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1. Introdução 

 

 

 

 

O percurso evolutivo da história da dança, enquanto expressão artística, tem demonstrado 

como esta linguagem pode reflectir sobre a realidade e vivência sócio-cultural de uma 

comunidade. Há, nesta evolução, uma crescente consciência da importância que a sua 

aprendizagem tem para um mais profundo conhecimento sobre a natureza humana e o seu 

potencial cognitivo, particularmente na relação do homem com o corpo e todas as 

competências físicas e imateriais a ele associadas. 

 

Enquanto fonte de conhecimento, a dança correlaciona-se naturalmente com diferenciados 

saberes, de forma mais imediata com a música e outros domínios artísticos e filosóficos, mas 

também com matérias do pensamento pragmático como a matemática, a geometria, a 

geografia e até, de forma mais evidenciada na linguagem contemporânea, com a arquitectura. 

É na transversalidade da dança que encontramos os fundamentos de um programa que atende 

às especificações do ensino artístico como abordagem basilar e globalizante para a 

aprendizagem desta disciplina.       

 

A disciplina de Música é componente obrigatória no Curso Básico de Dança, ministrado em 

regime articulado nos 2º e 3º ciclos do ensino básico. Pretende facultar, por um lado, uma 

formação sólida no domínio específico dos saberes musicais e, por outro, responder às 

solicitações particulares do curso de Dança. 

 

Esta particularidade é, à partida, inevitável, já que, simultaneamente, não é suposto que os 

alunos tenham um contacto regular com um instrumento musical, como normalmente 

acontece em estudos de música, mas trabalham a relação da música com o corpo e a partir do 

corpo. Sendo assim, questões como a leitura ou a escrita têm de ser abordadas com alguma 

parcimónia. Já o sentido crítico musical, fundamental para um bailarino, pode ser tratado com 

o máximo nível de exigência. Também a dimensão rítmica, em todas as suas vertentes, tem de 

ser priorizada, em abordagem principalmente empírica. 

 

A disciplina de Música integra o Plano de Estudos do Curso Especializado de Dança. Esta 

disciplina desenvolve-se ao longo dos 5 anos que integram o Curso Básico de Dança, com uma 

carga horária semanal de 2 unidades letivas de 45 minutos. 
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2.              Apresentação do programa 

 

2.1.         Finalidades 

 

 Proporcionar aos alunos competências e conhecimentos técnicos e artísticos no 

âmbito da Música; 

 Munir os alunos da linguagem específica musical, de forma a permitir a fluência e 

eficiência comunicacional nesse universo concreto; 

 Proporcionar aos alunos competências básicas nos domínios da leitura oral e da 

escrita musicais; 

 Proporcionar aos alunos competências alargadas no domínio da leitura passiva, - 

sem oralidade – ao nível da identificação de sinais na partitura correspondentes a 

momentos da música; 

 Ajudar a desenvolver nos alunos um forte sentido crítico, que lhes permita 

proceder a análises progressivamente mais profundas ao nível da sintaxe musical 

e de outros factores geradores de significação dos objectos sonoros; 

 Ajudar à optimização da relação ritmo-corpo, corpo-ritmo; o ritmo é considerado 

de forma global, não apenas como movimento detectável em micro e macro 

pulsos, mas como factor estruturante de todo o objecto musical. 

 

 

 

2.2. Objetivos  

 

O aluno deverá, em cumprimento dos conteúdos respeitantes ao seu nível, ser capaz de: 

M

e

l

o

d

i

a 

 

Interpretar melodias.................................. 

 

 

Em vários estilos; Com e sem apoio de 

acompanhamento;  

Instrumentando com percussão.  

Revelar sentido de:................................... 

 

 

 

 

Afinação; Contorno melódico; Articulação 

motívica e frásica, respiração 

Estrutura parcial – motivos, frases – e global – 

secções; Agógica e dinâmica  

Realizar as melodias aos níveis de........... Imitação; Leitura; Improvisação. 

R

i

t

m

o 

Interpretar 

ritmos........................................ 

Nas métricas respectivas; Com texto ou sílabas 

fluentes; 

Percutindo no corpo ou em instrumentos. 
Revelar sentido de:.................................... 

