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RESUMO 
 

Esta pesquisa cujo título é “Optimização da discriminação auditiva de crianças do 

Ensino Básico e do Pré-escolar através de um Programa de intervenção musical. Seu 

impacto na linguagem e comunicação” tem como objetivo verificar o impacto da 

aplicação de um programa de intervenção educativa através de estímulos musicais, no 

desenvolvimento da discriminação auditiva em crianças de 1º ciclo do Ensino Básico e 

do Pré-escolar e a influência do mesmo sobre a linguagem, a comunicação e a 

aprendizagem em geral. A experiência foi realizada na zona urbana e na zona rural, com 

266 alunos, sendo 124 de uma escola pública do Ensino Básico do Mindelo - Ilha de S. 

Vicente, 48 de duas escolas públicas em Santo Antão, 35 do Pré-escolar de uma zona 

rural e 59 de uma zona urbana, na ilha de São Vicente.A pesquisa envolveu turmas do 

Pré-escolar, do 1º ano e do 2º ano do EB, distribuídos em dois grupos: um experimental 

e um de controlo. O referido estudo foi desenvolvido em três etapas: 1ª - Pré-teste de 

Discriminação Auditiva; 2ª-Fase experimental, em que um grupo recebeu a intervenção 

experimental de um programa de discriminação auditiva com estímulos musicais; 3ª - 

Fase final, com a reaplicação do teste. Os resultados acusaram diferenças significativas 

entre os dois grupos e alterações positivas na discriminação auditiva dos sujeitos que 

seguiram o programa. Esses resultados serviram para confirmar as hipóteses formuladas 

no início: a implementação de um programa de intervenção no âmbito da discriminação 

auditiva com base em estímulos musicais aumenta: a acuidade auditiva da criança, o 

sentido do ritmo, a consciência dinâmica e do movimento sonoro, facilita a 

comunicação, a linguagem da criança e favorece a aprendizagem em geral. 

 

Palavras-chave: 

 

Discriminação Auditiva, Intervenção Musical, Comunicação, Linguagem, Ensino 

Básico, Pré-escolar. 
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ABSTRACT 
 

This research entitled “Optimization of hearing discrimination of children of Basic 

Education and Preschool through a musical intervention program. Its impact  on 

language and communication” aims to verify the impact of the application of an 

educative intervention program through musical stimulus, in the development of hearing 

discrimination in  children of first  cycle  of Basic Education and Preschool and its 

influence on  language,  communication as well as the general learning. The experiment 

was realized in the urban area and in the countryside, with 266 children, 124 from 

public primary school in Mindelo on the São Vicente Island, 48 from two public schools 

in Santo Antão Island, 35 from the Kindergarten on rural area and 59 from the 

Kindergarten of an urban area on the São Vicente Island. The researchinvolvedclasses 

ofPreschooland first grade and second grade of Basic Education distributed intwo 

groups, an experimental and a controlled one. This study was developed in three phases: 

1- pre-test of the hearing discrimination; 2- experimental phase, in which the group 

received the experimental intervention of a program of hearing discrimination with 

musical stimulus; 3- final phase, with the re-application of the test. The results showed 

significant differences between the two groups and the positive alterations in the hearing 

discrimination of the children that followed the program.  These results help to confirm 

the hypothesis formulated in the beginning, that is, the implementation of a 

interventional program in the ambit of hearing discrimination with base in musical 

stimulus, will increase: the hearing insight of the child, the sense of rhythm, the 

dynamic conscience and the sonorous movement, it facilitates the communication, the 

language of the child and it also favors the general learning. 
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Hearing discrimination, Musical intervention, Communication, language, Basic 
Education, Kindergarten, 
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RESUMEN 
 

Esta pesquisa  titulada  “Optimización de  discriminación auditiva de niños del 

Preescolar y de Educación Básica a través de un programa de intervención musical. Su 

impacto en el lenguaje y comunicación”, pretende  averiguar el impacto de la aplicación 

de un programa de intervención educativa a través de estímulos musicales, en el 

desarrollo de  discriminación auditiva en niños de 1º ciclo de Educación Básica y  del  

Educación Preescolar y la influencia de ella sobre el lenguaje, comunicación y  

aprendizaje en general. El experimento se llevó a cabo en el área urbana y área rural, 

con 266 alumnos, siendo 124  alumnos de una escuela pública de Educación Básica de 

Mindelo, en la  isla de São Vicente, 48 de dos escuelas públicas en Santo Antão, 35 de  

la educación Preescolar de un área rural e 59 de un área urbana en la isla de SãoVicente. 

La pesquisa envolvió clases del Preescolar, de 1º grado y  de 2º grado de EB, 

distribuidos en dos grupos: un experimental y un  controlo. El referido estudio se realizó  

en tres etapas: 1 - Pre-teste de Discriminación Auditiva; 2 - etapa experimental en  el 

que un grupo  recibió la intervención experimental de un programa de discriminación 

auditiva con estímulos musicales; 3 - etapa final, con la replicación del teste. Los 

resultados acusaran diferencias significativas entre los dos grupos  y cambios positivos  

en la discriminación auditiva en las clases que siguieran el programa. Estos  resultados 

sirvieran para confirmar las hipótesis formuladas en el principio la implementación de 

un programa de intervención en el ámbito de la discriminación auditiva basado en 

estímulos musicales aumenta: la agudeza auditiva del niño, el sentido del ritmo, 

dinámica e conciencia del movimiento, facilita el lenguaje, la comunicación del niño y 

promueve el aprendizaje en general. 
 
 
 
Palabras clave:  
 
Discriminación Auditiva, Intervención Musical, Comunicación, Lenguaje, 
Educación Básica,  Educación Preescolar. 
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Lista de Siglas e Abreviaturas 
 
EAAG- Escola António Aurélio Gonçalves 

EAL – Escola Antonino Lima 

EB – Ensino Básico 

EBE – Ensino Básico Elementar 

EBI – Ensino Básico Integrado 

EJP- Escola José Pereira 

IP – Instituto Pedagógico 

IEFP- Instututo de Emprego e Formação profissional 

IUE-Instituto Universitário da Educação 

FCS- Fundação caboverdiana de Solidariedade 

JIFSA- Jardim de Infância Flores de Santo António 

JIL - Jardim de Infância Lazareto 

JIP-Jardim de Infância Piduca 

MECC-Ministério da Educação Comunicação e Cultura 

MECJD- Ministério da Educação Ciencias Juventude e Desporto 

MEVRH -Ministério da Educação e Valorização dos Recursos Humano 

RNCEPT – Rede Nacinal d campanha de Educação para todos 

VDA – Variáveis relacionadas com a Discriminação Auditiva 

VASS- Variáveis relacionadas com a Associação Sinificante-significado Sonoro 

ZR- Zona Rural 

ZU- Zona Urbana 
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“ INTRODUÇÃO” 
 
 
 
A Música, no contexto curricular do Ensino Básico e do Pré- escolar, constitui um 

elemento importante no desenvolvimento global da criança, na medida em que dá 

respostas eficazes ao nível do desenvolvimento da sensibilidade, imaginação, 

criatividade e expressividade, ao mesmo tempo que contribui substancialmente como 

facilitador das “facultades necesarias para otras aprendizajes: lenguage, cálculo, lectura, 

psicomotricidad” (Mejia, 2002). 

“El sonido y la música son innata al hombre y se presentan en los primeros meses de 

vida” (op cit. 2002,  p.12). De facto, desde pequena, a criança se confronta com sons 

que lhe são familiares que integram no seu universo sonoro e que vão estar presentes ao 

longo da sua existência. É, por conseguinte, essa integração que deve ser o primeiro 

ponto de interesse do educador, no sentido de proporcionar à criança oportunidades para 

ouvir, discriminar, explorar, relacionar, criar, organizar e entender o fenómeno sonoro.  

Como docente durante muitos anos na Escola de Formação de Professores do Ensino 

Básico na área de Expressão Musical, sempre nos preocupamos em contribuir, de algum 

modo, para a melhoria da qualidade da aprendizagem dos futuros docentes através de 

actividades em que a música presta um papel de facilitador de aprendizagens de todas as 

crianças, incluindo as portadoras de necessidades educativas especiais.  

 

Durante o curso de pedagogia musical em França e, como membro benevolente do 

então centro Claude Pompidou, pudemos vivenciar uma experiência com uma criança 

com paralisia cerebral. Essa experiência baseou-se num trabalho realizado através da 

música para o desenvolvimento da linguagem. O resultado que foi significativo, ajudou-

nosa refletir melhor sobre aspetos inerentes à implementação de diferentes estratégias 

de ensino/aprendizagem tendo como suporte a música.  

Por conseguinte, logo que surgiu essa oportunidade, sentimos a necessidade de realizar 

um trabalho mais sistematizado e, desta vez, com melhores condições em termos 
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deconhecimentos de métodos de investigação que consideramos umamais-valia de 

grande interesse para o ensino em Cabo Verde. 

 

Este trabalho, de carácter experimental, parte da premissa de que a implementação de 

um programa de intervenção educativa através de estímulos musicais contribui para o 

aumento da discriminação auditiva e, por conseguinte, para a melhoria da linguagem, 

comunicação e aprendizagem em geral. 

Assim, pretendemos apresentar resultados que se considera pertinentes para o 

enriquecimento da prática educativa dos docentes e contribuir para a melhoria da 

qualidade do ensino. 

Este estudo tem como titulo: “Optimização da Discriminação Auditiva de crianças do 

Ensino Básico e do Pré-escolar através de um Programa de Intervenção Musical.Seu 

impacto na linguagem e comunicação”. 

O objectivo geral deste trabalhoé estudar o impacto da aplicação de um programa de 

intervenção musical na discriminação auditiva, em quatro turmas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e duas turmas da educação Pré-escolar através de jogos de audição. 

 

Os objectivos específicos formulados são seguintes: 

• Aplicar uma prova de exploração diagnóstica para medir a discriminação 

auditiva, através de estímulos musicais a nível do reconhecimento das 

qualidades do som e dos significados sonoros; 

• Realizar a implementação de um programa de intervenção com base em jogos de 

audição em crianças dos quatro aos dez anos, tendo em vista o aumento da 

discriminação auditiva; 

• Comparar os resultados das provas, nos dois momentos Pré e Pós- teste, do 

grupo (experimental) que participouno programa de intervenção musical com o 

resultado das provas do grupo (de controlo) que não foi submetido a esse 

programa; 

• Verificar os ganhos obtidos pelo grupo envolvido na experiência após a 

implementação do programa de intervenção, em termos de linguagem musical e 

linguagem geral e de comunicação; 
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O trabalho está organizado em nove partes, cada uma com os respectivos títulos e 

subtítulos. Por conseguinte, para dar corpo ao referido trabalho, este terá em termos 

estruturais a seguinte sequência:  

 

A Primeira parte diz respeito à Introdução. 

 

A Segunda parte refere-se ao enquadramento teórico e está dividido em doze títulos a 

saber:o primeiro título diz respeito ao Aparelho auditivo e a sua constituição. O segundo 

título centra-se na Audição com o subtítulo - a audição central e periférica e a 

dominância auditiva. 

O terceiro título fala da Comunicação, Linguagem e Pensamento. O quarto aborda a 

Importância da audição na linguagem. 

O quinto título centraliza-se na Metodologia científica da linguagem na escola. O sexto 

enfatiza os Mecanismos de acesso inicial à linguagem oral, subdividido em quatro 

subtítulos. 

O sétimo título trata de questões referentes ao Desenvolvimento da Percepção e 

Discriminação auditiva onde se abordam, também, temas como a Educação sensorial e 

auditiva e o desenvolvimento da atenção e da memória auditiva. 

No oitavo título faz-se uma abordagem sobre a Importância da Discriminação auditiva 

na aprendizagem geral e a interdisciplinaridade.   

O  nono título que tem três subtítulos foca sobre a Educação Musical   ao longo dos 

tempos. 

No décimo título abordamos o tema O Ensino Básico e como subtítulo a Expressão 

Musical no Ensino Básico. 

 A Educação Pré-escolar é o décimo -primeiro título.  

Na Música como Linguagem, que é o décimo segundo título, abordam-se outras 

questões pertinentes nomeadamente a música como estímulo da criatividade e 

aprendizagem, o desenvolvimento musical da criança em geral,terminando com o 

desenvolvimento musical da criança dos quatro aos dez anos. 

