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Audição passiva 

As crianças têm oportunidades, 2 a 3 vezes por dia, a ouvir uma seleção de obras musicais variadas, 

continuando o exercício das suas atividades normais.  

As obras musicais, principalmente extratos do repertorio clássico, são escolhidas de acordo com 

numerosos critérios pedagógicos.  

Esta catividade permite a criação de uma atmosfera agradável e positiva que contribui ao bem-estar 

da criança. Ela faz com que a música faça parte integrante da criança e cria os alicerces da sua cultura 

musical.  

Rimas e Jogos de mãos 

As crianças começam a fazer parte da performance musical do professor de forma progressiva e descobrem o 

seu corpo e a sua voz. Eles experimentam com a voz os parâmetros fundamentais do som. 

Canções  

Cantar em grupo canções de diferentes estilos permite que as crianças desenvolvam, através das palavras e de forma natural, a sua capacidade de exprimir através da música. As letras das canções 

estão relacionadas com os temas abordados nas outras áreas.  

Cantar e reconhecer as notas musicais 

Através do canto musical, de memória, de curtas peças com o nome das notas, as crianças desenvolvem naturalmente a capacidade de reconhecer 

melodias e harmonias (ouvido absoluto).  

Tocar teclado 

Ao tocar Piano, em grupo e a solo, com as duas mãos peças simples que avançam progressivamente, as crianças materializam e concretizam as suas 

capacidades musicais.  

Jogos de ritmo 

Mover as diferentes partes do corpo com musicas ritmadas permite que as crianças desenvolvam a sua 

motricidade e o sentido do ritmo, do tempo e da pulsação, do compasso, das frases… 

Brincar com o ritmo 

Os ensembles rítmicos dão às crianças, oportunidade de concretizar e continuar a desenvolver o 

sentido rítmico. Progressivamente, as crianças iniciam a leitura musical.  

Leitura de notas 

A iniciação aos rudimentos e à leitura da música faz-se de forma progressiva 

através de exercícios adaptados à idade. 

Audição ativa 

Quotidianamente, através de imagens e da associação de movimentos, as crianças aprendem a ouvir profundamente obras musicais que, pouco a pouco, se tornam mais longas e mais complexas. Desta forma, 

desenvolvem o sentido da audição e o pensamento musical. Por outras palavras, aprendem a sentir e a apreciar a musica.  

As obras orquestrais são gravadas mas o professor ilustra ao Piano os diferentes elementos dissociados.  

Os jogos de audição da performance do professor permitem que os alunos aprendam os pontos cardinais dos sons (grave/agudo, fraco/forte, longo/curto, lento/rápido, etc.) 

A prática regular e a aprendizagem da música participam ao desenvolvimento da criança e favorizam os 

seus resultados escolares. As atividades musicais são muito apreciadas pelas crianças e isso permite-

lhes depassarem o contexto escolar. A música estimula a imaginação e suscita entusiasmo e motivação. 

A arte, e a música em particular são os melhores vetores para a transmissão e assimilação dos 

elementos concretos da aprendizagem e da educação em geral. 

O Colégio da Quinta Inglesa integra este conceito no seu programa de ensino e organiza atividades 

musicais quotidianas variadas, adaptadas à idade dos alunos e às orientações curriculares para a 

educação pré-escolar. 

OS BENEFICIOS DA MUSICA 

No plano intelectual, ela desenvolve um espirito logico, a concentração e a 

memorização…. 

No plano pessoal, ela contribui para o desenvolvimento da personalidade, o sentido de 

perseverança, a autoestima e o  sentido social, a capacidade de se exprimir… 

No plano afetivo, ela contribui para um bom equilíbrio entre corpo e mente e para a gestão 

das emoções… 

No plano físico, ela desenvolve a tomada de consciência do corpo, a motricidade, uma 

melhor postura…. 

 

30mn a 1h30 de pratica musical quotidiana em grupo e individual.  

Professores e musicos com larga experiencia no ensino colectivo da musica a 

crianças em idade pre-escolar. 

Salas de aulas equipadas com Piano de cauda, teclados e instrumentos de 

percussão para todos os alunos.  