Pulso estável; Precisão rítmica; Movimento, 

direcção; Estrutura; Fraseio, articulação; 

Coordenação e independência entre voz e 

percussão corporal; Agógica e dinâmica; 

Mensuração em compassos. 

Realizar os ritmos aos níveis de............... Imitação; Leitura; Improvisação. 
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e

  

T

e

o

r

i

a 

 

Identificar harmonicamente………............ 

 

 

Níveis de tensão em progressão; Cadências; 

Contraste tensão-relaxamento na relação I-V ou i-

V; outros níveis de tensão com os acordes 

naturais da escala, nos modos Maior e Menor.  

 

Identificar estilos……………………………. 

 

 

Em função das épocas, na música de tradição 

escrita – erudita; em função dos espaços 

culturais; em função do carácter específico do 

objecto musical; em função dos contrastes 

dentro do objecto musical. 

Compreender conceitos inerentes……… À escrita musical; à interpretação musical; à 

instrumentação e timbre; à forma e estrutura; à 

interacção música/dança;  

 

 

2.3.             Visão geral dos temas/conteúdos 

 

De extrema importância, decisiva não apenas ao nível da motivação, mas também de modo a 

criar o vocabulário musical necessário para todo o percurso do estudante de música, é a 

construção da aula a partir de actividades musicais que envolvam as crianças e apelem à sua 

participação. 

Nesse sentido, e apesar das possibilidades múltiplas de acção numa sala de aula, essa acção 

explora particularmente as seguintes vertentes: 

 

 O movimento  

 

É da maior importância combater, particularmente nestes primeiros anos de aprendizagem 

musical, a concepção de aula estática. Não é possível encetar um aprendizado da música 

eficaz, particularmente em crianças, tendo como modelo uma plateia de espectadores 

passivos – os alunos – assistindo ao desenrolar de um filme numa tela – o professor. 

 

O ritmo está, por inerência, imbuído de movimento, de acção física: a sua mensuração em 

tempos fortes e fracos, no caso do ritmo mensurado, assume ligação intrínseca com a 

sensação de peso – mais peso para tempos mais fortes, menos peso para tempos mais fracos. 

A própria constituição física dita as regras do ritmo: dependendo do peso relativo dos tempos 

ou das funções dentro do tempo, assim se conjuga naturalmente partes do corpo que mais 

naturalmente assumem a seu cargo a marcação dessas funções ou pesos relativos. O centro de 

gravidade, na parte inferior do abdómen, é, por assim dizer, o grande “gerador” do ritmo, 

coordenando as restantes frequências de movimento por parte dos membros e da cabeça. 

A condução rítmica/melódica tem relação íntima com o espaço e a sua exploração: os pontos 

de partida e os pontos de chegada, a “expressividade” em movimento dos membros e do 

corpo, a estrutura do movimento global do corpo, a fluência ou o ostinato da acção, etc., são 
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os meios privilegiados para a interiorização de um ritmo que de facto o seja, com toda a 

realização e prazer que daí se pode retirar. 

 

 

 Discussão analítica: 

 

A música é um domínio onde, privilegiadamente, entre outras coisas, se pode e se deve 

assumir uma atitude de descoberta. Pois é feita de objectos que, em grande parte dos casos, 

não se dá a conhecer de forma imediata. A mediatização há-de ser feita em função da 

discussão acerca daquilo que se ouve: das percepções à racionalização do que se percebe, 

caminha-se por percursos de revelação e esclarecimento que vêem a definir o que de facto é a 

música.    

 

 Atividades de grupo: 

 

É dito que as crianças aprendem mais com elas mesmas do que com o professor. Relativizando 

a afirmação, pode de certo observar-se que grande parte, se não a maioria das acções 

espontâneas das crianças, emergem do seu poder de observação e imitação. Este factor 

contribui para que se estabeleça um estímulo intrínseco no grupo, onde os melhores alunos 

são permanente “perseguidos” naquilo que têm de melhor. Cabe ao professor estimular esse 

melhor, torná-lo visível, na esperança de que o nível global dos grupos de alunos melhore 

paulatinamente por “auto-regulação”. 

 

 A canção: 

 

A canção é o elemento chave para a promoção da audição, da forma mais global possível. Não 

apenas no sentido melódico mas também harmónico, rítmico e formal, para mencionar os 

principais elementos. 

