
 

Acão de Formação: Música na Infância e Primeira Infância 
Carga Horária: 25 horas 
Formadora: João Pedro Reigado 

Programa 
 

 
Sinopse:  

A infância é, sem sombra de dúvida, o período da vida do ser humano em que mais vertiginoso é o 
ritmo de aquisição de novas competências. Entre estas, as aptidões para ouvir, movimentar o corpo 
e produzir sons vocalmente são visíveis entre as primeiras capacidades musicais dos bebés e 
crianças pequenas. A importância recente que a discussão sobre práticas de ensino da música na 
infância tem vindo a ganhar, fruto também de um maior investimento e procura por parte dos pais 
de atividades de música para os seus filhos, tem-se traduzido numa necessária atualização das 
experiências educativas, em particular, no que concerne às faixas etárias mais precoces. Nesta 
oficina de formação serão apresentadas experiências de orientação musical, articulando entre a 
prática, formal e informal, e o conhecimento científico sobre o desenvolvimento musical na 
infância.  

 

Objectivos: 

• compreender a importância da integração da expressão musical no programa educativo do 
ensino pré-escolar;  

• conhecer processos de aprendizagem musical;  

• desenvolver competências musicais;  

• elaborar e aplicar propostas de actividades musicais em contexto de educação de infância e de 
1.º ciclo;  

• relacionar a área de expressão musical com outras áreas curriculares articulando diferentes 
situações de aprendizagem;  

• colaborar entre pares na produção de diversos materiais didático-musicais.  

 

Conteúdos: 
1- Apresentação / propósito da acção (2 horas) 
2- Integração da música nos curricula escolares (3 horas) 

a. Pioneirismo na implementação da música na educação infantil 
b. Teóricos do desenvolvimento infantil e sua influência no ensino da música 

3- Música na infância e primeira infância (7 horas) 
a. Colo musical e predisposição para a música 
b. Exploração e informalidade musical 
c. Orientação e educação musical 



 

4- Ouvir e compreender música (3 horas) 
a. Audiação e aptidão musical 
b. Audiação preparatória: tipos e estádios 

5- Música na escola (3 horas) 
a. Som antes do símbolo 
b. Idade cronológica e idade musical? 
c. Que currículo? 

6- Música em idade pré-escolar (3 horas) 
a. Visionamento de vídeos de sessões de música para bebés 
b. Exploração tonal, rítmica e de movimentos em função da música 
c. Elementos musicais básicos – repetição, variedade e silêncio 
d. Repertório de canções (com e sem palavras), cantos rítmicos e lengalengas 
e. O espaço, os materiais, o grupo, os adultos intervenientes 

7- Dinamização de sessões e apresentações de atividades (4 horas) 
  

 
Metodologia:  

Seguiremos uma metodologia variada, assente na exposição teórica de conteúdos maioritariamente 
alicerçada em diálogos e partilha de ideias, no trabalho colaborativo entre pares, no recurso a 
material audiovisual, bem como na discussão e análise das atividades concebidas pelos formandos. 
 
Destinatários: 
• Educadores de Infância (100) 
• Professores do 1.º ciclo do EB (110) 
• Professores de Educação Musical (250) 
• Professores de Música (610) 
• Professores de Educação Especial (910) 
 
Avaliação:  

Cada formando deverá planificar e apresentar uma atividade musical de acordo com as orientações 
fornecidas e aprendizagens realizadas, bem como um documento reflexivo (entre 3 a 5 páginas). 
 
  


