com instrumentos e 

corpo, movimento e audição de música, audição de sons naturais e de instrumentos, 

colocando música ambiente, memorização de letras de músicas, dramatização efetuando 

movimentos ou coreografias, confeção de instrumentos musicais, imitação, jogos de 

roda, divisão silábica ritmada, “festival da canção”(concursos de imitação), mímica, 

dançar. Podendo concluir com algumas respostas dadas na resposta anterior e nesta que 

algumas educadoras apenas realizam atividades de rotina, não fazendo qualquer 

referência a atividades orientadas como verificámos com as seguintes frases: “Cantar, 

bater palmas, coreografias, imitação de sons e jogos de roda” e “Em média 15 minutos 

por dia.”( logo se é por dia torna-se atividade de rotina) e com a resposta dada  à 

resposta 5: “Sim adoram cantar” e a frase “Tento ir de acordo com a idade, ensinando 

músicas diferentes dependendo do grupo”, dá a ideia que as atividades não vão muito 

além do cantar. 

Nota: Na entrevista do 1º contexto a educadora referiu que explora canções 

diariamente, não referindo quaisquer estratégia adotada a não ser o cantar 

rotineiramente para que as crianças aprendam com a repetição. 

Respostas à questão nº 5:  

O seu grupo de crianças gosta?  
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Todas as educadoras responderam que o seu grupo de crianças gosta deste tipo 

de atividades, uma referiu que é uma das áreas preferidas, outras disseram que gostam 

muito ou adoram. 

Nota: Na entrevista do 1º contexto a educadora referiu que o grupo de crianças 

gosta. 

Respostas à questão nº 6:  

Qual o tipo de atividades que preferem executar nesta área? 

As atividades referidas foram:  

Cantar, experimentar instrumentos, fazer imitações, ouvir música “pimba”, ouvir 

música, efetuar batimentos rítmicos, dizer lengalengas, dançar, fazer jogos de roda, 

cantar individualmente para o grupo, jogos com movimento rítmico (corpo). 

Nota: Na entrevista do 1º contexto a educadora referiu que “as crianças gostam 

de experimentar canções novas usando instrumentos musicais” e ouvir musica (as 

atividades mais realizadas tendo em conta o conhecimento do contexto e a resposta 

anterior). 

Respostas à questão nº 7:  

Faz alguma alteração na sua prática pedagógica quando recorre à Música? 

Inicialmente não estavam a perceber bem a pergunta, depois responderam:  

Em “função do grupo, interesses, competências e faixa etária”, “as vezes altero a 

planificação para haver maior motivação”, procuro adaptar, não sigo à risca a 

planificação, tento adaptar ao tema (por vezes adaptando musicas conhecidas ao tema 

abordado). 

Nota: Na entrevista do 1º contexto a educadora referiu não fazer alteração uma 

vez que “ a música faz parte da planificação”. 

 

 



 

 

109 
 

Respostas à questão nº 8:  

No seu entender quais são as vantagens e desvantagens da aprendizagem da 

Expressão Musical no Pré-escolar?  

Nenhuma educadora enumerou desvantagens, e como vantagens referiram:  

A música transmite alegria, através dela podemos expressar emoções, 

desenvolve, desenvolve a linguagem e a motricidade, contribui para o desenvolvimento 

de todas as áreas, oferece vantagens a todos os níveis, deveria ser mais valorizada no 

pré escolar, pois esta é a idade em que as crianças tem mais facilidade de aprendizagem, 

pode servir de “ferramenta pedagógica”, ajuda na adaptação e integração, socialização, 

está presente em todas as áreas, é importante para a comunicação e expressão e mesmo 

nas restantes áreas, imaginação, dá prazer, trabalhar esta área desenvolve o gosto por ela 

e desenvolve a capacidade de concentração. 

Nota: Na entrevista do 1º contexto a educadora referiu que só tem vantagens 

enumerando: “A atenção, concentração, respeito por si e pelo outro”. 

Respostas à questão nº 9:  

 Quais são suas expectativas relativamente à utilização da música no ensino?  

“Hoje em dia dá-se mais valor à música, penso que o governo futuramente não 

irá valorizar muito mais, sendo um erro porque as artes são importantes”, “A música 

deveria ser mais trabalhada, devendo haver mais formação por parte dos educadores, e 

música no pré escolar como temos expressão motora neste agrupamento também 

deveria haver  música.” 