 

Em termos melódicos deve primar-se, desde o início, pelo rigor da afinação, da expressividade 

e de todos os elementos que concorrem para a coerência do fraseio, como sejam a respiração, 

a articulação, a agógica e a dinâmica. Os alunos devem ser exortados, desde o início, à busca 

do maior rigor interpretativo possível.  

 

O acompanhamento, eventualmente ao piano ou qualquer outro instrumento polifónico, cria 

os fundamentos para a audição harmónica. A improvisação com base na progressão harmónica 

da canção trabalhada tem um papel importante. A tomada de consciência, inicialmente da 

simples mudança de harmonia e, mais tarde, de que harmonias estão em jogo é também uma 

estratégia indispensável. Para o mesmo efeito, da compreensão harmónica, concorrem o 

canto de cânones e outro material musical a mais que uma voz. 

 

A marcação, simultânea com o canto ou a cargo de um grupo de alunos específico para o 

efeito, das funções de tempo, divisão e ritmo da canção, com instrumentação diversa ou 

percussão corporal, cria os fundamentos para a acuidade rítmica possível para cada aluno. 
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Os elementos formais e estruturais, indispensáveis para a compreensão da sintaxe musical, 

como sejam a frase, o período e a estrutura, estão também contidos no exercício da canção.  

 

Por último, mas não menos importante, é eventualmente através da canção que mais se 

conquistam os alunos para o momento da aula e do estudo da música em geral. 

 

 

 

2.4               Recursos 

 

 Sala de aula, sem mesas, com aparelhagem áudio, computador, quadro pautado, 

e reprodutor de DVD e CD; 

 Material de percussão variado entre convencional e fabricado pelos próprios 

alunos; 

 Piano e guitarra. 

 

 

2.5.              Avaliação 

 

A avaliação é um processo destinado a identificar, delimitar e obter determinadas informações 

que conduzam à verificação do cumprimento ou não dos objectivos propostos neste 

programa. 

 

Os critérios de avaliação a implementar devem ser formulados de forma clara e devem ser do 

conhecimento dos alunos e dos encarregados de educação, se os instruendos forem menores. 

 

Serão objecto de avaliação: 

- A aquisição de conhecimentos e competências, ao nível técnico e artístico. 

- Os comportamentos e atitudes. 

 

No que diz respeito à avaliação de comportamentos/atitudes deve considerar-se: 

- Assiduidade 

- Motivação e participação 

- Iniciativa e autonomia 

- Relação interpessoal e intrapessoal 

- Capacidade de trabalho e relação com os restantes elementos da turma/grupo 

 

A avaliação da Música é contínua e obedece às normas legislativas em vigor. Compreende três 

modalidades, a avaliação diagnóstica, formativa e sumativa.  

 

A avaliação diagnóstica verifica o estado do aluno num determinado momento e é importante 

para descobrir e analisar as insuficiências em todos os domínios da aprendizagem da Música. 

Esta avaliação assume uma importância vital no início de cada ano lectivo, dada a inclusão de 

novos elementos na escola. 
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A avaliação formativa tem um grande peso em todo o processo ensino/aprendizagem, na 

medida em que é efectuada ao longo de todas as sessões, ou seja, é referente ao processo e 

não ao produto. Permite ao professor, no final de cada aula, verificar se os objectivos foram ou 

não atingidos e definir estratégias de forma a adaptar o ensino às necessidades e capacidades 

dos seus alunos. Por outro lado, informa os alunos sobre as metas alcançadas, as dificuldades 

verificadas e meios de as ultrapassar.  

 

A avaliação sumativa, independentemente das actividades que lhe são inerentes, não pode 

descurar os resultados expressos pela avaliação formativa. 

 

A auto-avaliação assume um papel primordial em todo este processo, conduzindo a uma 

consciencialização progressiva do trabalho realizado e ao desenvolvimento de atitudes e 

valores. 

 

O documento que consta com os critérios de avaliação é analisado e aprovado todos os anos 

letivo em Conselho Pedagógico (consultar documento com parâmetros de avaliação). 

