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1.º PERÍODO 
13 setembro - 17 dezembro  

 

DOMÍNIO CONTEÚDOS TEMPOS 

Desenvolvimento da 
Capacidade de Expressão e 
Comunicação 
 
Desenvolvimento da 
Criatividade 
 
Apropriação da Linguagem 
elementar da Música 
Criação e Experimentação 
 
Compreensão das Artes no 
Contexto 

- ALTURA: Harmonia; Polifonia. 
 
- PRÁTICA PERFORMATIVA (instrumental). Conhecer e respeitar entradas (ao gesto e ao 
acompanhamento) 
 
- DURAÇÃO: Compassos Compostos. 
 
- TIMBRE: Orquestra sinfónica. 
 
- ORGANIZAÇÃO SONORA: monodia; harmonia; monorritmia; polifonia; forma.  
 
- FORMA: Rondó 
 
- NOTAÇÃO: Convencional.  
 
- IMPROVISAÇÃO/COMPOSIÇÃO: escolhe timbres para acompanhar uma peça instrumental; 
improvisar sobre compassos compostos ( percussão corporal, individual/grupo); improvisa 
intencionalmente notando; organiza linhas melódicas para acompanhamento polifónico de melodia.  

Média: 
26 aulas 
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2.º PERÍODO 
6 janeiro - 27 março  

 
DOMÍNIO CONTEÚDOS TEMPOS 

Desenvolvimento da 
Capacidade de Expressão e 
Comunicação 
 
Desenvolvimento da 
Criatividade 
 
Apropriação da Linguagem 
elementar da Música 
Criação e Experimentação 
 
Compreensão das Artes no 
Contexto 

 

- PRÁTICA PERFORMATIVA (vocal): RESPIRAÇÃO; ATAQUE, CORPO E QUEDA DO SOM; 
EXPRESSIVIDADE. Conhecer e respeitar entradas (ao gesto e ao acompanhamento) 
 
- TIMBRE: Realce; Reconhecimento auditivo de timbres. 
 
- DURAÇÃO: Anacrusa; Contratempo e Síncopa. 
 
- ARTICULAÇÃO: Stacatto (.); Acento (>); Suspensão; Tenuto. 
 
 
- CULTURA: Género; Estilo; Enquadra e comenta música de diferentes contextos (sociais e históricos); 
Identifica e enquadra estilos musicais e géneros musicais portugueses (cante alentejano; fandango; vira; 
corridinho; bailinho; pop; cantautor; música de intervenção) 
 
 
 

Média: 
24 aulas 
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3.º PERÍODO 
14 abril - 9 junho 

DOMÍNIO CONTEÚDOS TEMPOS 

Desenvolvimento da 
Capacidade de Expressão e 
Comunicação 
 
Desenvolvimento da 
Criatividade 
 
Apropriação da Linguagem 
elementar da Música 
Criação e Experimentação 
 
Compreensão das Artes no 
Contexto 

 

- PRÁTICA PERFORMATIVA vocal/instrumental: RESPIRAÇÃO; ATAQUE, CORPO E QUEDA DO 
SOM; EXPRESSIVIDADE; CONHCECER E RESPEITAR ENTRADAS.  
 
- AGÓGICA: decide sobre aplicação de elementos agógicos.  
 
- DINÂMICA: decide sobre aplicação de elementos dinâmicos. 
 
- CULTURA: Enquadra e comenta música de diferentes contextos (sociais e históricos); Identifica e 
enquadra estilos e géneros musicais portugueses (cante alentejano; fandango; vira; corridinho; 
bailinho; pop; cantautor; música de intervenção) 
 
- IMPROVISAÇÃO/COMPOSIÇÃO: decide sobre aplicação de elementos dinâmicos e agógicos; 
cria pequenas peças musicais; “musicar” texto dado; grava e analisa o seu trabalho; modifica 
intencionalmente a sua criação; 
  
- ANÁLISE: analisa uma composição musical e descreve-a relativamente ao tipo de compasso, 
forma, estrutura melódica (tonal ou modal) ; rítmica (monorrítmia: ritmos pontuados ou não – 
polirritmia);  TEXTURA ( melódica/ harmónica, tímbrica e dinâmica) 
 
 

  Média: 
16 aulas 

 
 

setembro de 2019 

Grupo de Ed. Musical 

 