“ A nível de educadoras, aqui não temos experiência suficiente para ensinar 

música por este motivo seria bom que o Agrupamento proporcionasse mais ações de 

formação ou mesmo que o governo também nos proporcionasse professores para dar 

música”, “ O 1º ciclo tem professores de música, o pré escolar também deveria ter, 

temos expressão motora durante o horário diurno e deveríamos ter também música”, “ 

Gostava de ter mais ações de formação ou mesmo conforme temos a expressão motora 

também deveríamos ter alguém, que semanalmente viesse ao jardim de infância”, 

“Deveria haver mais atividades de expressão musical, tenho tido alguma formação no 
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entanto gostaria que as crianças tivessem expressão musical”, “Deveria dar-se uma 

maior relevância, havendo uma maior carga horária em relação a esta área mesmo no 

pré escolar.”, “ A música deveria ser mais valorizada, porque permite desenvolver 

competências globais é muito importante para a vida das crianças, tão importante 

quanto a matemática. Devia haver música no pré escolar trabalhada com mais técnica e 

teoria por profissionais”, “ A música não tem sido suficientemente desenvolvida, o que 

é feito no 1º ciclo também deveria ser feito no pré escolar, sendo mais benéfico que 

essas atividades decorressem em período letivo”(queria dizer com isto durante o horário 

letivo). 

Nota: Na entrevista do 1º contexto a educadora referiu apenas espectativas em 

relação ao grupo, “ que eles desenvolvam mais a concentração e o gosto pela música”. 

Respostas à questão nº 10:  

A escola possui instrumentos musicais, que possam ser utilizados pelos 

educadores nas atividades com as crianças?  

Todas confirmaram que há alguns na escola, mas apenas uma educadora tem a 

área de expressão musical na sala. 

 Nota: Na entrevista do 1º contexto a educadora referiu, que sim.   

Respostas à questão nº 11:  

Se sim, quais:  

Todas confirmaram a existência de alguns instrumentos musicais, como:  

Reco-reco, jogo de sinos, metalofones, xilofones, pandeiretas, adufe, melódica, 

pianos (tipo sintetizador), sintetizador, vários instrumentos de percussão, tambor, 

ferrinhos, bombos, “matracas…e já não sei…”. Apenas uma educadora referiu haver a 

área na sala no entanto algumas das restantes referiram haver na escola uma sala com 

instrumentos a que podem recorrer quando necessário. 

Nota: Na entrevista do 1º contexto a educadora, apenas enumerou os 

instrumentos que tem na sala, que são utilizados em atividades orientadas (“para evitar 
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que se estraguem”), embora tenhamos conhecimento que a instituição possui mais 

instrumentos como o xilofone ( que utilizamos numa atividade em contexto de estágio). 

Respostas à questão nº 12:  

Como educador(a) sente-se à vontade para efetuar atividades na área da 

expressão musical, sente-se preparado(a) teoricamente (formação ou experiência 

musical)?  

“ Possuo a formação básica para o pré escolar, mas não possuo formação na área 

além da empírica, sei que há professores que sabem tocar instrumentos e os utilizam, eu 

com pena não sei tocar nenhum.”; “ Sim, dou expressão musical, mas poderia estar mais 

preparada, não sei tocar “bem” nenhum instrumento, apenas conheço as notas na 

pauta.”; “ Faço o básico, mas não sei tocar nenhum instrumento e teoricamente…, como 

já referi, penso que seria bom que os meninos do pré escolar tivessem música com  

professores com mais experiência musical, pelo menos uma hora semanal de expressão 

musical. “;  “ Não  me sinto preparada teoricamente para ensinar música apesar de saber 

cantar e ter frequentado ações de formação.”; “ Teoricamente não! Fiz algumas ações de 

formação, mas não é suficiente…não sei tocar nenhum instrumento, nem ler uma 

pauta.”; “Não sei ler uma pauta, nem sei tocar nenhum instrumento, mas tenho os meus 

truques e vou fazendo as atividades.”; “ A nível básico sim, mas teórico e prático com 

instrumentos, não.”; “ Preparada para os conteúdos que tenho que abordar sim, mas 

gostava de ter um profissional com experiência musical a apoiar.”; “ Tendo em conta as 

metas do pré escolar, sinto-me capaz, mas penso que deveria ir mais além disso, a 

expressão musical deveria ser desenvolvida com outra profundidade de forma a que as 

crianças adquirissem mais conhecimentos musicais.” 

Nota: Na entrevista do 1º contexto a educadora referiu, que “ mais ou menos”, 

pois possui a instrução básica nesta área. 

