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Resumo 

 

Numa época em que a expressão musical no 1.º ciclo, voltou a ganhar relevo como 

tema de debate no âmbito nacional, especialmente devido à implementação das Actividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), é importante reflectir novamente sobre as competências a 

alcançar nesta disciplina, principalmente se não queremos que esta fique com o rótulo de mero 

entretenimento, como alguns autores já pretendem para a área das expressões. As 

competências básicas em expressão musical estão previstas no documento orientador do 

Currículo Nacional, mas raramente têm sido cumpridas na generalidade das escolas nacionais 

(por vários motivos que não cabe aqui aprofundar).  

A nossa proposta é reflectir sobre as competências-chave na transição do 1.º para o 2.º 

ciclo em educação musical, trazendo informações de dois projectos realizados pelo Gabinete 

Coordenador de Educação Artística (GCEA) e que são pertinentes para esta questão, visto que 

na Região Autónoma da Madeira existe um programa de apoio à expressão musical no 1.º ciclo 

desde 1980: o projecto de regionalização curricular realizado na disciplina de educação musical 

no 2.º ciclo, na Madeira; a auto-avaliação das competências dos alunos em expressão musical 

no final do 4.º Ano do 1.º ciclo, realizada pelos professores de apoio à expressão musical e 

dramática em actividade na Madeira. 

Entre os principais resultados destes estudos salientam-se os seguintes: os 

professores de educação musical do 2.º ciclo, consideram que os alunos chegam com níveis 

de competências artísticas muito variadas ao 5.º Ano e por isso é necessário recomeçar a 

ensinar várias das competências previstas no currículo nacional, novamente do início; os 

professores de apoio à expressão musical e dramática do 1.º ciclo, entre as cerca de 30 

competências em expressão musical previstas no currículo nacional, apontam que algumas 

das competências em música, de grau de dificuldade mais elevado, não são cumpridas em 

bons níveis.  

Nesta situação, propomos um debate sobre a definição de aproximadamente 5 

competências-chave em expressão musical, que sirvam objectivos centrais a cumprir e que 

permitam uma melhor transição entre o 1.º e o 2.º ciclos. Deste modo, poderemos aumentar a 

credibilidade do ensino da expressão musical e evitar o rótulo de mero entretenimento. 
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ciclo; competências-chave em expressão musical; Avaliação de competências 

 

 A articulação pedagógica e curricular entre ciclos de ensino é uma das variáveis 

pedagógicas analisadas em estudos internacionais como os da OCDE e da UNESCO (Ferrer, 

2003: 97). Esta articulação entre ciclos é um problema algo complexo e de difícil resolução que 

facilmente cai num jogo de culpas estéril. É sabido que os professores universitários muitas 

vezes criticam a preparação que é dada aos alunos no Ensino Secundário; por sua vez, no 

Ensino Secundário há quem diga que os alunos acabam o ensino obrigatório com muitas 

lacunas; e no 2.º ciclo há quem também defenda que a preparação dada aos alunos no final do 

4. ano é também muito pouco homogénea.  

Em Portugal, no caso do ensino genérico da música, esta articulação entre ciclos de 

ensino não tem sido uma questão central, principalmente devido ao facto de a educação 

musical ser leccionada de forma uniforme apenas no 2.º ciclo. No 1.º ciclo, a disciplina de 

expressão musical, apesar de prevista no currículo nacional, não é leccionada de forma 

sistemática no todo nacional e, por sua vez, no 3.ºciclo, a educação musical continua a ser uma 

disciplina opcional, que raramente é seleccionada pelos alunos por questões de gestão interna 

das escolas, que não cabe aqui aprofundar.  

