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Voz  

 Desenvolver 

um modo 

natural de se 

expressar e 

comunicar. 

- 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).  

 

 Cantar canções infantis e tradicionais. 

 Reproduzir rimas e lengalengas a rir, 

a chorar, a sussurrar, a gritar… 

 Dizer trava-línguas para articular 

palavras. 

Utilização 

de 

software 

simples 

 
Pesquisa de 
informação 
na internet 

Cidadania e 
desenvolvime
nto – 
Património 
Cultural - 
Exploração de 
canções 
tradicionais 

Sentido estético 
Processos de 
reflexão, 
comparação, 
argumentação em 
relação às 
produções 
artísticas e 
tecnológicas 
Valorização das 
manifestações 
culturais  
Participação 
autónoma em 
atividades 
artísticas e 
culturais, como 
público, criador ou 
intérprete 
Consciencialização 
das possibilidades 
criativas 
Valorização 
estética das 
experimentações e 

Corpo 

 Expressar e 

comunicar 

cineticamente 

o que ouve. 

 Desenvolver 

a musicalidade  

 - 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 e de 
intensidade. 
- Participar em coreografias elementares 
inventando e reproduzindo gestos movimentos, 
passos.  

  Bater ritmos variados para o aluno se 

deslocar de acordo com os mesmos. 

 Inventar gestos simples para 

construir uma coreografia em músicas 

conhecidas pelo aluno.  



 

 

Instrumentos 

 Selecionar, 

experimentar 

e utilizar o 

som. 

 Construir 

fontes sonoras 

elementares. 

– 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. 

 

 Construir instrumentos musicais com 

vários materiais. 

  Pode dividir-se a turma em grupos 

ou realizar a atividade em grande 

grupo. O professor produz uma 

sequência de 4 sons, por exemplo: 

estalar a língua, bater com um pé no 

chão, bater palmas uma vez e fazer o 

barulho de um beijo repenicado.  

 O grupo escolhido deve repetir a 

sequência. Ganha se conseguir imitá-la. 

 Jogo «Onde está o instrumento?»: O 

professor coloca sobre a mesa vários 

instrumentos, como clavas, bloco de 

dois sons, caixa chinesa, pandeireta, 

guizeira, triângulo, flauta de bisel… 

Mostra os instrumentos ao grupo, 

dizendo o nome e fazendo uma 

demonstração de como se toca. Depois, 

um aluno, a certa distância, voltado 

para outro lado e com os olhos 

fechados, ouve o instrumento que o 

professor toca. Quando lhe for dito que 

já pode abrir os olhos, o aluno vai até 

ao conjunto dos instrumentos, pega 

naquele que foi tocado pelo professor e 

toca ele próprio o instrumento. 

criações, a partir 
de 
intencionalidades 
artísticas e 
tecnológicas 

Mobilização de 

técnicas e 

recursos de 

acordo com 

diferentes 

finalidades e 

contextos 

socioculturais 
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Desenvolvime

nto auditivo 

 Aprender a 

escutar, 

nomear, 

relacionar e 

organizar 

sons. 

 Enriquecer a 

linguagem e 

pensamento 

musical. 

 

- 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 

e localização. 

- Dialogar sobre: meio ambiente sonoro, audições 

musicais, produções próprias e do grupo, 

encontros com músicos. 

 Ouvir lengalengas, canções, etc., e 

descobrir ritmos. Marcá-los. 

 Utilizar instrumentos imitando um 

ritmo padrão. 

 Marcar o ritmo e/ou a pulsação em 

músicas tradicionais infantis. 

 Os alunos estão dispostos em semi-

círculo ou nos respetivos lugares. Cada 

um tem um instrumento de percussão. 

O professor põe a tocar uma música 

com a pulsação bem marcada. Com a 

música a tocar, vai apontando para os 

alunos individualmente, que devem 

percutir o seu instrumento, a tempo. 

Quem não o fizer, perde. 



 

 

Expressão e 

criação 

musical 

 Participar 

em projetos. 

 Desenvolver 

projetos 

próprios. 

  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: 

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. 

 Criar coreografias simples para 

dançar músicas. 

 Criar uma coreografia para uma 

marcha popular.  

 Propor a pesquisa de músicas 

cantadas pelos familiares quando eram 

pequenos. 

 O professor explica o que é percussão 

corporal. Divide a turma em grupos, 

Cada grupo organiza uma sequência de 

batimentos que é registada no quadro 

em forme de partitura. Efetuar de 

seguida os batimentos compostos pelos 

alunos. 

 A turma é dividida em grupos. A cada 

grupo será atribuído um batimento 

corporal. Um dos alunos da turma será 

escolhido para maestro, que irá 

coordenar os grupos. Pode mandar 

tocar um de cada vez ou vários ao 

mesmo tempo. 



 

 

Representação 

do som 

 Representar 

graficamente 

o som. 

  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. 

 Com a flauta de bisel ou outro 

instrumento de altura definida, o 

professor toca sons graves, agudos ou 

médios. Nos sons agudos, as crianças 

levantam os braços, nos sons médios os 

braços ficam a uma altura média (à 

altura dos ombros). Se o som é baixo, 

os braços baixam. Se o som se 

mantiver, os braços mantêm-se na 

posição em que estavam.  

 