Respostas à questão nº 13:  

Quais são as principais dificuldades sentidas quer a nível material ou  pessoal? 

As Educadoras referiram como dificuldades:  
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“Falta de conhecimentos mais teóricos e experiência com instrumentos”; “Já 

soube tocar e ler, mas agora já não me lembro, no entanto  não considero ter muitas 

dificuldades”; “Para ensinar a tocar algum instrumento teria que recorrer a professores 

de música ou pais para ajudar”; “ ler pautas e tocar”; “Não sei alguns termos técnicos,  

tenho pouca experiência musical e seria bom que tivéssemos instrumentos musicais na 

sala…”;  “ Dificuldade teórica e pouca experiência na área, se tivéssemos o canto da 

música na sala podíamos esforçar-nos mais, mas temos que nos limitar ao que há…”; “ 

Falta-me mais formação na área, quanto ao material para mim vai chegando, mas se 

fosse para terem aulas de música já não sei…”; “ Há pouco material disponível para 

todas as salas.”; “ O que ensinamos acaba por ser básico, se pretendesse aprofundar 

mais teria que estudar…para o que nos é exigido não sinto muitas dificuldades.”, como 

podemos verificar na frase “Há pouco material para todas as salas.”, esse poderá ser um 

fator que leva ao facto de não haver a área de expressão musical, como podemos 

verificar apenas em uma das salas há  a área da expressão musical. 

Nota: Na entrevista do 1º contexto a educadora referiu não ter dificuldades a 

nível material mas que gostaria de saber um pouco mais. 

Respostas à questão nº 14:  

O que pode ser feito para colmatar entraves ou dificuldades sentidas? 

Resumidamente os educadores deram algumas sugestões, como:  

Promover ações de formação; 

Colocar professores de Apoio na área do ensino da Expressão musical, com 

experiência nesta área; 

A vinda periódica de um professor mais especializado na área para apoiar no  

período letivo, pois assim seria mais produtivo para crianças e educadores, que 

poderiam aprender também. 

Nota: Na entrevista do 1º contexto a educadora referiu, que as ações de formação 

talvez fossem  algo a colmatar no sentido de adquirir mais formação. 
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 Respostas à questão nº 15: Tem conhecimento se todos os seus ex-alunos frequentam 

atualmente este agrupamento? Faz ideia de quantos frequentarão agora o 1º ciclo? 

Respostas dadas a esta questão: 

“Neste momento está um grupo no 1º ano”; “tenho vários ex alunos espalhados 

pelos vários anos”; “não tenho nenhuns  neste agrupamento atualmente”; “Este ano 

tenho meninos no 1º ano”; “No primeiro ciclo devem estar 4/ 5 crianças que foram 

meus alunos”; “ Atualmente tenho antigos alunos no  1º e 4º anos”; “Tenho alguns no 3º 

e 4º anos”; “ Tenho uma turma no 3º ano”. 

Nota: Na entrevista do 1º contexto a educadora referiu não fazer ideia. 

Respostas à questão nº 16: Gostaria de referir mais alguma coisa que considere 

pertinente para a pesquisa a que se destina esta entrevista? 

Nota: Na entrevista do 1º contexto a educadora  não acrescentou nada nesta 

questão. 

Resumidamente as educadoras nesta questão referiram principalmente os 

seguintes pontos: Há pouco tempo para a música; Realçaram a importância da música e 

das aulas de expressão musical também no pré escolar dadas por um professor com 

mais experiência e qualificação; Importância de ser no período letivo, para ser mais 

produtivo “…pois assim seria instrutivo e pedagógico para as educadoras também”; 

Outras referem  que seria bom em   qualquer período… ;“Conforme há expressão 

motora durante o dia, também deveria haver expressão musical”; “Deveria ser 

trabalhada mais frequentemente com apoio de alguém mais especializado”; “ Gostaria 

que houvesse mais articulação, com o 1º ciclo, podendo haver apoio dos professores de 

expressão musical para enriquecer as aprendizagens dos alunos, podendo haver apoios 

semanais e projetos comuns.”; “ Era importante a colocação de professores 

especializados nos agrupamentos para dar aulas de música.”;“ Não se pode resumir a 

música a cantarolar e memorizar, isso é uma perspetiva muito redutora do que deve ser 

o Jardim de infância, no que toca à expressão musical e ao que é preconizado nas metas 

de aprendizagem.” 
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CONCLUSÃO 

 

A elaboração de um trabalho de investigação, implica muitas horas de 

observação, ação, pesquisa documental e no terreno (efetuando questionários e 

entrevistas), obtendo autorizações, percorrendo as várias escolas para adquirir os dados 

além das horas passadas ao computador pesquisando e redigindo a dissertação. 

