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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 
Unidade Curricular: 9853345  - Expressão Artística e Motora V - Expressão 

Musical 
Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 143/144 ECTS: 1,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL:  ANTÓNIO JÚLIO DA SILVA CARTAGENO 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

25 
 
 

15                                     10 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1- Utilizar vocabulário musical com correção e de forma adequada aos contextos de intervenção profissional; 

2 - Utilizar os concetitos básicos da linguagem musical, segundo as suas características rítmicas, melódicas, harmónicas, 
timbricas e formais; 

3 - Distinguir auditivamente as diferentes fontes sonoras, formas musicais, melodias e ritmos; 

4 - Adquirir competências no domínio das actividades musicais para a 1ª infância 

5 - Adquirir competências no domínio das actividades musicais para a educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico 

6 - Adquirir competências no âmbito da prática instrumentel, vocal e mímica de conjunto 

7 - Dominar os sistemas de representação do som, quer ao nível da sua representação musical na tradição ocidental, quer ao 
nível do sistema de representação gestual das novas pedagogias 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 - Aprofundamento dos elementos base de linguagem musical associados aos conceitos de: altura (melodia e harmonia); 
organização formal (secções frases e motivos, ostinato); ritmo (pulsação, divisão, andamentos e compassos, métrica…); timbre 
(vozes e instrumentos) 

2 - Exploração do corpo e da voz enquanto estruturas de desenvolvimento musical em contextos de creche, educação pré-
escolar e 1º ciclo do ensino básico; 

2.1. - Actividades musicais para crianças em contextos de creche (sons, rimas infantis, lengalengas, jogos tradicionais infantis, 
movimento, ritmo, audições musicais); 

2.2. - Actividades musicais para o pré-escolar e 1º ciclo do ensimo básico (cantar, tocar*, escutar, movimentar-se e criar), *num 
nível de dificuldade maior.  

3 - Aprofundamento da música de conjunto (corporal, vocal, auditiva e instrumental) e movimento em grupo (improvisação e 
coreografia); 

4 - Representação do som 

4.1. - Representação mímica e gestual; 

4.2. - Representação gráfica na tradição ocidental  
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1 - Elementos base de linguagem musical associados aos conceitos de: altura (melodia e harmonia); organização formal 
(secções frases e motivos, ostinato); ritmo (pulsação, divisão, andamentos e compassos, métrica…); timbre (vozes e 
instrumentos (Obj. 1 e 2) 

2 - Exploração do corpo e da voz enquanto estruturas de desenvolvimento musical em contextos de creche, educação pré-
escolar e 1º ciclo do ensino básico; (Obj. 3 a 5) 

2.1. - Actividades musicais para crianças em contextos de creche (sons, rimas infantis, lengalengas, jogos tradicionais infantis, 
movimento, ritmo, audições musicais) (Obj. 4) 

2.2. - Actividades musicais para o pré-escolar e 1º ciclo do ensimo básico (cantar, tocar, escutar, movimentar-se e criar) 

 (Obj. 5) 

3 - Música de conjunto (corporal, vocal, auditiva e instrumental) e movimento em grupo (improvisação e coreografia) (Obj.6)  

4 - Representação do som (Obj. 7) 

4.1. - Representação mímica e gestual (Obj. 7) 

4.2. - Representação gráfica na tradição ocidental (Obj.7) 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Exposição de conceitos a cargo do docente 

- Análise e reflexão sobre documentação teórica 

- Trabalho prático em grande grupo, para vivência de actividades baseadas na audição; 

- Análise e reflexão sobre actividades práticas representadas em video 

- Trabalho prático para aplicação e e exploração de ideias ou técnicas musicais 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

- Exposição de conceitos a cargo do docente (Obj. 1, 2 , 7) 

- Análise e reflexão sobre documentação teórica (Obj. 1, 2 , 7) 

- Trabalho prática em grande grupo, para vivência de actividades baseadas na audição (Obj. 3) 

- Análise e reflexão sobre actividades práticas representadas em video (Obj. 4 a 6) 

- Trabalho prático para aplicação e e exploração de ideias ou técnicas musicais (Obj. 4 a 6)     

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação dos conteudos artísticos (individual / grupo) 

Avaliação contínua das participações em aula e das execuções individuais e de grupos das peças musicais. 

Realização de um teste escrito e de um teste de prática da flauta. 
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