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Modalidade / Horas / Créditos 
Curso, 25 horas, 1 crédito 
 
Público-alvo 
Educadores e Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico  
 
Formador(es) 
Formador integrado na Bolsa de Formadores Internos 
do CFAE_Matosinhos 
 
Calendários-horários / Local 
Em calendário e horário a definir. 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidade de formação identificados 
. Necessidade de renovação das práticas pedagógicas. 
. Necessidade de uma implementação eficaz da 
expressão musical no Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 
. Necessidade de desenvolver competências na área da 
musica que favoreçam a autonomia dos professores na 
gestão e dinamização de actividades de expressão 
musical. 
. Necessidade de dotar os professores de um conjunto 
de conhecimentos na área da música que lhes permitam 
analisar com sentido crítico recursos e materiais 
pedagógicos. 
. Necessidade de desenvolver e reforçar a prática 
musical dos professores do Pré-Escolar e 1º ciclo do 
Ensino Básico. 
 
Objectivos a atingir 
. Planificar as aulas de expressão musical. 
. Integrar actividades de interpretação, audição e 
composição. 
. Interiorizar conceitos básicos e da sua aplicação 
pedagógica nos exercícios de desenvolvimento rítmico e 
auditivo das crianças. 
. Introduzir o canto e o movimento nas suas aulas. 
. Dominar o grafismo musical a nível elementar e básico. 
. Seleccionar e recolher de recursos pedagógicos que 
poderão ajudar o professor na preparação das suas 
aulas. 
 
Conteúdos da acção 
Metodologia e prática educativa (10h) 
- Objectivos. 
- Desenvolvimento de competências vs conteúdos. 
- Progressão pedagógica das actividades a desenvolver. 
- Organização da aula de educação musical. 
- Materiais e recursos pedagógicos. 
Interpretação (8h) 
- Exploração do potencial didáctico de canções e rimas. 
- Aspectos rítmicos - modos rítmicos, padrões rítmicos, 
figuras elementares. 
- Respiração e dicção. 
- Aspectos melódicos. 
- Movimento e expressão corporal. 

- Repertório. 
Audição (5h) 
- Propriedades do som - timbre altura duração 
intensidade. 
- Jogos de memorização e discriminação auditiva. 
- Movimento sonoro. 
- Carácter de melodias e canções. 
- Repertório. 
Composição (2h) 
- Grafismo e representação sonora. 
- Reprodução e invenção. 
 
Metodologias 
As sessões terão um carácter essencialmente prático 
sendo pontualmente indicada bibliografia de suporte 
teórico às actividades pedagógicas desenvolvidas. 
As sessões serão compostas por duas partes em que 
serão desenvolvidas de forma gradual e progressiva as 
actividades referentes aos diferentes conteúdos. Assim, 
serão feitos exercícios de desenvolvimento ritmico e 
auditivo que visam não só desenvolver as próprias 
capacidades dos formandos mas também constituir uma 
orientação para a forma como estas devem ser 
trabalhadas com os alunos. 
 As sessões serão organizadas de forma a terem uma 
parte inicial de apresentação de técnicas e 
metodologias, seguidamente será feita a aprendizagem 
de uma canção e a análise do seu potencial pedagógico 
que será explorado de forma conjunta pelos formandos 
como se de uma aula se tratasse, na terceira e ultima 
parte de cada sessão será realizado um espaço de 
debate no qual serão partilhadas dúvidas e 
experiências. 
As duas últimas sessões serão ocupadas com as 
apresentações individuais dos formandos, a planificação 
de uma aula com a duração de 45 minutos. 
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas acções de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de Formação 
de Associação das Escolas de Matosinhos, é contínua, 
participada por todos os intervenientes.  
Os critérios de avaliação a utilizar são: a qualidade da 
participação no contexto dos objectivos a produzir 
(30%); qualidade do trabalho individual final (70%). Para 
cada critério de avaliação é definida uma escala 
qualitativa de 5 níveis e uma escala quantitativa, em 
percentagem, afecta a esses níveis.  
Para mais esclarecimentos sugere-se a consulta do 
Sistema de Avaliação de Pessoal Docente, ou o Artº 50º 
do Regulamento Interno do CFAE_Matosinhos, 
disponível no nosso sítio da Internet. 
 
A avaliação da acção é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
 