 

A Terceira parte, a Experimental, é focalizada em questões metodológicas, e onde, 

também, formulam-se os objectivos e hipóteses da pesquisa.Começa-se por caracterizar 

o tipo de investigação realizada, o desenho da mesma e depois faz-se a caracterização 
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da amostra. Apresentamos os instrumentos de avaliação e o programa de Intervenção, os 

procedimentos e as atividades desenvolvidas são itens. 

 

A Quarta parte contém os procedimentos estatísticos onde fazemos a análise estatística 

decritiva e a comparativa MannWhitney dos dados referentes às variáveis em estudo. 

 

A Quinta parte diz respeito à apresentação e discussão dos resultados da Investigação. 

 

A Sexta parte é a conclusão e recomendações e onde também apresentamos as 

limitações do estudo e perspectivas de estudos futuros. 

 

A Sétima Parte com as referências bibliográficas. O trabalho finaliza os anexos e 

apresentamos um Glosário de termos básicos musicais. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. O APARELHO AUDITIVO – SUA CONSTITUIÇÃO 

 
Quase todos os tipos de sons são percebidos pelo ser humano através do ouvido que é o 

órgão da audição. É também, o primeiro órgão dos sentidos que a natureza nos 

proporcionou (Castarède, 1991). 

A Ciência define o som como uma sensação recebida no cérebro provocada por 

vibrações especiais de corpos sonoros.De igual modo costuma-se designar som no 

sentido mais lato, “toda a vibração suscetível de ser detetada pela orelha” (Ardley et 

al.1997. p. 10). (Tradução nossa) 

Essas vibrações, em forma de ondas sonoras, propagam-se num meio homogénio como 

por exemplo o ar, a àgua, a madeira, em todas as direções. 

As vibrações podem suceder de forma regular ou irregular. Quando acontecem de forma 

regular são designadas de som e quando se realizam de forma irregular, são 

denominadas de ruído. (Ardley et al.ibidem). 

Quando o som chega aos ouvidos, a membrana do tímpano amplia as vibrações que são 

transformadas, no ouvido interno, em impulsos nervosos que são enviados através do 

nervo auditivo para o córtex cerebral, dando-se, assim, a sensação sonora. (Ardley et 

al.op.cit). 

De acordo com Devies 1957 (apud Sousa 2003 p.25) o aparelho auditivo é constituído 

pelo ouvido que está dividido em três partes principais: o ouvido externo, o médio e o 

interno. Cada uma dessas partes desempenha uma função específica, importante, na 

audição de sons. 

 

Assim como assinala Davis (ibidem), o ouvido externo é constituído pela orelha ou 

pavilhão “situada no exterior do crânio […] que parece ajudar na recepção de sons de 

elevada frequência e na localização espacial (direcção e distância) das fontes sonoras”e 
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pelo canal auditivo, que envia as vibrações sonoras ao tímpano, membrana que separa o 

ouvido externo do ouvido médio. O timpano transmite as vibrações aos três ossículos 

que constituem o ouvido médio, que tem como função transmitir as mesmas ao nervo 

auditivo. Esses ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo, têm a importante tarefa de 

aumentar, cerca de vinte vezes, as vibrações do tímpano. 

 

Existe, ainda, um canal muito importantante, a trompa de eustáquio, cuja função é 

eliminar as secreções da mucosa da caixa do tímpano e igualar a pressão com a do canal 

auditivo externo, “permitindo deste modo a facilidade de movimentação vibratória da 

membrana do tímpano” (Sousa, 2003 p. 26) 

 

No ouvido interno encontramos o caracol ou cóclea que recebe as vibrações dos 

ossículos transformando-as em impulsos nervosos, e envia-as para o nervo auditivo que, 

por sua vez, as transmite ao cérebro (ibidem). 

 

Ainda, segundo Sousa (2003 op.cit.), o caracol que é o órgão principal da audição é 

constituído por um canal em forma de espiral que contém a endolinfa. Para que haja 

audição de som, as células da endolinfa que estão dispostas ao longo do enrolamento do 

caracol são excitadas pela pressão, produzindo a sensação da altura do som. Os sons 

agudos acontecem quando essa excitação dá-se no início do enrolamento e os graves 

quando se realizam no centro da aspiral. 

 

2.2. A AUDIÇÃO 

 

 

Conforme Sousa (2003), a audição, do ponto de vista anatómico, se realiza no feto, a 

partir do 5º mês de gestação.  

 Este autor refere ainda que, a audição tem dupla função. A primeira é: “sensação, 

percepção e discriminação dos sons e formas verbais que lhe cheguem de outrem”. A 

segunda função é: “possibilitação de um autocontrolo auditivo da própria fonação, 

graças a uma função de feedback auditivo e a uma comparação que estabelece do que 
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emite com o que tem ouvido noutras ocasiões e retém na sua memória” (Sousa 2003, 

p.135). 

Dentro desta linha de ideia, Estrada (1987) afirma que a capacidade de audição é o 

segundo “y más importante mecanismo que se configura en el desarrollo 

neurofisiológico del lenguaje oral”. A comunicação acústica com o mundo exterior é 

feita através do ouvido. É ele, neste caso, que tem uma relação directa com a linguagem 

oral porque atua como feedback comunicativo. 

A organização do ouvido obedece, de uma forma antecipada, a esquemas 

comunicativos. A sua função simbólica, neste caso, é inquestionável visto que a audição 

e a discriminação são simultâneas, mesmo se estão a referir-se a imagens diferentes (cf. 

Estrada 1987, op.cit) 

 

Para esta autora, existem operações auditivas que são inseparáveis entre as quais: ouvir 

e discriminar, escutar e perceber que têm igualmente o seu paralelismo nas respostas 

que produzem: reflexos e compreensão, descodificação e comunicação. 

  

Se hoje a carência da capacidade auditiva não é mais um entrave para que uma criança 

possa adquirir a linguagem oral, os acontecimentos históricos ao longo dos séculos por 

que passou a compreensão desta descoberta, demonstram, pelas suas adversidades, a 

grande relação entre o ouvido e a palavra. Pode-se considerar que o mecanismo da 

audição cria antecipadamente a sua própria função simbólico-comunicativa. (op.cit). 

 

Trabalhos realizados sobre a observação de bebés têm constatado uma orientação visual 

e acústica destes desde a primeira semana, criando, ao mesmo tempo, respostas 

sensório-motoras e fónicas que fecham o circuito comunicativo. 

De acordo com Estrada (1987, p. 32), um “buen tratamiento de la audición en el aula 

escolar normal, reduce estos problemas en, un 99% de los casos porque consigue 

establecer modelos interaccionados comunicacionales válidos”. 

Concordamos com esta autora quando ela acrescenta que, é importante saber que,  

  
“en la aplicación de cualquier programa auditivo, es la actitud comunicativa la 

que lo hace viable, y no la técnica o la precisión con que se aplica. Por ello hay 
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que partir del mundo cercano al niño y al adulto, el mundo de los ruidos y sonidos 

que nos rodean, el mundo de los ruidos y sonido que creamos nosotros mismos, el 

mundo de ruidos y sonidos que envuelven nuestro ambiente y después el mundo 

de los ruidos y sonidos que podemos retener a través de los medios técnicos. Y 

todo ello vivido como un proceso relacional. 

En suma, no debemos pasar ni un solo día, sin prestar atención al silencio sonoro 

y a la palabra callada que nos rodean si queremos hacer de los niños y niñas, 

hombres y mujeres abiertos a la experiencia comunicativa (Estrada, ibidem). 

 
Dado que o silêncio faz parte da música (o ritmo é uma sucessão de som e de silêncio), 

também partilhamos a opinião de que a criança deve aprender a valorizá-lo, daí que uma 

educação nesse sentido só poderá fazê-la apreciar o mundo sonoro que a rodeia. 

 

Um dos aspectos fundamentais da aprendizagem está relacionado com a audição. É 

através da identificação e da análise dos sons que se consegue descobri-los.Partindo 

dessa identificação podemos relacionar o som com a sua procedência. No entanto, essa 

audição deve ser orientada, para uma melhor otimização da discriminação de diferentes 

fontes sonoras. 

De acordo com Pittion  (1969, p.75) “c`est par oreille que transitent les premières 

perceptions du milieu ambiant, et grâce à elle que s`opère l`eveil de l`intelligence et de 

la sensibilité”.  

Uma das primeiras finalidades dos exercícios de audição é de orientar a aprendizagem 

da criança no reconhecimento e seleção de timbres e da intensidade dos sons, seguido 

do reconhecimento da duração, e da altura depois (Pittion, ibidem). 

O papel desempenhado pelo órgão auditivo é tão crucial que mesmo antes de nascer já 

se encontra à disposição do pequeno ser, antes da visão (Pittion, p.75). 

 

Geralmente, a imagem desperta mais atenção do que o som. O nosso quotidiano está, 

por um lado, invadido de cartazes com publicidades de todo o tipo que aliciam os 

olhares, afetando o subconsciente, direcionando as pessoas para o consumo desenfreado 

e alterando os gostos. Por outro lado, estamos sempre a ser bombardeados e, cada vez 

mais, por barulhos constantes a toda a hora, que fazem com que o silêncio seja 

dificilmente suportado. 
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Ora, estudos feitos têm provado que o aumento de barulho em termos de decibel ou 

fone, que é a medida da intensidade, provoca danos não só físicos mas também afetivos. 

Normalmente existem sons que, muitas vezes, passam despercebido. Sobre esse assunto 

Sousa (1979) diz que, quando estamos “bem integrados no mundo visual, podemos 

identificar quase tudo o que vemos” […] mas que a mesma coisa não acontece no 

universo sonoro.  

 

Assim como acontece com as cores, com as formas, ou com o cheiro, podemos 

reconhecer as coisas e receber informações sobre elas, se a nossa consciência for 

despertada nesse sentido. “No mundo sonoro temos dificuldade em identificar grande 

número de sons, de os localizar no espaço […] Daí, a necessidade de um esforço 

educativo”no sentido de levar as crianças a tomarem consciência do universo sonoro, 

apreciando o som e o silêncio e partindo das informações recebidas, levá-las a descobrir 

outras. (Sousa, op.cit) 

 

2.2.1. A audição central e periférica, e a dominância auditiva 

 

O sentido da audição é um fenómeno que, segundo os cientistas, existe há cerca de 300 

milhões de anos.  

Através dos ouvidos, que constituem a via mais curta e mais rápida, as vibrações 

chegam ao cérebro. 

O órgão de Corti, situado no ouvido interno no término do nervo auditivo (Candé p.35), 

recebe as vibrações e envia-as ao cérebro. “As fibras auditivas conduzem as vibrações a 

uma zona chamada “zona auditiva” da massa cinzenta, o que explica o facto de 

transformarmos os sons, recebidos sob forma puramente física, em representações 

mentais, imagens, pensamentos, recordações” (Sousa, 2003) 

De acordo com Stehman (1964), existem sons que saindo do campo de perceção do 

ouvido, são inaudíveis ao ouvido humano. No entanto, há um limite de número de 

vibrações que são podem ser captadas pelo ser humanoque é de 16Hz a 25.000Hz.  
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Mas esse limite pode “variar de maneira importante de um indivíduo para outro” 

(Candé s.d. p.37). Os sons de baixa frequência que não chegam a atingir os 16Hz são 

denominados de infra-som e os de alta frequência e que ultapassam os 25.000Hz 

recebem o nome de ultra-som. Tal como afirma Candé (ibiem), podemos sentir a 

presença do ultra-som“sob forma dum mal-estar indefinível que pode ir até à forte dor 

de cabeça ou mesmo de um desmaio.” 

A zona em que a audição é mais cómoda relativamente às diferenças da tonalidade 

sonora, em que se discriminam e reconhecem os sons bem como as suas direções e 

variações, é denominada de audição central (Ades, apud Sousa, 2003, p.38). 

 

Morgan, apud Sousa (2003), explica que a localização central é o fenómeno que 

acontece quando os dois ouvidos funcionam de forma complementar, isto é, as 

vibrações chegam primeiro ao ouvido que está mais próximo da fonte sonora e, em 

frações de segundo, chegam ao outro. 

 

É possível avaliar a audição central através de testes especiais, utilizando estímulos 

verbais gravados e modificados.  

À semelhança da visão, há de igual modo, uma audição central, cujos pormenores são 

bem percebidos, mas também uma audição periférica em que os sons são percebidos, 

mas “mais esbatidos” (Sousa, ibidem). 

