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1. OBJECTIVOS 

 Identificar o som nos seus diferentes parâmetros; Desenvolver a Expressão Musical; Desenvolver 

a Prática Musical; 

 Conhecer elementos de notação musical básicos; Ler trechos musicais simples;  

 Desenvolver a cultura musical, social e humana, o sentido estético e a cultura geral. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A Unidade Curricular abordará os seguintes temas: 

 O som; As figuras musicais; A pauta musical; Notação musical; 

 Ritmo/leituras rítmicas; Expressão Musical;  

 Interpretação Vocal e instrumental; 

 

3. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade 

curricular. 

Esta unidade curricular, através dos conteúdos programáticos desenvolvidos, visa contribuir para formação 

integral do aluno como pessoa e futuro profissional. Para tal, o conteúdo apresentado ajuda à formação e 

preparação dos alunos sensibilizando-os para a necessidade do saber ser e do saber fazer, no domínio da cultura 

e das artes em geral. 

Pretende-se que os alunos obtenham conhecimentos para desenvolverem competência instrumental como 

futuros agentes culturais. No final o aluno deverá ser capaz de forma autónoma poder vir a participar e 

desenvolver a sua atividade recorrendo aos conhecimentos adquiridos sempre que necessário. 

 

4. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Avaliação Contínua pressupõe a realização de duas provas escritas de avaliação e o trabalho de componente 

teórico-prática. O resultado da avaliação em cada prova será́ expressa numa escala de 0 a 20 valores e refletirá́ 

a média do desempenho do aluno nas componentes teórica e teórico-prática. A ponderação das provas escritas 
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será́ de 40% (20%+20%) e a ponderação da componente teórico-prática tem o peso de 60%. A avaliação final à 

unidade curricular refletirá́ a média aritmética simples das classificações obtidas da totalidade dos momentos de 

avaliação. O resultado da avaliação será́ expressa numa escala de 0 a 20 valores. 

 

5. REGRAS DE AVALIAÇÃO 

 

Os formandos serão avaliados pela qualidade dos conhecimentos e da concentração/atenção, colaboração, 

intervenção, interpretação; reflexão e espírito crítico; criatividade. 

Como momentos de avaliação, os alunos realizarão 2 testes de avaliação de conhecimentos e trabalhos práticos. 

Dada a especificidade da disciplina, haverá lugar à: 

 avaliação contínua da prestação do formando nas aulas/ensaios; 

 

A classificação final será a média ponderada dos testes. 

As datas de realização das frequências são: 

 15 de março de 2016 

 24 de Junho de 2016 

Todas as avaliações serão disponibilizadas e explicitadas nas horas de atendimento. 

 

As dúvidas devem ser esclarecidas nas horas de orientação tutória ou atendimento. 

 

6. REGIME DE ASSIDUIDADE 

 

É obrigatória a presença em 2/3 das horas de aula para aceder à avaliação contínua, salvo para os alunos com 

unidades curriculares em atraso conforme o previsto em nota informativa da escola. 

Serão ressalvadas as ausências com justificação legal e aviso prévio.  

As entradas atrasadas e as saídas antecipadas, sem autorização prévia, serão contabilizadas como ausências. 
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7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem 

da unidade curricular. 

Para se atingirem os objectivos propostos a metodologia na unidade curricular assenta em princípios de 

formação teórica – prática e do estudo e análise de casos reais. Os métodos e técnicas pedagógicas a aplicar 

durante as sessões serão: (a) Método afirmativo com interligação entre a técnica expositiva e demonstrativa, 

cabendo ao professor a responsabilidade do reforço da aprendizagem e da coordenação das diversas ações e 

tarefas de simulação da técnica operacional e profissional. 

A metodologia pretende criar o espírito e a visão técnica do sector e formar a habilidade profissional para o 

exercício de atividade profissional na área de formação. 

 

8. CONTACTOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 

Email: rosariosantana@ipg.pt 

 

Horário de atendimento: 3ª feira das 9h00 – 11h30m 

3º feira das 16h30 – 18h00m 

 

Data:04-03-2016 

 

 

Assinaturas dos docentes e regente/coordenador da área disciplinar 
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1. LEARNING OBJECTIVES 

 Sound parameters identification; Vocal technique development; Musical Expression development; 

Musical Practice Development; 

 Musical notation; Musical lecture; Musical culture, Human development. 