 No entanto, na Região Autónoma da Madeira, devido ao trabalho desenvolvido no 1.º 

ciclo pelo Gabinete Coordenador de Educação Artística (GCEA) desde 1980, o problema da 

articulação entre o 1.º e o 2.º ciclos começou a gerar algum debate já desde a década de 90 e, 

de forma mais consequente, pelo menos desde 2002, altura em que se iniciou o processo de 

regionalização curricular do 2.º ciclo, em educação musical. O argumento era simples: tendo 

em consideração que na Madeira os alunos do 1.º ciclo tinham 4 anos de expressão musical e 

os manuais nacionais do 2.º ciclo estavam organizados para alunos que começavam educação 

musical do início, sem preparação prévia, então era necessário articular os dois níveis de 

ensino de modo a existir uma continuidade entre os dois. 

 Neste artigo, propomo-nos a contribuir com informações que ajudem a compreender e 

a definir qual o ponto da situação actual da transição entre os dois primeiros ciclos na Madeira.  

Este é um problema que vai também futuramente ser mais relevante em várias outras regiões 

nacionais, devido ao programa das actividades de enriquecimento curricular, que vai dotar – 

espera-se - os alunos de melhores competências em expressão musical no final do 1.º ciclo, 

tornando assim obsoletos alguns dos actuais conteúdos dos manuais do 2.º ciclo em vigor.   

 Em resposta à questão central levantada no parágrafo anterior, a tese principal deste 

artigo é a seguinte: apesar de se terem realizado vários passos importantes na transição entre 

os dois ciclos, principalmente com o projecto de regionalização curricular no 2.º ciclo, esta 

transição ainda não é satisfatória, sendo necessário definir e monitorizar um conjunto mínimo 

de competências-chave em educação musical que sirvam de elos entre os dois ciclos.   



 Esta ideia é sustentada principalmente pelas duas seguintes premissas: (1) os 

professores de educação musical no 2.º ciclo ainda não aproveitam totalmente as 

competências desenvolvidas pelos alunos no 1.º ciclo; (2) os professores de apoio à expressão 

musical e dramática no 1.º ciclo, nos diferentes concelhos da Madeira, ainda não preparam os 

alunos de forma uniforme no final do 4.º ano. 

 Para fundamentar este argumento central, estruturámos o artigo em três partes. (1) Na 

primeira parte, intitulada “2.º ciclo: «reset» ou o reiniciar do sistema”, é feita uma pequena 

síntese das observações que realizámos ao longo dos três anos em que acompanhámos de 

perto a realidade do 2.º ciclo, na Madeira, altura em que ocupámos o cargo de coordenador do 

projecto de regionalização curricular. (2) Na segunda parte, “1.º ciclo: o enorme desvio-padrão”, 

é realizado um pequeno roteiro em redor de um questionário de auto-avaliação que foi 

preenchido pelos professores de apoio à expressão musical e dramática no 1.º ciclo da 

Madeira, em que lhes foi pedido que indicassem o nível de competências dos seus alunos ao 

terminarem o 4.º ano. (3) Finalmente, na terceira parte, fazemos uma pequena síntese das 

principais conclusões e algumas breves recomendações para a melhoria desta articulação. 

 

1. 2.º ciclo: «reset» ou o reiniciar do sistema 

 

 O projecto de regionalização curricular permitiu importantes reflexões e teve resultados 

importantes, que já foram anteriormente apresentados (Esteireiro, 2007: 28-35). Por um lado, 

pretendia-se com este projecto introduzir conteúdos regionais madeirenses na disciplina de 

educação musical, cuja ausência nos manuais nacionais (Fernandes, 2005), fazia com que os 

alunos pouco aprendessem sobre a música que os rodeava. Este objectivo foi atingido, tendo 

sido criadas as condições para que diversos conteúdos da música madeirense passassem a 

fazer parte do currículo regional. Por outro lado, pretendia-se com a regionalização curricular 

aumentar os níveis de competências musicais do currículo do 2.º ciclo, de forma a dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido no 1.º ciclo. Este objectivo ainda não foi cumprido de 

forma satisfatória. 