As funções da audição central são, entre outras: localizar fontes sonoras, identificar um 

som no meio de vários outros, associar um som escutado à sua fonte sonora, armazenar 

e recuperar estímulos sonoros, determinar se dois sons são iguais ou diferentes. 

A audição periférica fica para além dos limites da audição central. É possível ouvir 

ainda os sons, apesar de não se poder analisar a sua qualidade (Ades, apud Sousa). 

 Sousa (2003) explica que o nosso ouvido é capaz de perceber pormenores, mas também 

estruturas sonoras. 

Tal como dois radares que se complementam para a deteção de um objeto, a receção do 

som pelos dois ouvidos, permite a localização de um corpo sonoro.“Os recém nascidos 
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viram-se em direção a uma voz humana, procurando a fonte de onde provém o som” 

(Crease, 2008 p.25). 

A perceção do som, de forma sucessiva aos dois ouvidos pelo córtex em termos 

espaciais, acontece com uma “diferença de 0,03 a 0,3 segundos”, tempo suficiente para 

a localização da fonte sonora (Sousa, op.cit). 

Com a evolução, a espécie humana sofreu várias alterações funcionais que hoje as 

reações que os dois ouvidos recebem não dão a mesma resposta. A deteção espacial 

ainda acontece de forma complementar nos dois ouvidos, o que não se verifica 

relativamente à análise de sons. (ibidem). 

Ao que tudo indica, cada um dos ouvidos tem a sua especificidade funcional, havendo 

mesmo uma certa dominância de um sobre o outro (Sousa 2003). 

 

Citando Tomatis, Sousa (op.cit p.39) explica que quando“um sujeito que está a falar 

para um microfone ligado a um amplificador e a uns auscultadores, colocados de modo 

a que oiça a sua própria voz, ao desligar-se o auscultador do ouvido dominante, a voz 

começa a apresentar perturbações, torna-se mais fraca e o ritmo sofre irregularidades”. 

Seguindo esta ideiaAdes (apud Sousa), afirma que, neste caso, o ouvido dominante 

poderá desempenhar um papel crucial nas perturbações da linguagem. 

 

 

2.3. COMUNICAÇÃO, LINGUAGEM E PENSAMENTO 

 
 
 
Linguagem “é todo o sistema organizado de sinais que serve como meio de 

comunicação entre indivíduos” (Lopes Wenderson, 2015). 

Para Estrada (1987, p. 11), “el lenguage humano es un instrumento único que nos 

permite regular las relaciones con el mundo exterior y a partir de ellas genera 

conocimientos”. 
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Qualquer ser humano para se comunicar com os seus pares, necessita de utilizar uma 

linguagem e, para isso, ele dispõe de vários recursos, podendo ser esses verbais ou não 

verbais.  

Existe uma relação de interdependência entre“el lenguaje y los altos niveles del 

pensamiento y aproximan la reflexión al mundo de la comunicación humana desde el 

contexto comunicacional que se establece en el grupo, en el pueblo, en la cultura” 

(Estrada, 1987 p). 

De acordo com esta autora, foi possível constatar, ao longo de dez anos de observação 

em várias escolas, que a falta de atenção está ligada ao rompimento do esquema da 

comunicação oral na própria escola. 

Ainda, na perspetiva de Estrada (op. cit.), estudos realizados com crianças ouvintes nos 

níveis escolares e ciclo inicial, ao longo de seis anos, comprovaram que em cem por 

cento de crianças detectadas com disfunção na discriminação auditiva, a causa estava 

nos problemas de comunicação e dificuldades na génese do seu mundo simbólico e 

interno, produzidos, em alguns casos, por disfunções evolutivas, traduzidas em 

inibições. Em outros casos, por causas patológicas profundas que conseguem deformar, 

por completo, o mundo percetivo acústico com perda do sentido da realidade. 

A comunicação através da fala é das capacidades biológicas mais extraordinárias (Sousa 

A. 2003 p.127) e mais complexas que a espécie humana já adquiriu. 

No início da sua existência, o ser humano não possuía um órgão de fala. Provavelmente, 

dado a necessidades de se comunicar com os outros para a preservação e evolução da 

própria espécie, levou a que ele desenvolvesse a capacidade da fala (Sousa ibidem). 

Essa capacidade fez com que se operasse grandes modificações de caráter neurológico 

no seu cérebro, ao nível do hemisfério esquerdo, com a criação de um centro que lhe 

permitiu comunicar“através dos sons, a linguagem falada” (cf. Sousa op.cit., p.17). 

A génese e o desenvolvimento da linguagem oral é considerado um dos temas que mais 

tem suscitado investigações e grandes debates.Os estudos relacionados com esse tema 

debruçaram-se sobre a oralidade dos chimpanzés em que se “ considerava ingenuamente 

que el lenguaje humano não es más do que una varición en grado del lenguaje animal” 
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mas apesar dos métodos criados, não se conseguiu chegar a nenhuma conclusão válida, 

afirma Estrada (1987, p15). 

 

Com o behaviorismo, as investigações caíram num impasse quando“esquematizo las 

conductas por las que el hombre consigue hablar, describiéndolas, sencillamente, como 

simples entrenamientos miméticos que producen reflejos condicionados a um estímulo 

prévio, estabelecendo por lo mismo un segundo sistema de señales”.(Estrada, (ibidem) 

Outros investigadores cujos trabalhos só foram dados a conhecer na segunda metade do 

século, trazem um enfoque diferente sobre a problemática. Os estudos já não estão 

centrados na descrição dos factos observados, mas sim em analisar a mente humana. 

Estes estudos ditaram a separação da inteligência animal da humana, querendo mostrar, 

com isso, que só o homem pode pensar e comunicar (Estrada op.cit.). 

Outrossim, as investigações filogenéticas sobre a linguagem humana que fracassaram, 

espoletaram o interesse pela ontogénese da linguagem e direcionaram os estudos sobre 

outro enfoque, o pensamento, estabelecendo uma relação entre eles. 

Assim, a partir dessa altura começam a surgir estudos e reflexões sobre a linguagem e o 

pensamento tentando fazer a sua conexão.Entre estes estudos destacam-se os trabalhos 

do investigador Jean Piaget compilados no título “ A linguagem e o pensamento da 

criança” cujo método chamou a atenção para novas formas de se fazer investigações.  

De acordo com as afirmações de Estrada (1987), a partir de Piaget surgem outros 

estudos, também, de grande importância como as contribuições de Winnicott e, 

sobretudo, os trabalhos de Melanie Klein que trouxeram luzes sobre a psicologia infantil 

analítica. “A partir dos seus trabalhos a compreensão dos primeiros meses de vida e a 

possibilidade comunicativa e simbólica do bebé ficam perfeitamente delineados. 

(Estrada, op.cit p.16,) (tradução nossa).Esta valiosa contribuição constitui um “punto de 

partida imprescindible en el estúdio de la génesis de la comunicación humana” (Estrada, 

ibidem). 

 

Outros estudos que mereceram grande destaque foram os do russoVigotsky (apud 

Sousa, A. 2003), que procura resolver o problema sobre a conexão entre o pensamento e 

a palavra e os vínculos que caracterizam estes elementos no homem. Ele foi o defensor 
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da teoria de que a linguagem tem duas funções: “ a comunicação externa com outras 

pessoas e a manipulação interna dos pensamentos íntimos” (Sousa, ibidem. p.131).  

Vigotsky um dos responsáveis pelo surgimento da primeira corrente sobre as teorias que 

fundamentam os estudos sobre a linguagem, preconizou que, 

“ a interacção social e o instrumento linguístico são componentes decisivos para o 

desenvolvimento cognitivo”.Para ele, a fala possibilita o conhecimento do mundo e 

torna-se essencial para o desenvolvimento cognitivo. Uma criança que pode falar 

tem maior liberdade e independência” (Sousa Costa, 2011, p.1). 

 

Piaget, representante da segunda teoria baseada no estruturalismo, defendia que, mesmo 

antes de a criança adquirir a linguagem, o cérebro dela “ desenvolve atividades 

cognitivas devido a uma maturação cerebral biológica” (apud, Sousa Costa, p.1) 

Para Piaget o sujeito já nasce com capacidades para aprender. No entanto necessita de 

estímulos do meio onde está inserida para desenvolver a nível linguístico e cognitivo 

(ibidem). 

Com fundamento no inatismo, a terceira teoria teve Chomsky como seu representante 

principal. Segundo ele, o sujeito nasce com capacidades inatas e o meio só precisa 

estimular o seu potencial linguístico e cognitivo que já existe (cf. Sousa Costa, 2011). 

 Chomsky trouxe também grandes inovações a nível da gramática com obras como: 

“Estruturas sintácticas”, “Princípios de Gramática Generativa”, entre outros, conforme 

Estrada (1987). 

Com Luria, Leontotiev e outros, foi retomado o interesse pela comunicação como 

instrumento básico no conhecimento das relações entre o pensamento e a linguagem. 

(Estrada, idem). 

Conforme Sousa Costa (2011) assinala ainda, Benjamin Worth, discípulo de Saphir, 

realizou trabalhos de grande mérito sobre a natureza das línguas e estabeleceu as bases 

da semântica. 
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2. 4. A IMPORTÂNCIA DA AUDIÇÃO NA LINGUAGEM 

 

A linguagem humana é um sistema complexo que envolve factores biológicos, 

cognitivos, emocionais e socioculturais. 

Tal como disse Castarède (1998), para o ser humano o “acesso ao mundo é acesso à 

voz: é o de grito primário ou palavra de vida [...] ”Mas o homem não se limita a falar: 

também ouve [...].Após a sua emição, “a voz estabelece de imediato uma relação de 

alteridade e de reconhecimento”. 

 

A audição torna-se num órgão principal para o reconhecimento dos sons ambientais e da 

fala humana, quando o foco é a compreensão da linguagem. Para essa compreensão, é 

necessária a integração de diferentes elementos coordenados por vários sistemas 

neuronais e emocionais, para que a mensagem transmitida seja compreendida. 

Estudos efetuados por Barthes (1982), apud Garcia Rizzon (in Beyer & Kebach, 2009 p. 

52), levaram-no a identificar três tipos de escuta a saber: 

 
1.a audição é orientada para indícios, o que determina que homem e 

animal estejam no mesmo nível quanto à escuta, pois o cão, por exemplo, 

escuta um ruído que o põe em alerta da mesma forma que a criança escuta 

os passos da mãe e também se põe em alerta; 

2. é uma descodificação, o que já nos diferencia dos animais, pois apenas 

o homem pode captar signos e escutar através da leitura desses códigos. 

Por exemplo, um trecho musical, em que a leitura de um som de flauta 

executando uma melodia é o canto de um pássaro; 

3.é uma abordagem que não visa ou espera signos determinados, 

desenvolvendo-se num espaço intersubjectivo, apenas concebível com a 

determinação do inconsciente [...]. 

  

Segundo ele, é preciso distinguir o ouvir do escutar. Ouvir para ele é um fenómeno 

fisiológico [...] enquanto escutar é definido pelo seu desígnio. 

Uma das melhores formas de apreendermos o mundo e de nos apercebermos dele, é 

através da audição, um dos principais sentidos do ser humano, e a base da linguagem 

oral. “Podemos perceber que sem ela, o indivíduo perde parte do mundo real, passando 

a ter problemas emocionais e sociais” (Lemos, 2000) 
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De acordo com a Fonoaudiologa Lemos (op.cit.) todo o indivíduo que nos primeiros 

anos da sua existência não for estimulado a nível da linguagem apresentará uma 

“desfasagem em seu desenvolvimento linguístico”. Para evitar as consequências 

causadas pela ausência desta estimulação auditiva sobre a função da linguagem, a 

prevenção da perda auditiva é o melhor caminho.  

 

Lemos (idem), afirma que, 
“Os primeiros anos de vida têm sido considerados como o período crítico 

para o desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem. Esse é 

o período de maior plasticidade neuronal da via auditiva. Nesse período, o 

sistema nervoso auditivo central pode ser modificado de maneira positiva 

ou negativa, dependendo da quantidade e qualidade dos estímulos 

externos captados. Além disso, o período de recepção dos símbolos 

linguísticos auditivos é um pré-requisito para a formulação da expressão 

verbal”. 

 

Para a autora (ibidem), as alterações sofridas pela perda auditiva na infância limitam, 

por conseguinte, as experiências neste domínio, fazendo com que o desenvolvimento 

deste órgão e a capacidades linguísticas sejam afectados.  