 

2. PROGRAMME 

The curricular units’ develop the following items: 

 Sound parameters; Musical figures; Musical scores; Musical notation; Rhythm/musical lectures; 

 Vocal Technique; Musical Expression; 

 Vocal Exercises and Instrumental Practice. 

 

3. COHERENCE BETWEEN PROGRAMME AND OBJECTIVES 

This curricular unit, developed through the syllabus, aims to foster the education of the student as a person and 

as a future professional. To this end, the displayed content helps in the training and preparation of students 

making them aware of the need of know-how to be in the operational field and in the culture and arts domain. 

It is intended that students obtain knowledge to develop instrumental competence. In the end the students 

should be able to independently participate and develop their activity using knowledge whenever necessary. 

 

4. MAIN BIBLIOGRAPHY  

AYMERICH, C. y M., (1981), Expresión y arte en la escuela, la expresión musical/ la expresión como auxiliar 

didáctico, 3, Editorial Teide/Barcelona.  

CABRAL, A. C., (1988), “Situação e problemas do ensino da música em Portugal”, Associação Portuguesa de 

Educação Musical, Boletim 56, Janeiro/Março, p.15-21.  

GIFFORD, E., (1988),O papel da música no currículo, BJME, vol.5, nº2.  

GLOTON, Robert, (1971), L’Art à l’école, PUF, Paris.  

GORDON, Edwin, (2000) Teoria de Aprendizagem Musical, Competências, conteúdos e padrões, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa.  

GORDON, Edwin, (1970), The Psychology of Music Teaching, New Jersey: Prentice Hall.  

HARGREAVES, D. J., (1991) Infancia y educación artística, Ediciones Morata, Madrid.  

Course  Sociocultural Intervention Academic year 2013/2014 

Subject Musical Expression Workshop ECTS 5 

Type of course Compulsory 

Year 1 Semester 1st Student Workload: 

Professor(s) Rosário Santana Total 135 Contact 75 

Subject or area/group 

disciplinary Coordinator 

Rosário Santana 

Planed SD  



 

SUBJECT DESCRIPTION 

 
 
 
 

MODELO 
PED.012.01 

  

P á g i n a  | 5 

LEY, Marcel, (1985) La mise en scène du conte musical, éveil esthétique et thèmes d’ateliers, Editions J. M. Fuzeau, 

Courlay-France.  

MIEL, Alice, (1972), Criatividade no Ensino, São Paulo, Brasil.  

ORIOL, Nicolás, PARRA José Maria, (1979), La expresión musical en la educación básica, Editorial Al puerto, 

Madrid.  

SWANWICK, K., (1991), A Basis for Music Education, Nfer/Nelson, Windsor 

 

5. TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION) 

Continuous assessment involves a written exam and an individual research study and group a work as a 

theoretical and practical component. The evaluation result in each part will be on a scale of 0 to 20 and reflect 

the average performance of students in both theoretical and professional practical component. The weight of 

the written test will be 40% (20% +20%) and the theoretical and practical component has a weight of 60%. The 

final grade for the UC will reflect the simple average of the marks obtained in all the assessment moments. The 

evaluation result will be on a scale of 0 to 20. 

6. COHERENCE BETWEEN TEACHING METHODOLOGIES AND OBJECTIVES 

In order to achieve the proposed goals, the UC methodology is based on theoretical - practical principles and the 

study and analysis of real cases. 

The methods and pedagogical techniques to be applied during the sessions are: (a) affirmative method with 

interconnection between the expositional and demonstrational technique whereas the teacher has the 

responsibility to reinforce learning and coordinate the various activities and tasks, simulating operational and 

professional technique. 

The methodology aims to create the spirit and technical vision of the sector and professional skill training for the 

performance in the area of study degree. 

 

7. CONTACTS AND OFFICE HOURS 
 

Email: rosariosantana@ipg.pt 

Office hours: Tuesday: 9h30m -10h30m; 

Wednesday: 9h30 – 10h30m 

Thursday: 9h30 – 10h30m 

Friday: 10h30 -12h;  

 

Date: 25-02-2015 
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