 

 

 

3. Competências a desenvolver/conteúdos 

 

1º Ano 

 

No final do 1º ano lectivo, os alunos devem ser capazes de: 

 

Melodicamente 

    Reconhece auditivamente e interpreta vocalmente por leitura de gráficos movimentos 

melódicos adiastemáticos de subida e descida, bem como sons agudos e sons graves; 

   Identifica modo maior e modo menor, bem como a tónica de um determinando trecho 

melódico escutado; 

   Entoa canções ou melodias com afinação e precisão rítmica, em modo maior e menor, 

num âmbito de 6ª, desde a sensível até à dominante; 

   Reconhece auditivamente e entoa por leitura (em relatividade) ou toca ao piano sons 

por graus conjuntos que sobem, descem ou se repetem, num âmbito de 6ª (desde a 

sensível até à dominante), em modo maior ou menor, sem e com nomes de notas, a 

partir de qualquer tónica.  

 

Ritmicamente 

 Mantém uma pulsação estável. 

   Distingue direita – esquerda (domínio da lateralidade). 

   Executa sensorialmente frases ou ostinatos rítmicos, por recitação, através do corpo ou 

com instrumentos musicais, à base do tempo e divisão do tempo, evidenciando boa 

coordenação motora entre as duas mãos (por imitação, leitura ou improvisação). 

   Expressa com o corpo música ouvida. 
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   Realiza música com diferentes andamentos e variações de andamento. 

   Distingue três tipos básicos de andamento: lento, moderado e rápido, em função da 

pulsação. 

   Distingue e executar em simultâneo pulsação e divisão. 

   Distingue divisão binária e ternária. 

   Memoriza frases rítmicas ouvidas ou escritas. 

   Descodifica (lê/reconhece/escreve) as seguintes células rítmicas, tendo como pulsação 

as respectivas unidades de tempo: 

 

 
 

 

Analítica e teoricamente  

   Distingue as funções de tónica e dominante. 

   Identifica a frase-pergunta e a frase resposta de um período musical. 

   Reconhece as diferenças básicas entre dinâmicas (f, mf, p) e diferenças ao nível da 

agógica (rallentando e accellarando), bem como reproduzir estes elementos. 

   Identifica auditiva e visualmente as principais famílias instrumentais da orquestra e 

instrumentos modernos. 

 

 

 

2º Ano 

 

No final do 2º ano lectivo, os alunos devem ser capazes de: 

 

Melodicamente 

 Reconhece movimentos melódicos, de subida e descida; 

 Entoa canções ou melodias com afinação e precisão rítmica, em modo maior e menor, 

num âmbito de 9ª, desde a sensível até à 8ª; 

 Dissocia cada um dos sons de um intervalo harmónico a cantar; 

 Identifica modo maior e modo menor, bem como a tónica, a dominante e a sensível de 

um determinando trecho melódico escutado; 

 Reproduz (sem nome de notas) e inventa pequenas melodias (com/sem 

acompanhamento ao piano ou outro instrumento); 

 Transpõe sensorialmente uma melodia ou canção trabalhada; 

 Reconhece auditivamente e entoa ou toca ao piano sons por graus conjuntos que 

sobem, descem ou se repetem, num âmbito de 9ª (desde a sensível até à 8ª), em 

modo maior ou menor, a partir de qualquer tónica; 

 Realiza leituras de notas por relatividade, em qualquer clave, no âmbito de 5ª; 
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 Improvisa frases melódicas do tipo pergunta – resposta com o professor ou com 

colega, com ou sem acompanhamento; 

 Canta cânones. 

 

Ritmicamente 

 Mantém uma pulsação estável; 

 Distingue direita – esquerda (domínio da lateralidade); 

 Executa sensorialmente frases ou ostinatos rítmicos, por recitação, através do corpo 

ou com instrumentos musicais, à base do tempo, divisão  e subdivisão do tempo, 

evidenciando boa coordenação motora entre as duas mãos (por imitação, leitura ou 

improvisação); 

 Expressa com o corpo música ouvida; 

 Realiza música com diferentes andamentos e variações de andamento; 

 Distingue três tipos básicos de andamento: lento, moderado e rápido, em função da 

pulsação; 

 Distingue e executa em simultâneo pulsação e divisão; 

 Distingue divisão binária e ternária; 