 

Afirma, ainda, que “as alterações com componentes condutivos de carácter flutuante 

comprometem a habilidade de processar os estímulos sonoros e as alterações 

decorrentes do comprometimento anatomofuncional do sistema nervoso central” que 

por sua vez vão afetar as capacidades de processamento dos estímulos acústicos, 

comprometendo, assim, o desenvolvimento da linguagem. 

 

Lima, Teixeira, Torres & Queiroz (s.d.), apontam dificuldades apresentadas por 

algumas crianças em articular certos fonemas quando estas estão integradas numa 

palavra, embora consigam fazê-lo quando estes estão isolados.  

 

Segundo esses autores (idem), existem algumas crianças que, apesar de articularem 

qualquer fonema de forma isolada, não o fazem em situação de integração do mesmo 

em todos os contextos.  
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Um outro exemplo, apontado por eles, pode também ajudar a clarificar o caso: a criança 

“diz” o fonema /k/ em “capa” e “foca” mas não em “máquina”.  

Afirmam quese trata, na verdade, de um erro não de articulação (fonético) mas de 

reconhecimento, perceção e integração do referido fonema naquele particular contexto 

fonológico a que pertence a palavra “máquina”. 

 

2.5. PARA UMA METODOLOGIA CIENTÍFICA DA LINGUAGEM 
ORAL NA ESCOLA 

 

 
Lenneberg é de opinião de que a aquisição de uma língua por uma criança tem melhores 

resultados quanto mais cedo acontecer. Diz, ainda, que as crianças também aprendem a 

falar uma língua melhor do que um adulto (apud Sousa 2003). 

A linguagem desempenha um importante papel no processo de 

ensino/aprendizagem.Quando a criança aprende a falar uma língua, essa aprendizagem 

engloba, para além das competências linguísticas, os atos sociais da fala, que ela vai 

adquirindo através da sua socialização com os seus pares e com o meio envolvente 

(Sousa, 2003). 

A este respeito, Sousa acrescenta que “ alguns teóricos referem que a criança aprende a 

lingua dos adultos através da sua imitação. A imitação é um mecanismo de 

aprendizagem hereditário, que parece já estar a funcionar quando a criança nasce, 

mantendo-se como uma forte tendência durante toda a vida” (cf. Sousa, 2003, p.146). 

A criança poderá desenvolver a sua expressão oral de forma positiva se ela for colocada 

em situações de aprendizagens concretas, em que terá de comunicar com o outro, 

usando a linguagem adaptada a diferentes situações de comunicação. 

Neste caso, cabe à escola, como instituição mais indicada, incentivar e dar continuidade, 

de forma sistemática, ao processo de desenvolvimento da linguagem que a criança 

adquire no ambiente familiar e social. Isto pode ser realizado através de estratégias 

adequadas e contextualizadas, partindo de situações concretas e tendo em conta a 

realidade quotidiana da criança. 
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A prática sistemática em situações significativas para a criança faz com que, ao 

expressar-se oralmente, ela conquiste a autoconfiança e auto-estima, fundamentais para 

o sucesso ensino/ aprendizagem. O importante não é falar por falar, desgarrado de 

contexto. Deve-se ter em conta a qualidade e não a quantidade da linguagem oral. 

Os inúmeros estudos desenvolvidos ao longo do tempo sobre a linguagem pressupõem a 

existência de critérios que poderiam ajudar os agentes educativos a refletir sobre a sua 

aquisição.  

Estrada (1987 op. cit.) realça que ao descrever o“esencial en la búsqueda de la 

ontogénesis del lenguaje, encontramosvarios parámetros que aparecen en todas las 

investigaciones”: 
 

 - Las bases neurobiológicas que configuran el hombre  frente al animal. 

 - La naturaleza interna del lenguaje y su relación con la mente. 

- La naturaleza del «insight», es decir de la comunicación. 

- La incidencia del contexto comunicacional. 

- La presencia de modelos operativos,   es  decir interactivos. 

- La descripción de la competencia lingüística evolutiva. 

 

Neste caso, segundo acrescenta a autora, isto vai permitir a escola aproximar-se da 

realidade da criança no sentido de conhecer os seus mecanismos neurobiológico, 

facultar o processo de comunicação, criar contextos educativos e avaliar, 

continuamente, o nível de desenvolvimento das suas competências linguísticas (ibidem). 

 

 

2.6. OS MECANISMO DE ACESSO E INICIAÇÃO À LINGUAGEM 
ORAL 

 

 

As investigações efetuadas, atualmente, por vários autores sobre a observação de bebés, 

mostram a relação entre os mecanismos que “estructuran neurologicamente las 

capacidades incipientes de un niño y los progressos comunicativos”(Estrada, 1987, 

p.20). 
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Para ouvir possuímos um órgão específico, e, para falar precisamos recorrer a órgãos 

pertencentes a outros sistemas nomeadamente: respiratório e digestivo. 

Sabe-se, hoje, que as funções desenvolvidas desde o nascimento como bases 

biopsicológicas, nas quais se poderá basear a linguagem articulada, organizam-se à 

volta de parâmetros comunicativos. A sucção, a audição, a respiração e a capacidade 

fonadora da criança tornam-se manifestações significativas no contexto de 

comunicação, deixando de ser meros atos fisiológicos. 

Klausmeir (1977) citado por Sousa Costa (2011) salienta que a criança compreende a 

fala das pessoas que interagem com ela desde os primeiros meses de vida. A mesma 

autora citando Tanigute (1998), refere que “a linguagem é explicitada através da fala; 

sendo a fala a realização da linguagem” e ainda citando Zorzi, (1993) diz que “ a 

construção da linguagem oral, assim como a construção do conhecimento, resulta de um 

processo de interação entre o sujeito, o meio social e o meio físico” 

A questão sobre o desenvolvimento da linguagem da criança na sua interação com o 

ambiente em que ela está inserida, é defendida também por Zorrillo Pallavicino (2009, 

p.26). Segundo ele, 

“la maduración en el desarrollo del lenguaje infantil atraviesa diversas etapas. En la 

etapa del lenguaje socializado, la maduración justa (dentro de la normalidad) 

dependerá en gran medida de la riqueza de comunicación con las personas del 

ambiente que lo rodea. Asi, por meio del diálogo y la constante estimulacióna 

verbalizar, aprende a reemplazar con palabras las sensaciones, los conocimientos y 

las ideas, enriqueciendo su dasarrollo cognoscitivo, la socialización y la aptitud 

verbal 

 

É necessária uma motivação e uma intenção para que o sujeito possa desenvolver a sua 

comunicação oral. Partindo de uma intenção, as ideias, os pensamentos e os sentimentos 

surgem, representados por palavras.“Ao recorrer a este repertório lexical (vocabulário) 

existe a necessidade de organizar tais palavras em frase, respeitando os aspectos 

gramaticais da linguagem” (Zorzi, apud Sousa Costa op.cit) 
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Issler (apud Sousa Costa, 2011.) ressalta que a linguagem oral “é um processo que 

necessita de um substrato orgânico íntegro, o bom psiquismo do indivíduo e um 

ambiente social estimulador”. 

Segundo Estrada (1987), foi possível comprovar, após investigações levadas no fim de 

sete anos, por alguns especialistas, que uma grande percentagem de transtornos 

respiratórios de crianças em idade escolar é devida a sintomas que resultam de uma 

situação de ansiedade comunicativa criada pela própria criança e pelo meio envolvente. 

Do mesmo modo, um grande número de crianças que entram na escola e que não falam 

corretamente são pistas para “processos dependizadores en losestadios anteriores del 

desarrollo, donde nisiquiera se ha podido obtener la autonomia articulatória adequada” 

(Estrada1987, p.21). 

Na opinião desta autora supra citada, ao definir o termo comunicação como sendo a 

capacidade de substituir os objetos materiais e sociais por objetos internos mediante um 

processo simbólico, pode-se entender a aprendizagem da criança como um fenómeno 

inédito pela qual o conhecimento humano se configura de forma evolutiva. 

 

A autora acrescenta ainda, que, neste caso, a ontogénese da linguagem não pode ficar à 

margem deste enfoque e do desenvolvimento, até à idade adulta. Deverá ser 

“reescriturado en términos de estructuras subyacentes, incluso, en aquellos estadios en 

que no se ha producido todavía la articulación sígnica de la gramática particular, pero en 

los que actúa, sin lugar a dudas, el desarrollo de la gramática universal” (Estrada, 1987) 

 

2.6.1. O Mecanismo e a Função Respiratória 

 

O primeiro grito que a criança emite logo que nasce, deve-se ao facto de ela utilizar, 

pela primeira vez, os seus pulmões para respirar. Supõe-se que este grito é causado pelo 

choque da adaptação da passagem de um ambiente aquático “confortável” para um 

ambiente aéreo. Assim, “el nacimiento de un niño está caracterizado por el llanto” 

(Estrada,  1987 p.22). 
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Conforme a autora (ibidem), esta fase que é considerada por especialistas como a fase 

inicial, a primeira manifestação de vida, do ponto de vista neurobiológico é essencial, 

pois é através dela que o cérebro recebe o oxigénio necessário para a saúde orgânica do 

pequeno ser.  

A respiração não é somente um mero ato fisiológico no ser humano, é um mecanismo 

de defesa e adaptação ao meio físico, que lhe permite criar espaços para a sua 

socialização comunicativa. Assim, é necessário aprender a respirar. Uma das finalidades 

principais da respiração é fornecer oxigénio ao organismo. 

A respiração é a função fundamental para a vida e particularmente para a fonação. Deve 

ser sempre feita pelo nariz. Para uma respiração mais eficaz, ela deve ser controlada 

pelo diafragma, isto é, receber e expulsar o ar sobre a ação do mesmo.  

 

A respiração tem dois movimentos principais: inspiração e expiração. Para se conhecer 

melhor os mecanismos de respiração e as suas funções, deve-se conhecer os diferentes 

tipos e modos de respiração: a respiração diafragmática ou abdominal, a costal lateral e 

a respiração clavicular (Estrada 1987) (tradução nossa). 

Estrada (op.cit) explica que, na respiração diafragmática ou abdominal, o ar é inspirado 

lenta e profundamente pelo nariz ao mesmo tempo que se dá o alargamento do abdómen 

controlado pelo abaixamento do diafragma. Ao expirar, o ar sai pela boca suavemente e 

dá-se o relaxamento do abdómen. Este tipo de respiração permite que o pulmão receba 

uma maior quantidade de ar e, consequentemente, uma melhor oxigenação do cérebro. 

Esta forma de respiração que tem por objetivo a maximização do relaxamento é 

referenciada principalmente no Oriente em quase todos os estudos antigos de controlo 

de energia e praticada por diferentes escolas. Apesar do homem ocidental ter perdido, 

com o tempo, este hábito de respirar, os bebés ainda o conservam durante algum tempo 

de repouso. (Estrada 1987) (tradução nossal). 

A recuperação desse hábito é crucial para o controlo da tenção ambiental escolar e para 

tratamento das condutas infantis hiperquinéticas. (Estrada 1987, op.cit., p.23). (tradução 

nossa). 
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A autora (ibidem) acrescenta que na respiração costal lateral, a inspiração é feita 

lentamente ao mesmo tempo que se dilata as costelas laterais, dilatando o peito e 

encolhendo o abdómen. Na expiração faz-se o contrário. A função principal deste tipo 

de respiração é regular a atividade locomotora habitual. 

No entanto, segundo a autora, uma respiração ideal é aquela que reúne as duas 

anteriores, isto é, a respiração costo-diafragmático-abdominal também designada de 

respiração completa. Este tipo de respiração é feito mediante a inspiração na zona do 

diafragma, depois pelo tórax e por fim pela zona costo-lateral. 

A respiração clavicular é aquela que é feita ao inspirar e expirar o ar de forma rítmica e 

breve, de maneira a oxigenar a parte superior dos pulmões. Este tipo de respiração tem 

como função servir de base à linguagem oral pois a fluidez do discurso depende em 

grande parte de uma boa respiração clavicular (Estrada 1987). 

Para além dos tipos de respiração, é preciso conhecer também os modos de respiração 

que são três: a respiração bucal, nasal e a rinobucal.A respiração bucal é feita através da 

inspiração e expiração do ar pela boca. Este é um tipo de respiração de emergência. As 

pessoas que fazem somente este tipo de respiração têm mais tendência para infeções, 

dado que o ar inspirado não passa pelos filtros das narinas (idem). 

