
 

Escola sede: Escola Secundária Infante D. Henrique 

Largo Alexandre Sá Pinto, 4050-027 Porto 

Tel. 226 052 860 Fax 226 052 869, E-mail: direcao@infante.pt 

 

 

Ano Letivo 2019/20               Planificação Anual 

Disciplina de Educação Artística – Música  1.º Ano 

A planificação tem por referência as Metas Curriculares, os Programas e as Aprendizagens Essenciais 
e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, constituindo este documento a orientação 
curricular de base. 

Período Domínios Conteúdos Programáticos 
nº aulas 

previstas 

(60min) 
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Jogos de exploração da voz 
Jogos de exploração do corpo 
Experimentação, desenvolvimento e criação 
musical 
Desenvolvimento auditivo 
Expressão e criação musical 

 
Jogos de exploração da voz 
Jogos de exploração do corpo 
Jogos de exploração de instrumentos 
Experimentação, desenvolvimento e criação 
musical 
Desenvolvimento auditivo 
Expressão e criação musical 
 
Jogos de exploração da voz 
Jogos de exploração do corpo 
Jogos de exploração de instrumentos 
Experimentação, desenvolvimento e criação 
musical 
Desenvolvimento auditivo 
Expressão e criação musical 

 

 

 

 

Dizer rimas e lengalengas; entoar rimas e 
lengalengas; cantar canções; reproduzir pequenas 
melodias; experimentar sons vocais (todos os que a 
criança é capaz de produzir); experimentar 
percussão corporal, batimentos, palmas; 
acompanhar canções com gestos e percussão 
corporal; movimentar-se livremente a partir de: 
sons vocais e instrumentais, melodias e canções, 
gravações; associar movimentos a: pulsação, 
andamento, dinâmica, acentuação, divisão 
binária/ternária, dinâmica; fazer variações bruscas 
de andamento (rápido, lento) e intensidade (forte, 
fraco); fazer variações graduais de andamento 
(«acelerando», «retardando») e de intensidade 
(aumentar, diminuir); participar em coreografias 
elementares inventando e reproduzindo gestos 
movimentos, passos; experimentar as 
potencialidades sonoras de materiais e objetos; 
 utilizar instrumentos musicais; identificar sons 
isolados: do meio próximo, da natureza; identificar 
ambientes/texturas sonoras: do meio próximo da 
natureza; identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo 
de: lengalengas, canções, melodias e danças, 
utilizando percussão corporal, instrumentos, voz, 
movimento; reproduzir com a voz ou com 
instrumentos: sons isolados, motivos, frases, 
escalas, agregados sonoros, canções e melodias 
(cantadas ou tocadas, ao vivo ou de gravação); 
dialogar sobre: meio ambiente sonoro, audições 
musicais, produções próprias e do grupo, encontros 
com músicos; participar em danças de roda, de 
fila,..., tradicionais, infantis. 

+/- 14 
aulas 
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+/- 11 
aulas 
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+/- 9 
aulas 
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