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Competências Conteúdos Actividades/Estratégias Recursos 
 

Identificar e descrever os sons 

que ouve (fenómenos 

sonoros/música) quanto às suas 

características rítmicas, 

melódicas, dinâmicas, tímbricas e 

formais. 

 

Interpretar com intencionalidade 

expressiva-musical: cantos 

rítmicos (com ou sem palavras), 

jogos prosódicos (trava-línguas, 

provérbios, lengalengas, 

adivinhas, etc.) e canções (de 

diferentes tonalidades, modos, 

métricas, formas, géneros e 

estilos). 

 

Elaborar improvisações musicais 

tendo em conta diferentes 

estímulos e intenções utilizando 

diversos recursos sonoros (voz, 

timbres corporais, instrumentos 

convencionais e não-

convencionais). 

 

Valorizar a música como factor 

de identidade social e cultural. 

 

 

Inventa ambientes sonoros a partir de 

rimas, canções, e sequências de 

movimento, selecionando e 

organizando fontes sonoras 

diversificadas (corpo, voz, objectos 

sonoros e instrumentos de percussão). 
 

Identifica auditivamente sons vocais e 

corporais, sons do meio ambiente 

próximo (isolados e simultâneos), 

sons da natureza e sons instrumentais. 
 

Canta canções com controlo 

progressivo da melodia, da estrutura 

rítmica (pulsação e acentuação) e da 

respiração. 
 

Distingue auditivamente um 

repertório diversificado de canções 

conhecidas e de música gravada de 

diferentes géneros, estilos e culturas.  
 

Utiliza grafismos não convencionais 

para identificar e registar sequências 

de intensidade, movimentos sonoros e 

sequências de sons curtos e longos. 
 

Comenta a música que ouve ou que 

interpreta manifestando as suas 

opiniões e utilizando vocabulário 

próprio da música. 

 

 

Colocar à disposição das crianças instrumentos musicais 

convencionais e não-convencionais. 
 

Disponibilizar diferentes fontes sonoras que possam ser 

exploradas por iniciativa da criança. 
 

Criar ocasiões de exploração das características dos sons 

convencionais e não convencionais (objetos sonoros, 

instrumentos musicais, etc.). 
 

Proporcionar situações de escuta orientada de diversos sons 

(sons vocais e corporais, da natureza, do meio ambiente, de 

instrumentos musicais, etc.), ao vivo ou gravados. 
 

Explorar com as crianças jogos rítmicos, com ou sem 

palavras, e jogos prosódicos (trava-línguas, provérbios, 

lengalengas, adivinhas, etc.). 
 

Proporcionar o contacto e apoiar a exploração de canções de 

diferentes tonalidades, modos, métricas, formas, géneros e 

estilos. 
 

Promover o conhecimento de manifestações musicais 

ligadas às tradições e culturas locais (fado, cantares 

alentejanos, etc.). 
 

Incentivar e apoiar a elaboração de improvisações 

promovendo a criatividade musical das crianças.  
 

Promove o contacto com manifestações musicais de 

diferentes estilos, géneros e origens culturais e encoraja os 

comentários das crianças introduzindo vocabulário próprio 

(intérprete, nome dos diferentes instrumentos, etc.).   

 

 

-Piano  

 

-Computador  

 

-Projector 

 

-Leitor de CD’s 

 

-Coluna de som 

 

-Quadro branco 

 

-CD’s gravados 

 

-Lotos sonoros 

 

-Musicogramas 

 

-Fitas de cores 

 

-Instrumentos         

Orff  
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