Na respiração nasal o ar é inspirado e expirado pelo nariz. É o tipo de respiração em que 

o organismo absorve o oxigénio e liberta o anidrido carbono contido no sangue.  

Esta forma de respirar é a mais adequada dado que através dela o cérebro recebe melhor 

oxigenação, permitindo maior concentração para a realização de qualquer atividade. 

A respiração rinobucal é feita através da inspiração do ar pelo nariz e a expiração pela 

boca. É o tipo de respiração que permite a linguagem oral. A criança aprende a fazer 

este tipo de respiração de forma espontânea, mas o grau de expressividade das palavras 

dependerá da sua qualidade, dado que ela “regula fisiologicamente la produción de los 

rasgos suprasegmentalesenelhabla que constituyenel carácter connotativo más 

importante del lenguaje humano” (Estrada, 1987.p.26). 
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2.6.2. O Mecanismo e a Função Fonadora 

 

De acordo com Escudero (1987), a fonação é a função fundamental da nossa vida social 

e mental (nossa tradução). 

 Esta autora, define a fonação como  “una série de movimientos musculares de 

contracción o relajación, con resultados diversos por el efecto de la presión aérea, los 

sonidos, la resonancia y la articulación, cuya finalidad común es el lenguaje hablado o 

cantado” (cf. Escudero, 1987, p. 6) 

O desenvolvimento da fala da criança processa-se por fases. Logo que nasce e durante 

os primeiros meses o grito é a sua primeira manifestação sonora. De acordo com a 

Enciclopédia de Educação Infantil (1979), é a chamada fase do grito.  

Dos quatro aos oito meses começa a aparecer no comportamento do bebé uma série de 

rasgos fónicos, denominada de fase da fonação. (Estrada, 1987). 

 Os sons guturais e vocálicos são transformados e ampliados transformando-se em 

balbucios, laleos, gorjeios e toda a sorte de jogos vocálicos e consoantes, cujo volume 

aumenta dia após dia e muda constantemente de conteúdo de acordo com o seu 

enquadramento. Alguns linguistas afirmam que muitos desses sons são reproduções do 

que ouve no seu agregado familiar. É a fase da lalação ou balbucio. (Estrada, ibidem, 

p.32) 

Estrada (1987) realça que é muito importante a experiência sensório-motora combinada 

com a produção de ruídos e sons inarticulados que caracteriza o bebé neste período.  

A criança produz ruídos espontâneos mas de forma repetida entregando-se a jogos que 

lhe causam prazer e que vai reproduzir, muitas vezes, nas suas relações sociais. 

Sousa (2003) refere que o jogo constituído pela emissão de sons vocais pela criança e a 

audição destes torna-se no jogo mais atraente para ela. 

O autor acrescenta, ainda, que é através do jogo audição-voz que a criança “vai 

conseguindo coordenar e comandar cada vez melhor as suas capacidades de provocar e 

dirigir os seus sons vocais” (Sousa 2003, p.138). 
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Para Estrada (1987), de certa forma, ao longo de alguns meses, a criança cria uma fase 

sonora inarticulada, a que se denominou de fase pré-linguística até bem pouco tempo, 

dado que não se reconheceram, nestas condutas, os significados da linguagem articulada 

e por isso negou-se a sua significação. 

 Hoje, segundo afirma a autora, embora não se trate de uma linguagem articulada, não 

se pode negar a sua componente significativa “de forma que seria más acertado 

hipotetizar que la gramática sonora que elniñocreagenera signos de competência 

comunicativa, producidos en la relación de significados objetales y significantes 

universales” (Estrada, 1987, p.33) 

Uma vez que a criança organiza o seu jogo sensório-motor a nível da zona oral e 

explora as suas cavidades bucofaríngeas, produz símbolos de uma gramática universal 

sonora (Estrada, ibidem) 

Segundo Etrada (op.cit., p.34), quando a criança repete várias vezes uma cadência 

fónica cujo significado inicial é manifestar, sensivelmente, uma situação agradável ou 

relaxante, produz estímulos significantes que são descodificados pela comunidade 

familiar com um significado distinto  

Na interação com a criança, “ a mãe mais do que ensinar a língua, tenta comunicar pela 

sua voz. Através da comunicação infraverbal, que passa também pelos olhares, pelas 

mimicas, pelos gestos, pelas posturas, a criança tem acesso à fala”(Casteréde 1998, 

p.90) 

 

2.6.3. O Mecanismo e a Função Articulatória 

 

O ser humano conseguiu idealizar, sem nenhum problema, um sistema de comunicação 

cujo retro alimentação permanente lhe permitiu a expansão do pensamento e a redução 

de código. “Estas operaciones de análisis y síntesis a la vez, le permitieron pasar en sus 

manifestaciones verbales, de un conglomerado inarticulado de significantes sonoros, a 

un sistema articulado de signos lingüísticos” (Estrada, 1987 p.36). 
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Em todas as linguagens animais se observam sinais que se repetem de forma indefinida, 

mesmo através dos tempos. Mas de todos esses animais, nenhum melhorou a sua 

linguagem em nenhuma das fases da sua evolução adaptativa da sua espécie. 

A partir do momento em que o ser humano aprende a falar, a sua linguagem vai 

melhorando com o tempo distinguindo-se, assim, de qualquer linguagem animal. 

De acordo com Escudero, “cuando el niño está aprendiendo a hablar, la mayoria de los 

familiares se preocupan solamente de que el niño hable. No importa cómo. No habla 

correctamente porque no sabe cómo tiene que colocar los órganos de la articulación, ni 

qué esfuerzo debe realizar” (Escudero, 1982, p.7). 

Para emitir bem o som, é necessária uma boa articulação, em que a cada uma das 

consoantes e vogais é dada a sua forma correspondente. A articulação, neste caso, é 

fundamental na emissão das palavras. (Escudero, 1987, p.24) 

Para la articulación de los sonidos és imprescindible que entren en actividad varios 

órganos: la respiración, la aticulación y la fonación (Escudero, 1982, p.7). 

Segundo Escudero (1987), a articulação é a abertura da boca para produzir os diferentes 

fonemas que constituem a palavra realizando, assim, uma série de movimentos das 

partes móveis das cavidades de ressonância, com os quais o som glótico se transforma 

em palavras e linguagem. 

A articulação, a dicção e a pronunciação são indispensáveis para quem vai cantar ou 

falar em público. De acordo com Escudero (1987), para falar é necessário escutar-se a si 

mesmo, articulando, pronunciando e dizendo bem as palavras. “La buena articulación es 

la que hace resaltar todas las cualidades de la voz, dando a la palabra claridad e nitidez” 

(Escudero, 1987, p. 24). 

Sousa (2003) explica que o ar que vem dos pulmões e que passa pelas pregas vocais 

situadas na parte superior da laringe é modelado, transformando-se em som, mas que é 

na boca que ele é articulado, transformando-se em palavras com o auxílio dos lábios, da 

língua, dos dentes, etc. 

Atualmente é possível demonstrar que a pessoa que fala pode dominar a realização da 

sua própria língua, sem conhecer as mínimas regras fonológicas que a descrevem. Não é 
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importante fazer associações de significantes e significados fonéticos para que a criança 

aprenda a falar bem. (Estrada op.cit). 

As atividades realizadas na escola no período compreendido entre os três e os oito anos 

de idade devem limitar-se a produzir modelos articulatórios interativos que podem ser 

desenvolvidos em contextos de comunicação oral e evitar as associações fonológicas 

como base das aprendizagens (Estrada 1987).  

 

2.6.4. O Mecanismo e a Função Expressiva da Linguagem 

 

 
A última fase da aquisição da linguagem oral deve centrar-se no mecanismo da 

expressão. É a fase a que se pode chamar de “linguagem dialogada”, e que Piaget 

chamou de “linguagem socializada”. Este tipo de linguagem é caracterizado pelo 

aparecimento do destinatário como objetivo de comunicação. A criança fala levando em 

conta o interlocutor, mesmo que as suas mensagens não partam do ponto de vista deste 

(Estrada op.cit). 

 

A autora, supra citada, afirma que, 

 
"es frecuente en la escuela y otras instituciones educativas […], programar la 

educación o la rehabilitación de la expresión oral deficiente, mediante esquemas 

morfosintácticos, estereotipados e irrelevantes que pro de las anteriores y caducas 

teorías lingüísticas en las que se consideraba la lengua escrita como  la   fuente de la 

lengua oral […]” 

 

A mesma diz, ainda, que a compreensão dos relatos das crianças é muito importante, a 

partir da análise da competência comunicativa que se traduz na competência semântica 

e morfo-sintáctica. Acrescenta, ainda, que não existe somente um único modelo de 

estrutura paradigmática, pois são precisas inúmeras estruturas sintagmáticas na 

realização dos falantes. 

 

Nas crianças pequenas o desenvolvimento da linguagem é muito rápido. O seu 

vocabulário aumenta gradualmente. A partir dos quatro anos, expressa-se, embora com 
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frases curtas, ideias completas, só que o seu nível de domínio e riqueza de linguagem 

não lhe permite uma estrutura verbal como a dos adultos (Zorrillo Pallavicino, 2009). 

 

Para o mesmo autor, (op. cit), o amadurecimento na linguagem da criança passa por 

diversas fases. Na fase da linguagem socializada, o amadurecimento adequado poderá 

depender, em grande parte, da riqueza de comunicação com pessoas do seu meio 

envolvente.  

 

Através de constantes estímulos verbais e de diálogos, a criança aprende a traduzir em 

palavras as sensações, os conhecimentos e as ideias. 

 

Segundo Delval (1998) apud Sousa Costa (2011), a escola deve prestar atenção aos 

mecanismos de aquisição da linguagem da criança através da avaliação, da forma como 

ela entende e o que ela quer dizer quando está a expressar-se. 

 

A avaliação e a observação são fundamentais na estimulação da linguagem oral, para se 

detectar os progressos e compreender os avanços linguísticos da criança. 

 

As atividades propostas às crianças devem conter uma forte componente lúdica, 

permitindo, assim, a evolução da expressão de forma mais rápida, dado que a criança se 

expressa de forma mais livre do que com a repetição de atividades pseudo gramaticais. 

É importante que o educador conheça que princípios ou operações internas são 

produzidas na mente da criança no seu processo de construção léxico-semântica e nas 

estruturas morfo-sintácticas para poder agir de acordo com esses conhecimentos 

(cf.Estrada, op.cit). 

Conforme Sousa assinala, é importante o uso expressivo da fala, “dado a importância da 

expressão no equilíbrio da personalidade, podendo-se, no entanto, efectuar uma 

expressão verbal eminentemente lúdica, criando situações práticas, representativas e 

didácticas” (Sousa 2003, p.152). 

Para isso o autor propõe alguns jogos expressivos que podem ser criados com a voz: 

“-Experiências com um som: sustentação, diferentes intensidades, diferentes alturas, 

vibrações, intermitências, crescendo, decrescendo etc. 
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- Risos (ou tosse, ou espirros): invenção de diferentes formas (fortes, fracos, cavernosos, 

estridentes, sincopados etc.). 

-Palavras recitadas ritmicamente (com diferenças de ritmo e de intensidade): nome 

próprio, número de telefone, nome de uma flor, etc. 

- Articulações: articular uma dada palavra de modo: gutural (palatino-laringe), dental, 

labial, labial-dental (dentes sobre o lábio inferior), nasal (tapando o nariz), com um lápis 

seguro pelos dentes, com uma folha de papel segura pelos lábios, etc. 

-Trava-linguas: «o rato roeu a rolha da garrafa», «o otorrinolaringologista da escola 

politécnica», «um tigre, dois tigres, três tigres», etc. (sic Sousa 2003) 

Mas a criança pode, também, ouvir e imitar sons de animais, de objetos, dos elementos 

da natureza, dos ruídos do quotidiano. Pode, ainda, sonorizar contos, poesias etc. 

De acordo com Piaget apud Hoffmann (2007), a criança constrói o seu próprio 

conhecimento ao interagir com as coisas, objetos, pessoas, animais, os fenómenos da 

natureza, etc. 

Citando Vygotsky que é um sociointeracionista, esta autora acrescenta que, a ação da 

criança é também essencial para o seu desenvolvimento. O curso do seu 

desenvolvimento cognitivo é influenciado pelo meio sociocultural, “e as referências 

semânticas representadas pelas palavras e conceitos vigentes no grupo social 

determinam o conteúdo e a forma tanto das estruturas linguísticas, quanto das estruturas 

do seu pensamento” (Hoffmann op.cit, p.21). 