Segundo a opinião de vários professores do 2.º ciclo, dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido no 1º ciclo não é fácil, visto que os alunos chegam ao 5.º ano com preparações 

musicais muito diferentes, havendo uma grande variabilidade no ensino da expressão musical 

no 1.º ciclo. Por exemplo, alguns alunos sabem tocar flauta e outros não; uns têm noções 

básicas de partitura e outros não sabem ler as notas na pauta; uns sabem tocar instrumental 

orff correctamente e outros não sabem tocar sequer com as duas mãos. Perante este cenário, 

é comum os professores fazerem um “reset” das competências aprendidas por parte dos 

alunos e recomeçar do “zero” com os seus alunos. 

Ainda segundo os professores do 2.ºciclo, as razões para a falta de continuidade entre 

os dois ciclos não se esgota na questão das diferentes preparações dos alunos no final do 4.º 

ano. Existem também os professores que preferem seguir o manual nacional de “fio a pavio”, 

argumentando que «os manuais estão muito bem feitos»; há ainda os que não dominam bem 



ou não se interessam pela flauta de bisel e que acabam por desprezar o trabalho desenvolvido 

nesta área durante os anos anteriores, alegando que «a flauta de bisel é pouco interessante e 

os alunos não gostam deste instrumento»; outros professores, vindos do continente, 

desconhecem o trabalho desenvolvido no 1.º ciclo na Madeira e por isso começam a ensinar 

tudo do “zero”; e há ainda aqueles que não valorizam a área do movimento e da dança, 

bastante trabalhada no 1.º ciclo, e que acabam por deitar fora o trabalho desenvolvido pelos 

colegas até ao 4.º ano. 

Esta situação actual deixa naturalmente os vários intervenientes insatisfeitos. (1) Por 

um lado, os professores do 2.º ciclo têm dificuldade em desenvolver trabalhos uniformes 

porque recebem os alunos com preparações musicais muito diferentes e competências muito 

variadas; (2) por sua vez, os professores do 1.º ciclo que desenvolvem bons trabalhos no 

domínio das flautas, do instrumental Orff, do canto, dos cordofones e da dança, ficam 

desiludidos por não verem esse trabalho continuado no 2.º ciclo; (3) Finalmente, os alunos que 

desenvolvem competências no 1.º ciclo desmotivam ao repetir determinados conteúdos 

anteriormente apreendidos.1   

De qualquer modo, as observações realizadas no 2.ºciclo conduziram-nos para a 

necessidade de avaliar os níveis de competências dos alunos em educação musical quando 

chegam ao final do 1.º ciclo, para ver quais são as áreas menos bem conseguidas e os 

domínios mais bem trabalhados. 

 

2. 1.º Ciclo: o enorme desvio-padrão 

 

 Nos vários países europeus, tem havido um enorme desfasamento entre o que os 

sistemas educativos fazem e o que gostariam de fazer (Perrenoud, 2003: 104). Esta afirmação 

do conceituado pedagogo Philippe Perrenoud, director do Laboratório Europeu de Inovação, é 

importante para se evitar tendências simplistas e percebermos que é natural haver desvios em 

relação aos objectivos propostos em educação. 

 Assim, também no caso do projecto de apoio à expressão musical e dramática no 1.º 

ciclo do GCEA, apesar da sua longa experiência, é natural que exista algum desfasamento 

entre os objectivos propostos no programa e aquilo que realmente acontece na sala de aula. O 

problema é averiguar se existe uma grande variabilidade no ensino da expressão musical do 

1.º ciclo ou, seguindo o conceito estatístico, um grande “desvio-padrão”2 nas competências dos 

alunos no final do 4.º ano, tal como é dado a entender pelos professores do 2.º ciclo.  

 Para evitar este desfasamento, a avaliação, a exigência e a supervisão constituem 

elementos que fazem parte preponderante daquilo que podemos apelidar de cultura 

organizacional do GCEA. A liderança do GCEA foi criando ao longo do tempo um conjunto de 

                                                 
1 Por exemplo, temos conhecimento de alunos que tocavam melodias na flauta a duas vozes no 1.º ciclo e que depois 
no 2.º ciclo recomeçam a aprendizagem da flauta e ficam novamente longos períodos a aprender melodias simples a 
uma voz, com duas e três notas. 
2 Desvio-padrão é a medida mais comum da dispersão estatística e que é utilizada para verificar a variabilidade ou 
dispersão num conjunto de informação ou em qualquer coisa que se possa medir (George, Rowlands e Kastle, 2008: 
42). 