 Inventa e reproduz frases rítmicas com marcação simultânea do tempo e divisão; 

 Memorizar frases rítmicas ouvidas ou escritas; 

 Descodifica (lê/reconhece/escreve) as seguintes células rítmicas, tendo como pulsação 

as respectivas unidades de tempo: 

 

 
 

 

 

 

Analítica e teoricamente  

 Distingue as funções de tónica e dominante; 

 Identifica a frase-pergunta e a frase resposta de um período musical; 

 Reconhece formas musicais como: cânones, AB, ABA, e rondo; 

 Reconhece as diferenças básicas entre dinâmicas (f, mf, p), diferenças ao nível da 

agógica (rallentando e accellarando), de fraseado (respirações, expressividade e 

condução melódica) e de articulação (legatto e staccatto). Reproduz todos estes 

elementos; 

 Identifica auditiva e visualmente as principais famílias instrumentais da orquestra, bem 

como os principais instrumentos dessas famílias. 
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3º Ano 

 

No final do 3º ano lectivo, os alunos devem ser capazes de: 

 

Melodicamente 

 Canta melodias no âmbito de 5ª – Tónica/Dominante; 6º grau como nota de 

passagem; 7ª grau como nota de passagem ou cadencial; 

 Canta com graus conjuntos e saltos sobre a tríade da Tónica; 

 Canta em modos Maior e Menor. 

 

Ritmicamente 

 Lê frases rítmicas, em métrica binária, com as seguintes células: 

 

                                         
 

 Lê frases rítmicas, em métrica ternária, com as seguintes células: 

 

 

 

 Executa o ritmo de forma expressiva, com sílaba neutra, em percussão corporal ou 

percussão instrumental. 

 

Analítica e teoricamente  

 Assimila/consolida os conceitos de: 

- Pauta 

- Claves de Sol, Fá e Dó na 3ª linha 

- Modo maior/modo menor: sua distinção ao nível dos 3º e 6º graus 

- Acordes PM/Pm: sua distinção ao nível da constituição relativa dos intervalos [os 

intervalos extremos – 5ª - são iguais, os intervalos internos são diferentes – um é 

maior que o outro] 

- As três funções acordais de um acorde de três sons: Fundamental, 3ª e 5ª 

- Os 7 graus de uma escala [diatónica]: o lugar dos tons e meios-tons; os graus 

específicos Tónica, Dominante, Subdominante e Sensível 

- Graus conjuntos/graus disjuntos 

- Intervalo: sua classificação quantitativa do uníssono à 13ª  

- Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 

- Ponto de aumentação 

- Pulso = tempo; pulso = divisão; pulso = adição   
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            [o pulso = tempo é consensual ou um acordo, os outros pulsos são relativos] 

  - Métrica binária/métrica ternária: as duas formas de divisão do pulso = tempo 

  - Progressão harmónica: acordes em sucessão 

  - Cadência: final de frase ou período 

 

 Reconhecer, em análise auditiva elementos de significação do discurso musical, em 

função do repertório trabalhado: 

- Frase, período e secção. 

- Motivos melódicos e/ou rítmicos. 

- Cadências. 

 - Questões de instrumentação/timbre. 

 - Compassos e métrica. 

 - Estilos em contexto temporal ou espacial. 

 - Densidade tímbrica. 

 - Tensão harmónica. 

 - Nuances de agógica e dinâmica. 

 

 

4º Ano 

 

No final do 4º ano lectivo, os alunos devem ser capazes de: 

 

Melodicamente 

 Canta melodias no âmbito de  8ª – Tónica-tónica; para além do âmbito preponderante 

de 8ª, 1 ou 2 graus como notas de passagem acima e/ou abaixo; 

 Canta melodias em âmbito estendido, de forma a considerar o salto em anacruse 

típico Dominante-Tónica. 

 Canta melodias em modos Maior e Menor. 

 

Ritmicamente 

 Lê frases rítmicas, em métrica binária, acrescentando às células de 3º ano: 

 

                                                          
 

 Lê frases rítmicas, em métrica ternária, acrescentando às células de 3º ano: 

 

Analítica e teoricamente  

 Assimila/consolida os conceitos de: 

- Escala: conjunto ordenado de sons; comparação com outras escalas [pentatónicas, 

hexatónicas, heptatónicas de diferentes características, donde resultam músicas 

diferentes]; 
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      - Modo maior/modo menor: sua distinção ao nível dos 3º e 6º graus; 

      - Armação de clave: os acidentes fixos para uma dada tonalidade (até duas alterações). 