 

2.7. DESENVOLVIMENTO DA PERCEÇÃO E DISCRIMINAÇÃO 

AUDITIVA 

 

O som é uma constante nas nossas vidas. O nosso quotidiano está repleto de sons 

heterogéneos e de diversas procedências que, consciente ou inconscientemente, 

fornecem informações sistemáticas sobre o mundo que nos rodeia.  
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Os nossos ancestrais provavelmente teriam utilizado o ouvido como o primeiro meio de 

defesa dado a que estariam sempre à escuta dos perigos que corriam. Este facto 

contribuiu certamente, para que eles desenvolvessem a perceção, ao tentarem calcular as 

distâncias e as direções dos ruídos, quando não conseguiam visualizar a fonte sonora 

(Sousa, 2003). 

A perceção é o “ acto pelo qual uma pessoa, num dado momento, se apercebe das 

caraterísticas físicas de um dado objecto” (Sousa, 2003,p.). Esta perceção partindo dos 

órgãos sensoriais, é organizada em estruturas cognitivas que englobam conteúdos 

mnésicos aos quais estão associadas. A perceção, neste caso, é a construção cuja 

“imagem mental inclui a tridimensionalidade e a movimentação, para além da inferência 

das suas características visuais, auditivas, tácteis, olfactivas e palativas” (idem). 

A perceção auditiva vai para além de uma simples receção sensitiva. Está relacionada 

com a captação de sons na sua dimensão qualitativa. 

Uma das atividades que melhor propiciam o desenvolvimento das capacidades 

percetivas é a descoberta de sons e ruídos do meio envolvente. Assim, as primeiras 

vivências deverão estar relacionadas com jogos de imitação de sons com ou sem 

suportevisual. A criança poderá explorar, numa primeira etapa, os sons dentro da sala, e 

fora da sala. 

Para as crianças mais pequenas cuja perceção é mais global e genérica, a realização 

destas atividades terá o apoio do/a professor/a que a orientará na descoberta dos sons 

circundantes, explorando, localizando e identificando os menos percetíveis.  

Após a exploração de sons dentro da sala, a criança terá de os reproduzir, improvisar e 

de criar outros. Esta atividade poderá ser desenvolvida, também, fora da sala, para 

diversificar a fonte sonora.  

De acordo com Morgan 1965 (apud. Sousa 2003 p.42) o ouvido humano não consegue 

captar todas as frequências entre si, mas pode diferenciar uma frequência baixa de uma 

frequência muito alta. Geralmente o limite de um som audível para o ser humano em 

termos de altura é de 16Hz a 20/25.000Hz.  

No que diz respeito à intensidade de um som, o limite está entre 20 db considerado o 

limiar da compreensão, a 130/140dB considerado o limiar da dor.  
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Sousa (op.cit) afirma que ruídos em excesso provocam danos nos ouvidos, e causam 

perturbações de foro psicológico. 

Relativamente à poluição sonora e os seus efeitos nocivos, aOMS (Organização 

Mundial de Saúde) considera que um som deve ficar em até 50 db (decibéis – unidade 

de medida do som) para não causar prejuízos ao ser humano. A partir de 50 db, os 

efeitos negativos começam. Alguns problemas podem ocorrer a curto prazo, outros 

levam anos para serem notados. 

www.suapesquisa.com/pesquisa/poluiçao_sonora.htm 

 

Estalayo Víctor e Vega Rosario (s.d.) também afirmam que “los ruidos muy intensos, de 

130 dB en adelante, producen dolor. Entre 90 y 120 dB causan malestar y, si es 

seprolongan, son insoportables. Pero algunas personas sienten malestar y hasta dolor al 

oír ruidos suaves, generalmente agudos”. 

Estalayo eVega (s.d.), fazendo uma abordagem sobre o papel da qualidade da escuta na 

escola, apontam, que, 

“sendo la escucha la actividad intelectual más común en las aulas, 

requiere una excelente calidad auditiva para poderla realizar bien día tras 

día durante largas horas. Es fácil comprender que un estudiante afectado 

por alguna de las anomalías auditivas señaladas necesitará esforzarse 

mucho para seguir las lecciones. Según el grado de los fallos que tenga, 

sólo podrá prestar atención durante media hora, un cuarto de hora o 

menos aún antes de rendirse a la fatiga y a la incapacidad de seguir 

comprendiendo lo que está oyendo.”(Estalayo &Veja, s.d.) 

 

O que acima está exposto reporta-nos à necessidade de se fazer uma educação auditiva, 

recorrendo a várias estratégias pedagógicas que englobam vivências e diferenciação de 

sons. 

A partir do 5º mês, segundo Sousa (op.cit. p.44), começa a audição do feto do ponto de 

vista anatómico. Acrescenta ainda que mesmo que algumas estruturas na audição ainda 

não estejam maduras, a nível do cérebro, a maior parte das estruturas do ouvido interno 

já se encontra organizada e diferenciada. 
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Para Elliot e Elliot (apud Sousa, ibidem), é a partir do 5º mês também que a cóclea, 

fisiologicamente, tem a sua função igual à do adulto. 

Referindo-se à audição do feto, Northern (apud Sousa 2003, p.44) diz que pelo facto do 

feto estar habituado a ouvir os batimentos do coração da mãe, ele se adaptará mais 

facilmente à exposição de variedades sonoras. Sobre isso, Spete,  (segundo Sousa 

ibidem.), diz que após o “susto” inicial os batimentos do ritmo cardíaco do feto se 

normalizam, quando percutem ritmicamente um gongo perto da barriga da progenitora. 

De acordo com Piaget apud Kebach (2005), “a percepção e a compreensão têm por base 

os processos de estruturação progressivos, constituídos nas abstracções dos sujeitos” 

(sic). 

Segundo Blum (apud Sousa op cit. p.58), bebés de uma semana, que ouviram música 

assiduamente nos últimos 3 meses de gestação, têm maior fluência no balbuciar, na 

localização da fonte sonora com a visão e maior desenvolvimento motor. 

 

 

2.7.1. A educação sensorial auditiva 

 

Os sons são descobertos através da sua identificação e da sua análise.Várias pesquisas 

relacionadas com o desenvolvimento da capacidade de reconhecimento do som têm sido 

efetuadas. Muitas dessas pesquisas foram realizadas em bebés ainda dentro do ventre 

materno e continuadas posteriormente. 

 

     Através da identificação de um som, podemos classificá-lo de acordo com a sua 

procedência. Ou então de acordo com a fonte sonoraque a produziu. Isto é, se o som foi 

produzido pelo corpo, pelos instrumentos pela voz ou por elementos naturais. 

Quanto à sua análise, podemos agrupar os sons, de acordo com as suas caraterísticas. 

Neste caso podemos falar dele relativamente à sua altura, duração, intensidade e timbre 

(Enciclopédia de Educação Infantil.VI volme, 1997). 
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Do ponto de vista evolutivo, desde a mais tenra idade, a sensibilidade da criança pelos 

aos estímulos sonoro é notória. A sua “capacidade de distinguir sons pela sua 

procedência, com ligeira classificação de timbres, consegue-se antes dos três anos” 

(op.cit). 

Para melhores resultados em termos de educação auditiva esta deve ser orienta para que 

“todos os sons que a criança é capaz dedistinguir auditivamente, deve saber emití-los e 

reproduzí-los” (Enciclopédia de Educação Infantilibidem, p.1357). 

Noisette (1997), apud Bundchen e Kebach (org.por Beyer), referindo-se sobre este 

assunto, destaca como metodologia de ensino, as primeiras necessidades de 

diferenciação da caraterísticas do som pelas crianças, com o objetivo destas aprenderem 

a música pela totalidade corporal. Afirma que a criança descobre a matéria do som 

através de jogos de escuta ativa. 

No seu artigo intitulado “A incidência da audição na escola e na conduta, publicado por 

Uriarte Rosina em 2007, Estalayo e Vega referem sobre um estudo efectuado pelo 

doutor Guy Bérard. Segundo eles, este médico ensaiou um programa de reeducação 

auditiva através do uso de um modelador de frequências que lhe permitia fazer uma 

espécie de ginástica cerebral e melhorar a qualidade auditiva. 

Os resultados comprovados por ele ao longo de muitos anos de tratamento a pacientes, 

com anomalias na qualidade auditiva e sérios problemas de aprendizagem foram muito 

positivos. Esses resultados foram verificados a nível de: melhoria de comportamento, 

motivação em aprender, melhoria de linguagem, reprodução mais exata de alguns 

fonemas entre outros. 

 

 

Marquez J. (2001) explica que ainda que possa aparecer paradoxal,  
“la Educación Musical, dentro de las limitaciones del receptor, es una 

actividad que puede proporcionar en los niños  sordos una compensación 

a su deficiencia auditiva. Aunque no pueda ser para él una experiencia 

estética y emocional como tal, ni captar timbres, ni percibir la gama de 

sonidos, etc., si puede proporcionarle otras ventajas”. 
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2.7.2. O desenvolvimento da atenção e da memória auditiva 

 

As capacidades de atenção, perceção e memória auditiva são funções interligadas no 

desempenho de tarefas, embora para uma melhor metodologia de estudo, a Psicologia os 

separa. 

A atenção pode ser considerada como a orientação das faculdades cognitivas 

relativamente a um dado objeto em relação a outro. É também uma capacidade psíquica 

consciente onde acontece a inibição percetiva dos estímulos envolventes “para, com a 

força de vontade, intensificar a eficiência da apreensão sobre um determinado sector” 

(Sousa, 2003 p.47). 

Assim como as capacidades de perceção da criança alteram e desenvolvem à medida 

que ela cresce, assim também a sua capacidade de centrar a sua atenção sobre 

determinados estímulos se altera e desenvolve com a idade (Idem). 

Geralmente a maior parte dos problemas apresentados pelos professores relativamente 

ao processo de aprendizagem, está relacionada com a atenção. Apontam como 

consequência da ausência desta, a dificuldade e lentidão das crianças em captar os 

conceitos e falta de concentração numa atividade específica (Sousa, 2003). 

 Na mesma linha de ideias, Zorrillo Pallavicino (2009), acrescenta que essas crianças 

não conseguem ter uma atenção seletiva durante um período de tempo, isto é, não 

respondem aos estímulos do ambiente. 

Como afirma Sousa (2003), os centros neurológicos da atenção estão situados no tálamo 

no interior do cérebro, ligados ao sistema límbico. Assim a atenção está ligada 

especialmente às emoções. 

Todos os sons que arquivamos na memória constituem a nossa memória auditiva. Todo 

o ser humano tem um mundo sonoro interiorizado formado por um conjunto de sons 

recolhidos do mundo exterior e que guardam na memória. No entanto nem todos esses 

sons são identificados. 

Willems (1997), citado por Marquez J. (2001), assinala que: 
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“nunca será excesiva la importancia que demos al hecho de escuchar bien. Y 

nosotros queremos decir: recibir los sonidos en el oído y no por el oído en el 

cerebro; lo cual no es en absoluto la misma cosa desde el punto de vista 

psicológico; se trata de un acto sensorial y no afectivo o mental. […].Es preciso 

despertar en el niño la apetencia del sonido, así como la atención al fenómeno 

sonoro, con el fin de establecer las base de la imaginación auditiva, que es la 

clave de la audición interior, por lo cual diremos que es la base de la inteligencia 

auditiva”  (Willems, apud  Marquez J. 2001, p.46) 

 

 

 

2.8.  A IMPORTÂNCIA DA DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA NA 
APRENDIZAGEM GERAL – A INTERDISCIPLINARIDADE 

 

 

Dado que o mundo está repleto de som e que este constitui uma constante de todos os 

momentos, “a audição constitui um dos principais canais de informação” (Sousa, 2003 

p.31). 

Aprender a ouvir para um ouvinte é vital para a sua aprendizagem. A criança ainda 

antes de nascer recebe estímulos sonoros. Tomatis, (1990) apud Beyer (2005, p.96) faz 

referência sobre pesquisas que confirmaram “que o bebé já está em interação com o 

meio externo desde suas vivências uterinas, o que lhe permite trazer uma bagagem 

significativa”. 

A maneira como processamos os estímulos acústicos, determina como nós ouvimos, 

escutamos e como interpretamos o que ouvimos. 