actividades processuais que têm contribuído para a garantia da qualidade de ensino. Entre 

estas, destacam-se talvez as seguintes: 

 - Há uma hierarquia que monitoriza o trabalho realizado nas escolas, constituída por 

um chefe de divisão, dois coordenadores regionais e seis coordenadores concelhios; 

 - Organizam-se vários eventos públicos em que os alunos apresentam programas 

artísticos e faz-se uma avaliação no final dos mesmos; 

  - Os alunos passam pela experiência exigente de gravação em estúdio; 

 - Há reuniões quinzenais em que os professores fazem planificações de aulas em 

conjunto; 

 - Os coordenadores concelhios, que são também professores de apoio à expressão 

musical e dramática, assistem às aulas dos professores sobre a sua tutela e dão sugestões de 

melhorias; 

 - Os professores recebem vários materiais pedagógicos, inclusivamente um manual 

para cada ano de ensino, e têm à sua disposição uma biblioteca com cerca de 7000 

documentos. 

 

 No entanto, estes procedimentos de supervisão e de avaliação, embora sejam 

mecanismos de promoção de qualidade na educação, não têm conseguido evitar que os 

alunos concluam o 1.º ciclo com níveis de competências em expressão musical muito 

diferentes, nem responder a questões objectivas importantes, tais como: qual a percentagem 

de alunos da Madeira que conclui o 1.º ciclo a saber tocar flauta? Ou a cantar a duas vozes? 

Ou a saber tocar nos instrumentos Orff? Ou a ler partituras básicas? 

 Há que salientar que estas questões de avaliação de competências artísticas no ensino 

genérico não são fáceis de responder, não sendo naturalmente um problema exclusivo da 

Madeira. É sabido que avaliar o desempenho artístico de forma objectiva não é tarefa fácil, 

sendo a especificidade da avaliação do ensino artístico reconhecida também por especialistas 

em avaliação, quando comparam com outras áreas (Brown, Race e Smith, 2000: 72).  

 A criação de critérios objectivos claros para avaliar a educação musical no final de cada 

ciclo também carece de uma bitola internacional. Os estudos internacionais que avaliam os 

sistemas educativos dos vários países europeus e mundiais normalmente centram-se grosso 

modo na Leitura, Matemática e Ciências (Ferrer, 2003: 101), estando a disciplina de educação 

musical muito afastada das preocupações dos estudos de referência. 

 Assim, na falta de um modelo de avaliação internacional, optámos por nos centrarmos 

no conceito de competência, que desde o final do século XX voltou a ganhar protagonismo na 

esfera da educação (Roldão, 2004: 9), e que nos serviu de ponto de partida para avaliar e 

identificar os pontos fortes e fracos da educação musical. Seleccionámos assim a totalidade 

das competências que se encontram previstas cumprir no Currículo Nacional de Portugal3 para 

a disciplina da expressão musical no 1.ºciclo (Ministério da Educação, 2002b) e optámos por 

                                                 
3 Na criação do questionário houve um processo de adaptação da forma como as competências estavam escritas no 
currículo nacional, tendo em alguns casos o texto sido simplificado ou escrito por outras palavras que considerámos 
serem mais claras para os professores e de acordo com as actividades desenvolvidas por estes na sala de aula.  



fazer, em jeito de ensaio, um inquérito de auto-avaliação aos professores de apoio à expressão 

musical e dramática no 1.º ciclo da Madeira, onde teriam de indicar os níveis de competências 

dos seus alunos no final do 4.º ano. Os níveis de competências foram divididos em cinco 

categorias – Excelente, Bom, Razoável, Mau e Não cumprem – como é possível observar no 

seguinte excerto do questionário preenchido pelos professores (ver Fig. 1). 

 

 

 Excelente Bom Razoável Mau 

 

Não 

cumprem 

a) Cantar individualmente e 

em grupo canções: 

- De vários géneros? 