No entanto, apesar das dificuldades que implica uma investigação resolvemos 

efetuá-la em vez de fazer apenas um “relatório final”, pois consideramos mais 

enriquecedor  e proveitoso, quer para o currículo, quer para adquirir conhecimentos e 

perceber melhor os vários contextos. 

Este estudo retrata experiências a nível de educação pré escolar e o contexto de 

enriquecimento curricular no 1º ciclo. 

Através desta investigação pudemos retirar muitas conclusões e responder a 

muitas questões que tinham sido colocadas no problema inicial, que deu origem ao tema 

deste trabalho. 

Ao elaborar o projeto de investigação foram levantadas algumas questões às 

quais tencionávamos responder depois de efetuar este estudo. 

 Considerando a amostra em estudo, pudemos concluir em relação às questões:  

Será que os Educadores dedicam o tempo necessário à área da Música? Pudemos 

concluir com as respostas dadas pelos educadores,  nas entrevistas, que os estes não são 

todos iguais, enquanto uns despendem cinco minutos diários com atividades musicais, 

outros não lhes chega meia hora, pois nas atividades de rotina exploram a música várias 

vezes por dia perfazendo num  dos casos uma hora diária. 

No entanto como a qualidade não se pode avaliar pela quantidade, vários educadores 

referiram basicamente que as atividades não vão muito além de cantar, dizer 

lengalengas, experimentar alguns instrumentos esporadicamente numa aula orientada e 

a introdução de alguns conceitos básicos musicais relativos ao som (forte/fraco) e pouco 

mais. 

Será que os Educadores se sentem à vontade para trabalhar está área? Quanto a 

esta questão também concluímos, que a maioria dos educadores e professores de 1º 

ciclo não se sentam muito à vontade para ensinar música, pois possuem pouca formação 

nesta área. 
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Quanto às questões: Os infantários oficiais facultam a Educação Musical às 

crianças? E as crianças que vão para o primeiro ciclo já tiveram música no pré-escolar? 

Pudemos concluir que não, pois através das respostas à pergunta quantas 

crianças tiveram música no pré  escolar apenas 78 das 408 da amostra tiveram música 

no pré escolar ( porque não andaram em Jardins de infância públicos), que na grande 

maioria não possui aulas de música. 

As crianças do pré-escolar gostam deste tipo de atividades? Com as respostas 

dadas pudemos concluir que a maioria das crianças gosta destas atividades, quer no pré 

escolar como no 1º ciclo. 

 

Quanto tempo despende em média um educador a trabalhar esta área por 

semana? Esta resposta é muito variável dependendo do educador e da forma como este 

gere o tempo, as atividades de rotina e as atividades orientadas, havendo professores 

que apenas efetuam atividades de rotina e outros que efetuam até três vezes por semana 

atividades orientadas na área, mas não se pode concluir muito com estas informações… 

 

Qual é o maior problema/entrave com que se deparam os educadores em relação 

a esta área. 

Foi referido que deveria haver mais formação ou ajuda por parte de professores 

mais especializados na área e também há alguma falta de material para que possam criar 

a área na sala, pois a maioria das escolas não possui material para colocar em todas as 

salas à disposição das crianças diariamente.  

 

 Quanto à questão Os Professores de Música do primeiro ciclo (AEC) 

consideram que as crianças trazem do pré-escolar os conhecimentos e motivação 

necessária para que tenham uma boa aprendizagem na nova etapa, alguns consideram 

que sim,  no entanto nem todos tem as mesmas oportunidades no pré escolar,  as 

respostas dadas não serviram para retirarmos grandes conclusões, apenas deu para 

perceber que apenas um professor concordou totalmente enquanto os restantes se 

mostraram um pouco apreensivos em responder, o que nos faz depreender, que não 

consideram que as crianças tivessem muitos conhecimentos prévios, no entanto, tinham 

alguns conhecimentos de canções próprias da idade e sabiam o nome de alguns 

instrumentos mais comuns maioritariamente, pois como já foi referido, mais que a 
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maioria das crianças não tiveram música no pré escolar apenas a expressão musical 

dada pelas educadoras, quando frequentaram assiduamente o pré escolar. 