      - Tonalidades relativas; 

      - Acordes PM/Pm: + sua constituição intervalar; 

      - O acorde de 7ª da dominante: particularidades enquanto acorde cadencial; 

      - Estados de um acorde: estado fundamental, 1ª, 2ª e 3ª inversões; 

      - Intervalo: sua classificação quantitativa do uníssono à 13ª. + classificação qualitativa       

        até à 8ª, a partir da tónica até aos restantes graus naturais da escala; 

      - Pulso = tempo; pulso = divisão; pulso = adição;  

      - Classificação dos compassos: simples e compostos (sem abordar a classificação 

         geral dos compassos); 

      - Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8     + 12/8; 

      - Ponto de aumentação; 

      - Métrica binária/métrica ternária: as duas formas de divisão do pulso = tempo; 

      - Progressão harmónica: acordes em sucessão; 

      - Cadência: final de frase ou período; 

      - Polifonia. 

 

 Reconhece, em análise auditiva elementos de significação do discurso musical, em 

função do repertório trabalhado: 

- Frase, período e secção; 

- Cadências; 

- Questões de instrumentação/timbre; 

- Compassos e métrica; 

- Estilos em contexto temporal ou espacial; 

- Densidade tímbrica; 

- Tensão harmónica; 

- Nuances de agógica e dinâmica. 

 

 

5º Ano 

 

No final do 5º ano lectivo, os alunos devem ser capazes de: 

 

Melodicamente 

 Canta melodias no âmbito de  8ª – Tónica-tónica; para além do âmbito preponderante 

de 8ª, 1 ou 2 graus como notas de passagem acima e/ou abaixo; 

 Canta melodias em âmbito estendido, de forma a considerar o salto em anacruse 

típico Dominante-Tónica; 

 Canta melodias em modos Maior e Menor. 

 

Ritmicamente 

 Lê frases rítmicas, em métrica binária, acrescentando às células de 3º ano: 
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 Lê frases rítmicas, em métrica ternária, acrescentando às células de 3º ano: 

 

                                                         
 

Analítica e teoricamente  

 Assimila/consolida os conceitos de: 

- Escala: conjunto ordenado de sons; comparação com outras escalas [pentatónicas, 

hexatónicas, heptatónicas de diferentes características, donde resultam músicas 

diferentes]; 

- Acordes PM/Pm, sua constituição intervalar + os tipos de acordes sobre cada um dos  

graus das escalas Maior e menor harmónica; 

      - O acorde diminuto: sua constituição intervalar e seu lugar nas escalas maior e menor  

 [viio e iio, respectivamente]; 

- Estados de um acorde: estado fundamental, 1ª, 2ª e 3ª inversões.  

- Intervalo: sua classificação quantitativa e qualitativa entre qualquer um dos graus das  

escalas Maior, mh, mn; 

- Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 12/8 + 9/8. 

 

 Reconhece, em análise auditiva elementos de significação do discurso musical, em 

função do repertório trabalhado: 

- Frase, período e secção; 

- Motivos melódicos e/ou rítmicos; 

- Cadências; 

- Questões de instrumentação/timbre; 

- Compassos e métrica; 

- Estilos em contexto temporal ou espacial; 

- Densidade tímbrica; 

- Tensão harmónica; 

- Nuances de agógica e dinâmica. 
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3.1 Conteúdos específicos e aprendizagens essenciais 

 

 

 

Os conteúdos específicos e as aprendizagens essenciais para cada grau da disciplina de 

Música são os que estão definidos pelo Despacho n.º 7415/2020 de 24 de julho, de acordo 

com os documentos publicados no site da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 

Profissional, e que estão anexados ao presente Currículo. 
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ANEXO I 
 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos específicos e aprendizagens essenciais para a 

disciplina de Música 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definidos pelo Despacho n.º 7415/2020 de 24 de julho, de acordo 

com os documentos publicados no site da Agência Nacional para a 

Qualificação e o Ensino Profissional. 