- Com acompanhamentos 

rítmicos e com ostinatos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cantar canções a duas e 

mais vozes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Executar melodias 

diatónicas e frases rítmicas:  

- na flauta? 

 

- no instrumental Orff? 

 

- nos cordofones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Interpretar obras artísticas 

que interligam diferentes 

formas de arte (música, 

teatro e dança)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Apresentar publicamente, 

na escola e/ou comunidade, 

obras vocais e instrumentais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Explorar variações de 

intensidade, de altura, de 

duração e de timbre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 1. Excerto do questionário de auto-avaliação realizado aos professores 

 

O propósito principal deste inquérito foi assim perceber, por tendências de resposta, 

quais são (1) as competências que são melhores trabalhadas e (2) as que carecem de 

melhores resultados, na perspectiva dos professores que trabalham diariamente com os 

alunos. O inquérito foi realizado a uma amostra bastante significativa, tendo sido preenchido 

por 70 professores de apoio, num universo total de 85 (82,4%).  

 Tendo em consideração o elevado número de perguntas dos inquérito, optou-se por 

não apresentar o tratamento da totalidades das respostas neste artigo, salientando-se apenas 

os resultados que se destacam pela positiva e pela negativa, que são assim entendidos como 

os pontos fortes e fracos actualmente, no que diz respeito às competências. 

Em primeiro lugar, a realização deste inquérito permitiu compreender que existem 

demasiadas competências curriculares a cumprir e que muitas delas têm graus de importância 

diferentes, devendo por isso ser naturalmente diferenciadas em tempo de ensino. Assim, uma 

das consequências desta grande panóplia de competências é a dificuldade de centrar o ensino 

nas competências nucleares de expressão musical que são realmente importantes e que 

importa definir de forma objectiva. Um critério importante nesta separação de graus de 

importância das competências é definir quais são aquelas que necessitam realmente de um 

professor especializado de música, separando-as das que são passíveis de ser ensinadas por 

um professor do 1.º ciclo com pouca formação especializada em música. Por exemplo, 

identificar e explorar as qualidades de sons isolados e do meio ambiente pode ser uma 

competência desenvolvida por um professor generalista do 1.º ciclo; já cantar a duas ou mais 

vozes, é uma competência que necessita de um professor especializado de música. Esta 

última competência é definitivamente mais importante de uma perspectiva musical do que a 

primeira, devido ao seu maior grau de complexidade.  

Em segundo lugar, e passando aos resultados que se destacam pela positiva, segundo 

a opinião dos professores, todas as competências previstas no currículo nacional são 

cumpridas, normalmente a um “bom” nível, ou pelo menos “razoável”. A única excepção é a 

competência que prevê a utilização de novas tecnologias aplicadas à música (50% refere “não 

cumprir” e 14% considera cumprir “mal”). Esta opinião generalizada indicia que nenhuma das 

áreas do currículo é completamente esquecida, o que é sem dúvida um indicador de sucesso, 

pelo menos parcial, do projecto, ressalvando-se naturalmente o facto de as respostas virem da 

parte de pessoas que estão dependentes hierarquicamente da direcção do GCEA e poderem 

por isso ser porventura algo distorcidas da realidade. 

 As competências que foram consideradas a um melhor nível – naturalmente por 

comparação entre si – foram as seguintes: 

- Identificar e explorar as qualidades de sons isolados e do meio ambiente. 

- Identificar auditivamente e visualmente os instrumentos da orquestra. 

- Realizar audições musicais activas. 



- Cantar individualmente e em grupo canções com acompanhamentos rítmicos e 

ostinatos. 

- Executar melodias diatónicas e frases rítmicas na flauta. 

 Por sua vez, as competências que parecem estar a níveis mais fracos – também por 

comparação, naturalmente – foram as seguintes: 

 - Cantar canções a duas ou mais vozes. 

 - Ler e escrever notação convencional e não convencional simples. 

 - Criar pequenas composições e acompanhamentos simples. 