Estalayo e Vega (s.d.) realçam que, é importante ter uma boa capacidade auditiva para 

se conseguir bons resultados no rendimento escolar. Acrescentam que, para além de 

afetar a aprendizagem, uma deficiente audição pode afetar o estado de ânimo e o 

comportamento das crianças. 
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 Ainda que receba informações acerca do mundo que a rodeia através do som, a criança 

muitas vezes não tem consciência desse universo sonoro. Tem dificuldades em ouvir. É 

neste contexto que surge a escola através de uma intenção pedagógica, voltada para esse 

fim, isto é, orientar a criança para o ato de ouvir e apreciar não só o som mas também o 

silêncio.  

Valendo-se de diversos meios e da prática integradora, a escola envolve a criança e 

estimula-a a ouvir, a descobrir o meio para nele se integrar, o que pressupõe um 

caminho para o conhecimento não só de si própria como também dos outros. 

 

A educação é um acto global. Por isso não pode ser reduzida a uma série de disciplinas 

curriculares separadas unicamente voltadas para a transmissão de conteúdos, 

esquecendo a formação do ser. Sousa (2003) 

A música tem sido apontada como uma das áreas de conhecimentos mais importantes a 

serem trabalhadas na educação, ao lado da linguagem oral e escrita, do movimento, das 

artes visuais, da matemática e das ciências humanas e naturais. 

Através da utilização da música como estratégia metodológica o professor deve 

promover o desenvolvimento da discriminação auditiva.  

Existe uma grande relação de interdependência entre a música e as diferentes áreas 

curriculares como as expressões dramática, motora e plástica, a língua, bem como a 

matemática e as ciências integradas. 

 Na Física estuda-se o som como fenómeno acústico através do conhecimento das suas 

propriedades. 

Através da música as crianças aprendem de forma lúdica: números, letras, cores, noções 

de espaço e de tempo, da higiene, da cidadania, da preservação do ambiente, da 

solidariedade entre outros.  

Paralelamente, através da música, a criança desenvolve a comunicação verbal e escrita e 

apropria-se do vocabulário musical na descrição, análise e interpretação de sons, 

explora as relações entre os sons e o meio ambiente e as diferentes influências que 

afetam este mesmo som. 
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Partindo de atividades musicais, relativamente às outras áreas curriculares na perspetiva 

da interdisciplinaridade, pode-se desenvolver os seguintes aspetos: 

Relativamente à linguagem“- La canción, a través de su texto, contribuye al 

enriquecimiento del vocabulario. 

- El ritmo, favorece la  acentuación y entonación de la palabra”(Márquez J, 2001). 

No âmbito do desenvolvimentoda capacidade linguística a música tem um grande papel 

a desempenhar, uma vez que pode contribuir para a “supresión de determinadas formas 

de argot y defectos de pronunciación gracias a la articulación y vocalización de las 

palabras” (Mejia P. 2002 pg 13). 

A matemática está relacionada com a música através dos seguintes aspectos: “aplicación 

de las fracciones en el estudio de las proporciones rítmicas: unidad, múltiplos y 

submúltiplos; series, valores de figuras, compases, intervalos” (Marquez J. 2001). 

A relação entre a matemática e a música vão ainda mais longe. Isto é realçado pelo 

compositor Xenakis quando diz o seguinte “ a música e as artes visuais inserem-se em 

grande parte na mesma arquitetura da atividade mental […]. Por exemploa estrutura dos 

números naturais possui uma equivalência à noção tradicional da escala cromática 

temperada em meios-tons ou quartos de tons etc.” (Ganhard M. 1974). 

A discriminação dos sons da natureza e de objectos sonoros através de jogos de audição 

contribui para que a criança aprenda de forma intuitiva, conceitos relacionados com o 

conhecimento do mundo e desenvolva atitudes de respeito e preservação da Natureza, 

na disciplina de Ciências Integradas.  

A audição de canções e a sua prática proporciona a aprendizagem das caraterísticas do 

ambiente geográfico de diferentes zonas e também dos factos históricos. A crinaça 

aprende a lidar com as questões da degradação do ambiente, desenvolvendo atitudes 

realicindas com a sua defesa e preservação, através dos textos das canções entoadas. 

(Mejia, 2002,p.60). 

Através da educação vocal e auditiva, estuda-se os aparelhos fonadores, respiratórios e 

auditivos. Segundo a autora realça, “la educación vocal está muy relacionada con la 

educación de la sud”. (Mejia, 2002, p. 60). 
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Integrado com a Expressão Plástica, “la música puede ser una fuente de inspiración para 

el niño, que desarrolle su imaginación creativa a través de la pintura” (Marquez 2001).O 

conhecimento dos instrumentos musicais é enriquecido através da sua construção nesta 

disciplina. 

A Educação Física e a Música possuem muitas coisas em comum. Utilizam o corpo para 

expressar e comunicar. 

Inspirado pela música, a criança exprime-se livremente através da expressão corporal. 

As canções tradicionais não só podem servir como complemento da aquisição da língua 

materna mas também dado ao seu valor educativo, transmitem saberes e valores. 

Uma incorrecta discriminação auditiva pode afecar a aprendizagem não só da língua 

mas também da atitude numérica que compreende “además la integración y utilización 

de los símbolos en asociación com el mundo real” (Zorrillo Pallavicino A. 2009, p. 25).  

Pressupostamente, a criança aprende a ouvir primeiro antes de aprender a falar se 

tomarmos como referência a vida intra-uterina em que provavelmente escuta o som da 

voz da mãe. Seguindo essa sequência, ela também aprende a ler e a escrever, depois de 

aprender a falar. 

 Segundo Sousa existe uma grande diferença entre “ aprender a falar e aprender a ler e a 

escrever. A fala pertence ao campo da música e a escrita às artes plásticas”. (Sousa, 

2003, p.145) 

Criticando a forma como em muitas escolas o processo do ensino da língua é feito, este 

autor (op.cit) “diz que confundir a aprendizagem da fala com a aprendizagem da escrita 

é um erro crasso”. Explica ainda que “a fala é viva, dinâmica, em constante evolução, 

enquanto a escrita está presa às regras gramaticais”. 

O sucesso da aprendizagem resulta da junção de vários fatores que devem concorrer 

para a sua realização, fatores esses que dependem da interação dos intervenientes do 

processo ensino-aprendizagem.  

 

Sendo o professor, um desses intervenientes, deve motivar os seus alunos para o acto de 

aprender, pois segundo Piaget,  
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“o ensino deve estar de acordo com o interesse e a curiosidade da criança, deve ser 

significativo para ela e não apenas um papaguear de palavras proferidas por 

outrem[…].Nem demasiado difícil para não ser frustrante nem demasiado fácil para 

não ser maçador” (Tavares &Alarcão, 1999). 

 

As crianças com dificuldades de aprendizagem podem ser beneficiadas através de 

actividades envolvendo a música. Essas atividades através da discriminação do som das 

palavras contidas na letra da canção, identificando as rimas, as sílabas e os fonemas, 

contribuem para o desenvolvimento da consciência fonológica, o que favorece o 

processo educativo (SousaCosta, 2011). 

 

A crítica musical, Crease, (2008, p.26), diz que “ os psicólogos estão a descorir que 

ouvir canções é uma das maneiras fundamentais de os bebés aprenderem a reconhecer 

os tons que constituem a linguagem falada” 

 

2.9.  A EDUCAÇÃO MUSICAL AO LONGO DOS TEMPOS 

 

 

A música não é somente uma experiência individual. Pode ser também uma aquisição 

social que proporciona o sentido de união e a comunicação entre pessoas. Esta 

comunicação pode ser efetuada de várias formas tendo em conta as várias possibilidades 

que a música nos faculta. 

Ao longo dos tempos a história da educação da música tem sofrido avanços e recuos, 

podendo mesmo constatar-se períodos em que à investigação e criação, sucede o 

marasmo e mesmo o abandono. 

O ensino da música tem sofrido alterações idênticas às das outras áreas do 

conhecimento, obedecendo a normas e regras subjacentes aos métodos, desde os 

tradicionais aos modernos, seguindo as tendências e as necessidades das diferentes 

gerações. 
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Mas a sua história provavelmente tenha começado há muitos e muitos séculos com os 

nossos ancestrais. De acordo com a história, primeiro a música era uma forma de 

linguagem mágica de que o homem primitivo se servia para invocar os deuses 

(Montanari, 1988) 

Mais tarde com o aparecimento das diferentes civilizações, ela tornou-se ciência, para se 

transformar em arte depois, ao ligar-se ao profano. E assim,   “au fur et à mesure des 

progrès de la civilisation, les anciennes croyances animistes firent place à une 

conception plus  scientifique  dans laquelle la musique, les mathématiques, la religion, 

l`astronomie, étais étroitement liées” (Ardley et al, 1977, p.19). 

Tal como esses autores afirmam, na Mesopotamia chegaram a prestam culto aos 

planetas.Acreditavam na harmonia entre o macrocosmo (Universo) e omicrocosmo (o 

homem) onde viam as causas nos nomes e o reflexo na música. (cf. Ardley et al, 

ibidem). 

 

2.9.1. O ensino da Música na Antigidade 

 

Na antiguidade o ensino da música estava ligado à religião e era ministrada pelos 

sacerdotes. Eram eles que criavam os métodos e escreviam tratados sobre a música. A 

aprendizagem era feita com base na memória auditiva (Montanari 1988). 

De acordo com a história, as civilizações mais antigas surgiram na Ásia Central e 

ocupavam a Região Sul da Mesopotâmia. Dessas civilizações destacam-se os sumérios, 

que criaram um método de leitura musical com base em letras e cujos costumes 

musicais, segundo Montanari (1988), foram herdados pelos assírios e pelos caldeus. A 

música nessas civilizações era utilizada nos rituais religiosos e nas manifestações 

lúdicas e guerreiras. 

A música desempenhava um papel importante nas civilizações chinesas, persas e 

hebraicas como função social e educativa (Joly, Kater & Santiago, 2007).  
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Na civilização grega, de acordo com a afirmação de Montanari (op.cit), a música era 

fundamental na educação dos jovens. Tudo o que dizia respeito à música estava 

relacionado com a mitologia.  

Concordando com a afirmação de Montanari (ibidem) podemos referir a título de 

exemplo, a alguns instrumentos, que até hoje conhecemos, cuja invenção foi atribuída 

aos deuses. A flauta de pan ou sirinx, segundo a mitologia grega, foi inventada 

peloDeus Pan em homenagem à ninfa Sirinx. A lira foi inventada pelo deus Apolo. Mas 

essa referência não se circunscreve somente aos instrumentos. 

O canto orfeónico ou orfeão vem do nome do semideus Orfeu, filho de Apolo que 

segundo a lenda foi buscar a sua amada Eurídice às profundezas dos infernos, fazendo 

adormecer com a sua música, Cerebelo, o cão de duas cabeças que guardava as portas 

do inferno. 

Mas relativamente ao lado mais racional, aos gregos se deve a criação e a divisão da 

escala diatónica em dois tetracordes, inspirado na lira tradicional de quatro cordas. De 

acordo com Montanari (1988), a Pitágoras se deve o desenvolvimento da lira de oito 

cordas e a descoberta da relação matemática dos harmónicos. 

Para os gregos, a música desempenhava um papel de destaque na educação desde a 

infância e era a chave de uma filosofia pedagógica. Sobre esse assunto, Nascimento C. 

(2007) acrescenta que “na Grécia antiga a música já era considerada fundamental na 

formação dos futuros cidadãos. A musicologia era um estudo tão relevante quanto 

matemática e filosofia”. 

 

2.9.2. O ensino da Música após a idade Média 

 

Foi graças à mnemónica inventada no século XI, pelo monge beneditino italiano Guido 

d`Arezzo, que ainda hoje se utiliza o nome das notas musicais. De acordo com Joly et al 

(2007) ele foi o primeiro a se destacar pelas suas virtudes pedagógicas. 

Para esses autores, o período do Renascimento, em especial durante a Reforma, foi 

marcado pela criação das escolas públicas e consequentemente isto levou a que 
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aextensão dos benefícios da culturaa um grande número de pessoas, proporcionasse 

novas estruturas no domínio da educação musical.Os métodos de ensino de música 

sofreram alterações para que o conhecimento e a prática musical fossem acessíveis às 

pessoas comuns e não somente aos músicos.  

De acordo com Sousa A.(2003), em meados do século XVI vários conservatórios em 

Itália que inicialmente eram “instituições públicas de beneficência” onde eram 

recolhidas as crianças abandonadas, por motivos económicos, se destacaram pela 

excelência da formação de músicos.  