 

Os professores de enriquecimento curricular quanto tempo semanal estão com 

cada turma? Os professores da amostra estiveram duas aulas de 45 minutos por semana 

em cada turma, podendo haver outros agrupamentos com outra carga horária.  

 

Qual é o maior problema/entrave com que se deparam os Professores (AEC) em 

relação a esta área. E o que pode ser feito para colmatar possíveis entraves? 

 

Os professores referiram que o maior entrave com que se deparam é a falta de 

sensibilização por parte dos pais,  que as AEC não são para entreter, mas para aprender, 

pois muitos pais pensam que as AEC são apenas uma forma de entreter as crianças mais 

umas horas na escola até que seja a hora de as irem buscar, o que não é real. Neste tipo 

de aulas as crianças motivadas podem aprender muito e desenvolver as suas 

competências gerais. Os professores gostariam que os pais percebessem a importância 

destas aulas e transmitissem isso aos filhos, exigindo deles o maior respeito e empenho 

possível por e estas atividades. Também referiram que poderia haver mais instrumentos 

para trabalhar com as crianças, mas o essencial é que as crianças e os pais encarem estas 

aulas com respeito e responsabilidade, enviando o material necessário e motivando os 

filhos para que percebam a grande importância destas aulas. Referiram  ainda que “As 

atividades de enriquecimento curricular têm vindo a melhorar muito ao longo dos anos” 

e que as crianças deveriam ter todas expressão musical no pré escolar, pois isso seria um 

estímulo para gostarem e quererem aprender mais, não se limitando a aprender umas 

canções. Deveria ser despertado no pré escolar o desejo de aprender a decifrar a 

grandeza da música. 

Tambem pudemos concluir, que como Ferrão (1990) referiu, “há um sentimento 

generalizado de falta de confiança, tanto nos próprios dotes musicais como no que 

respeita à preparação que receberam durante a sua profissionalização”, sendo que todos 

os educadores e professores têm, na sua formação, a componente de expressão musical, 

no entanto, aqueles que não tiveram uma formação adicional consideram a maior parte 

das vezes a formação que tiveram como muito básica, ou mesmo quando não é 

considerada como tal nem todos os educadores se sentem muito aptos/inclinados ou 

com facilidade nesta área. Neste sentido seria ótimo que os professores e educadores 
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tivessem todos uma formação ou experiência adicional nesta área e além disso também 

seria benéfico que todos gostassem ou tivessem inclinação para esta área, quem ama a 

musica e consegue demonstrá-lo, está motivar com o exemplo, que se poderá tornar 

muito enriquecedor. 

Praticamente a totalidade dos professores fizeram referência à importância de 

esta área curricular ser lecionada por professores com mais experiência e formação 

adicional na área, sendo que os professores de 1º ciclo concordam que estas aulas 

devem ser lecionadas por professores destinados para esse efeito e os educadores 

sugeriram, que também no pré escolar houvesse um professor (a) de música, da mesma 

forma como há uma professora de expressão motora, durante o horário letivo 

preferencialmente para que as crianças e os educadores (as) também possam beneficiar 

com isso, pois num trabalho em conjunto todos teriam a ganhar. 

Analisando as respostas obtidas nas entrevistas, pudemos concluir que existe um 

défice  nesta área e que as educadoras anseiam por mais apoio e formação. 

Quanto ao que nos levou a refletir sobre este tema realmente pudemos concluir, 

que os anseios e questões colocadas foram respondidos, deixando na análise dessas 

respostas um desejo de que este trabalho aqui levado a cabo possa contribuir para 

modificar alguns pontos na educação no sentido de melhorar a formação e as respostas 

dadas pelo estado em relação a expressão musical na Educação de Infância. 

Há que referir que nos confrontámos co diversas limitações, de tempo de 

conciliação de espaços, de acesso a informação não só bibliográfica mas também 

empírica, no campo, mas tudo foi sendo ultrapassado e/ou compensado da forma mais 

adequada no momento. 

Esta dissertação teve como objetivo encontrar e compreender os problemas 

atuais e dar sugestões de melhoria no que concerne à música nos primeiros anos de 

escolaridade. Os resultados obtidos não podendo ser generalizados, podem contudo 

servir de motivação para futuras investigações mais abrangentes sobre este problema 

que levem, aí sim a formular generalizações, no sentido de melhorar a realidade da 

expressão musical nos no jardim de infância e , sobretudo no 1º ciclo do ensino básico. 
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