 - Interpretar melodias e frases rítmicas nos instrumentos Orff e cordofones. 

 - Utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação 

 - Construir instrumentos musicais. 

  

O facto deste último grupo de competências ter sido classificado como “mais fraco” não 

significa obrigatoriamente que estas competências não estejam a ser cumpridas. Na prática, 

enquanto nas competências consideradas mais positivas, as respostas dos professores se 

inclinou na esmagadora maioria para o nível “bom”, no caso das competências que parecem 

estar menos desenvolvidas, a maioria das respostas dos professores situaram-se no nível 

“razoável” 

Curiosamente, no geral, não parece haver uma enorme variabilidade das respostas, 

apesar de indiciarem alguma dispersão, visto que existem quase sempre maiorias bem 

definidas nas respostas dos professores – embora nunca maiorias esmagadoras acima dos 

80% –, que apontam para o cumprimento das competências a um “bom” nível ou pelo menos 

“razoável”. No entanto, existem vários casos em que as respostas ao inquérito parecem 

apontar para um menor cumprimento das competências que realmente exigem um professor 

especializado de música, tais como cantar a duas ou mais vozes ou ler partitura. Esta 

tendência pode porventura ser explicada da seguinte maneira: se as competências que 

realmente necessitam de um professor especializado em música são as que têm piores 

resultados, isso deve-se ao facto de serem mais complexas de concretizar, tendo 

consequentemente piores resultados, e não por não estarem a ser cumpridas. 

 

3. Síntese final/Conclusões 

 

 Existe a opinião generalizada dos professores do 2.º ciclo em educação musical, que 

os alunos vêm com preparações diferentes do 1.º ciclo. Muitos professores queixam-se de que, 

numa turma do 5.º ano têm por vezes alunos oriundos de 3 e 4 escolas, cujas competências 

musicais desenvolvidas são muito diferentes. 

 Esta enorme variabilidade não foi possível de demonstrar no questionário que foi 

realizado aos professores de apoio à expressão musical do 1.º ciclo, visto que foram poucas as 

respostas que apontaram para os níveis “mau” e “não cumprem”. No entanto, a variabilidade 

sentida pelos professores do 2.º ciclo, deverá fazer-se sentir principalmente por dois motivos: 



(1) as competências-chave ou, por outras palavras, as competências que realmente 

necessitam de um professor especializado em música não são cumpridas a níveis muito 

satisfatórios, fazendo com que muitas vezes os professores do 2.º ciclo sintam que é 

necessário recomeçar com todos os alunos do zero; (2) o facto de existir na Madeira 

modalidades artísticas desenvolvidas em regime de actividades de enriquecimento curricular, 

leva a que exista também uma grande variabilidade – por exemplo, pode haver muitos alunos 

numa escola que desenvolvam competências muito elevadas em instrumental Orff, flautas ou 

em cordofones e, paralelamente, noutra escola do mesmo concelho, podem existir alunos que 

não desenvolvam tão aprofundadamente estas competências instrumentais, porque estão 

inscritos na modalidade de dança ou de teatro. 

 De qualquer modo, tendo em consideração as várias informações e causas apontadas 

ao longo deste artigo, esta variabilidade pode ser minorada, se forem estabelecidas para os 

dois níveis de ensino, algumas medidas que ajudem nesta articulação. 

 No 1.º ciclo seria especialmente benéfico: 

1. Definir e monitorizar um número reduzido de competências-chave prioritárias a 

atingir quando os alunos concluem o 4.º ano. Estas competências serviriam de 

indicadores da qualidade do ensino em expressão musical. O quadro que se segue 

é um possível exemplo de competências-chave na área da expressão musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É interessante realçar que esta clarificação de expectativas a cumprir seria 

importante para os professores terem um conhecimento mais claro dos objectivos 

centrais a cumprir com os alunos, mas também poderia servir para ajudar os 

próprios alunos a terem expectativas mais claras, factor essencial para o seu 

envolvimento e sucesso escolar (Villas-Boas, 2006: 30) (Pais e Monteiro, 2002: 17-

20).  

2. Criar um sistema de avaliação anual que permita monitorizar o cumprimento das 

competências no final do 1.ºciclo, tal como aliás está previsto no Despacho 

Normativo n.º 30/2001, onde é referido o papel da avaliação como forma de 

Possíveis Competências-Chave 

Interpretação e 

Comunicação 

Cantar a duas e mais vozes 

Interpretação e 

Comunicação 

Executar melodias diatónicas e frases rítmicas na 

flauta, no instrumental Orff e nos cordofones 

Criação e 

Experimentação 

Criar estruturas sonoras para sonorização de histórias, 

rimas, etc… 

Percepção 

Sonora 

Ler e escrever notação convencional simples 

Percepção 

Sonora 

Identificar auditivamente e visualmente os instrumentos 

da orquestra 



certificar o cumprimento das competências no final de cada ciclo de ensino (Cunha, 

2001: 27). No caso da Madeira, esta avaliação poderia ser liderado por cada 

coordenador concelhio na sua área, devendo centrar-se especialmente nas 

designadas competências-chave e servir apenas de diagnóstico para averiguar o 

real sucesso das estratégias pedagógicas aplicadas. 

3. Divulgar junto dos professores as competências prevista no currículo nacional do 

ensino básico, distinguindo as competências-chave das restantes. 

4. Incentivar a prática de mais repertório polifónico. 

5. Realizar acções de formação no domínio da criação musical com crianças, que 

dotem os professores de estratégias neste domínio. 

6. Discutir em conjunto estratégias de introdução das novas tecnologias no 1.º ciclo, 

de modo a cumprir na íntegra o currículo nacional. 

 

No 2.º ciclo, seria especialmente benéfico: 

1. Estabelecer uma prova regional de diagnóstico das competências no início do 5.º 

ano, de modo a que os professores do 2.º ciclo, pudessem por um lado ter 

consciências das competências desenvolvidas pelos alunos ao longo do 1.º ciclo 

(que muitos ainda desconhecem) e, por outro lado, servir de feedback e 

comparação com as provas realizadas no final do 4.º ano. 

2. Criar um manual regional para o 2.º ciclo que dê continuidade aos manuais 

desenvolvidos recentemente no 1.º ciclo. 

 

A melhoria desta transição de ciclos, através da passagem de testemunho das 

competências-chave, é um factor essencial para fazer com que a educação musical seja 

realmente educativa e assim evitar que se torne em mero entretenimento. Isso faz toda a 

diferença entre uma disciplina educativa, consistente, evolutiva e de primeira categoria e uma 

actividade de ocupação de tempos livres, fragmentada, pouco contínua e de segunda 

categoria. 

Recentemente, com as actividades de enriquecimento curricular, a disciplina de expressão 

musical no 1.º ciclo passou de actividade curricular para de enriquecimento, em horário extra-

curricular, numa espécie de despromoção da primeira divisão para a segunda. No futuro, se 

não tivermos bons resultados nesta articulação e em evitar uma expressão musical de mero 

entretenimento, outros riscos existem podendo inclusivamente esta disciplina ser substituída ou 

colocada como opcional com outras actividades como os clubes de culinária ou mesmo de 

xadrez. Quem achar este futuro absurdo, pode acreditar que talvez este não seja assim tão 

distante ou improvável, sendo já defendido por alguns pedagogos de destaque no panorama 

nacional, como é possível de confirmar no seguinte texto, com o qual terminamos este artigo: 

 

«Ao contrário da Escola a Tempo Inteiro que valoriza preferencialmente […] as áreas da Educação 

Musical e da Educação Plástica» propomos um «espaço a ser designado por área de Animação Sócio-

Cultural que englobaria projectos em domínios tão distintos como o da área das expressões artísticas, o 



da educação ambiental, o da exploração do património histórico e cultural, o da culinária, o das oficinas de 

exploração e pesquisas científicas e o dos clubes, entre outros, de xadrez, de culinária…» (Cosme e 

Trindade, 2007: 61-62) 
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