Segundo Gainza Violeta (apud Joly et al 2007), “o representante de uma inquietude 

pedagógica no campo músical”, foi Rousseau no século XVIII, autor de inúmeras 

composiçõesinfantis. Acrescenta ainda que um dos maiores objetivos de Rousseau foi 

“difundir e popularizar a educação músical”. 

 

2.9.3. A Música e as Novas Correntes Pedagógicas 

 

 

Gainza (apud Joly et all 2007) aponta o surgimento de “novas correntes racionalistas”no 

domínio da educação musical em França, onde a pedagogia musical se desenvolveu. Ela 

afirma que no século XIX em oposição aointelectualismo que caraterizava o 

racionalismo, surgiram métodos activos como por exemplo o métodode Maria 

Montessori, baseado nos ideais iluministas e nas pedagogias sensoriais iniciadas por 

Komenski e Rousseau e continuada por Pestalozzi (da Didáctica Primária) e Froebel (o 

precursor da Didáctica da Pré-primária). 

 

Citando ainda a mesma autora, esses autores (ibidem) ressaltam que a popularização da 

música levou a que os métodos tradicionais se tornassem obsoletos, dado ao facto deles 

serem destinados a indivíduos considerados “dotados.”  

As principais revoluções do século XIX tinham como base a consciencialização de que 

todos os cidadãos têm direito à “educação musical elementar, efectuada em 

instituiçõesestatais ou religiosas”( Sousa 2003 pg 89). 
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Sousa A. (2003) afirma também que durante o século XX a reflexão sobre os fins e o 

valor do ensino da música foi orientado para diversas interrogações. Para este autor, 

ainda está longe de se chegar a um consenso, a polémica gerada à volta do ensino da 

música, polémica essa que é: se o ensino da música deve ter como objetivo apenas a 

transmissão do saber, ou sedeve constituir um meio de formação do ser. 

Sousa (2003) afirma ainda que esta polémica opõe por um lado os músicos e os 

professores de música que defendem que o objectivo do ensino da música é “saber 

música” e de “saber tocar um instrumento”, e por outro lado os pedagogos que 

defendem que pelo menos durante o período de formação da personalidade, a música 

deveria servir como uma ajuda para o seu desenvolvimento. 

Actualmente o ensino da música tem acompanhado os processos de mudanças sociais e 

de modelos educativos.  

Existem numerosos métodos de ensino da música e ao longo do tempo tem surgido 

muitas reformas nesse campo, trazendo novas linguagens à pedagogia musical. 

Em muitos países, especialistas nesse domínio se têm rendido às evidências de que o 

ensino tradicional da música não se adapta mais às concepções modernas no campo 

educativo.  

As novas metodologias emergentes “revolucionaram de tal modo a didáctica da música 

que”actualmente, por exemplo, já quase ninguém utiliza o método de solfejo “rezado”. 

 Conforme Sousa (2003), um dos grandes opositores dos métodos tradicionais que 

privilegiavam a repetição mecânica de exercícios de solfejo foi o pedagogo Emile 

Jacques Dalcroze. Ele defendia que o papel do professor não é o de transmitir 

conhecimentos para os alunos depois memorizar. Antes sim, deve estimular e incentivar 

o aluno a experimentar para “aprender através do ensaio-erro”. Ele era defensor da 

música como um património a que todos deveriam ter acesso. Daí a necessidade da sua 

generalização e acessibilidade fazendo parte integrante do ensino a par com a leitura, a 

escrita e as ciências. (Sousa op.cit p. 94). 

Para além de Dalcroze, outros pedagogos também se debruçarem sobre o ensino da 

música, dando lugar a uma corrente metodológica durante o século XX sobre o lema 
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“século XX, música para todos”. Eles defendiam uma aprendizagem em que “fazer 

música “e “vivenciar a música” era mais importante que aprender a teoria musical.  

Desses pedagogos, alguns se destacaram por conseguirem imprimir à educação musical 

“un aspecto más amplio y más activo al proponer la interpretación con la voz y/o con 

instrumentos, la danza, la composición, el desarrollo de la audición, el juego a través de 

la música” (Mejia P. p.17). Entre outros apontamos: Edgar Willems, Zoltan Kodaly, 

Carl Orff, Maurice Martenot, Gordon, Justine Ward, Paynter, Murray Schafer, Suzuki, 

Jos Wuytack.“Eram todos músicos, compositores e educadores musicais dedicados, cuja 

obra tinha uma forte base filosófica” (Crease 2008, p. 49). 

A maioria dos métodos desses pedagogos tem em comum o facto de terem como 

finalidade a educação integral da criança, e “de partirem da vivência, para chegarem ao 

conhecimento teórico. O seu objectivo é realmente desenvolver o ouvido musical, o 

sentido rítmico, o reconhecimento e reprodução de frases musicais, cada vez mais 

complexas” (Sousa A. 1979 p.), 

Mas ainda segundo este autor, “as modernas concepções de Iniciação Musical”, têm em 

vista a satisfação das necessidades que as crianças têm de criar e de se exprimir. Nesse 

sentido o enfoque dessas concepções privilegia mais o “brincar” e o “inventar a música” 

do que o “aprender” música. 

Opondo-se ao método da aquisição de habilidades num instrumento através da 

memorização e por imitação sistemática defendido pelo japonês Schinichi Suzuki, a 

metodologia defendida por Dalcroze privilegiava o ritmo o movimento e a 

improvisação. Mas também valorizava o ouvido. Ele considerava o corpo como um 

“intermediario delsonido, entre nuestros pensamientos y nuestros sentimentos” 

(Mejia,p. 102). 
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2.10.  O ENSINO BÁSICO 

 

 O Decreto-Legislativo nº 2/2010 no seu artigo 19º caracteriza o Ensino básico como um 

subsistema que é constituídoporum ciclo único e autónomo, nos termos do presente 

diploma e que postula a integração do indivíduo na comunidade. 

A constituição do Ensino Básico em Cabo Verde vem sofrendo alterações de acordo com 

as diversas reformas educativas por que tem passado o sistema educativo. As referidas 

reformas foram surgindo de acordo com as próprias exigências da sociedade que foi 

reconhecendo que os sistemas de ensino então em vigor já estavam ultrapassados. 

(MECC, 1997). 

Mas viajando um pouco no tempo constatamos que ja nos tempos da 1ª repulica 

portuguesa o Sistema Educativo de Cabo Verde foi contemplado com avanços evidentes 

Esses avanços têm que ver com a primeira grande Reforma Educativa com a aplicação de 

um conjunto de legislação inerentes ao ensino vigente na Metrópole (Furtado 2010).  

Essa Reforma Orgânica da Instrução Publica que se efectuou em 1917 trouxe importantes 

alterações nas diferentes modalidaese graus de ensino a saber: Ensino Primário e Ensino, 

Ensino Profissional e Ensino Secundário. O Ensino Primário mais abrangente estava 

subdividido em Ensino Básico Elementar, EB Complementar e Superior (Furtado 

op.cit.p305) 

De acordo com Moniz (2009), a obrigatoriedade do ensino primário teve o seu início a 

partir de 1968. No entanto essa obrigatoriedade provocou um aumento de alunos em 

1969/70 “que não foi acompanhado com incrementos a outros níveis como a formação de 

professores para atender a esse aumento, bem como a construção de sala de aulas” 

(ibidem).  

Para tentar resolver o problema relativamente à falta de professores com formação, foi 

criada em 1970 a Escola do Magistério Primário cujas condições de ingresso exigiaaos 

candidatos, o nono ano de escolaridade (antigo 5º ano do liceu) (Moniz, op.cit). 

Segundo o Anuário estatístico de 1978/79 do então Ministério da Educação, Ciências e 

Cultura, o quadro que se apresentava em 1979/80 era o seguinte: “O corpo docente no 

ensino básico elementar […] era composto por 1225 professores. Desse contingente, 
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9%tinha o curso do Magistério Primário, 80% apenas a 6ª classe, sem qualquer formação 

pedagógica, e 10% eram simples monitores com 4ª classe e dois meses de preparação.” 

A Universalização do Ensino, um dos grandes desafios assumidos pela educação, em 

Cabo Verde, no período pós-independência, fez com que houvesse a necessidade de se 

fazerem novasreformas, dada a massificação do Ensino Básico. Surge então a Reforma 

do Sistema Educativo aprovado em 1990. Esta reforma trouxe mudanças significativas a 

nível da estrutura curricular. 

 

Nos anos anteriores à reforma e até o ano lectivo de 1993/94, o sistema então em vigor 

estava estruturado do seguinte modo: Ensino Básico Elementar de 4 anos e o Ensino 

Básico Complementar de 2 anos sem articulação entre eles. 

 

Uma das mudanças sofridas diz respeito “ao alargamento da escolaridade obrigatória 

dequatro para seis anos a partir de 1994/95”, uma conquista que se revelou”insuficiente 

para dar satisfação às crescentes aspirações do cidadão cabo-verdiano” (MECC 1997). 

A escolaridade mínima obrigatória de quatro anos, designada por Ensino Básico 

Elementar (EBE) foi alargada em 1994/95 para seis anos, organizada em três fases, 

passando a ser designada por Ensino Básico Integrado (EBI) uma das grandes mudanças 

trazidas pela reforma, (Carvalho, M.A.S. 1998). Esse aumento teve como base a 

integração dos “dois segmentos do ensino básico, elementar e complementar criando um 

ciclo homogéneo, […] dividido em três fases de dois anos cada” (Moniz, 2009). 

Foram elaborados novos programas e manuais, tendo em conta a configuração curricular 

e o perfil do professor, cuja qualificação orgia incrementar. De igual modo foram 

implementadas “novas modalidades de avaliação e de promoção escolar, visando um 

aumento significativo do percentual de alunos capazes de terminar uma escolaridade 

básica completa” (cf. Moniz, op.cit) 

É nesse sentido que é criado o Instituto Pedagógico de Cabo Verde pelo Decreto nº 18/88 

de 9 de Marçocom o propósito“de assegurar a formação e a capacitação dosprofessores 

do Ensino Básico” (MEVRH, 2003, pg 16), que veio substituir o antigo Magistério 

primário criado em 1970. 
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Segundo Moniz (2009), esta reforma teve como base o “Desenvolvimento Curricular, a 

Formação de Docentes e a Administração e Gestão das escolas”, e também teve em mira 

o alargamento e a melhoria da qualidade do Ensino Básico. 

 Mas as mudanças operadas na estrutura do Ensino Básico não terminaram aqui. 

Actualmente o Decreto-Legislativo nº 2/2010, que revê as Bases do Sistema Educativo, 

aprovadas pela Lei nº 103/III/90, de 29 de Dezembro, na redacção dada pela Lei nº 

113/V/99, de18 de Outubro, aponta como uma das principais medidas de fundo que o 

diploma pretende implementar, “o alargamento da escolaridade obrigatória para oito 

anos”. 

Com efeito, prevê-se que o novo modelo de Ensino Básico compreenda três ciclos 

sequenciais, sendo o primeiro dequatro anos um“ensino globalizante, da responsabilidade 

de um professor único, que pode ser coadjuvado em áreas especializadas”. O segundo, de 

dois anos, funciona por áreas interdisciplinares. O terceiro, também de dois anos, está 

organizado segundo um plano curricular unificado. 

A articulação entre os ciclos é sequencial e progressiva, conferindo-se acada um a função 

“de completar, aprofundar e alargar o ciclo anterior, numa perspectiva de unidade global 

do Ensino Básico (Decreto-Legislativo nº 2/2010. Artigo 23º). 

 

Segundo o Artigo 20º doDecreto-Legislativo nº 2/2010, para ingressar no Ensino Básico 

as crianças devem ter 6 anos de idade completados até o dia 31 de Dezembro. O mesmo 

artigo no ponto 2 faz referência à obrigatoriedade de frequência neste subsistema “que 

termina em idade a fixar, por diploma próprio emanado do Governo” 

 

 É dever do Ensino Básico facultar uma formação geral a todos os caboverdianos através 

de umaequilibrada ligação teórico-prático,“o saber, o saber ser e o saber fazer, a cultura 

escolar e a cultura geral, lhes permitam desenvolver capacidades de raciocínio e 

aprendizagem, espírito crítico e criatividade, contribuindo para a sua realização pessoal e 

social, enquanto cidadãos” (Artigo 20º do Decreto-Legislativo nº 2/201, ponto 1). 
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 O Artigo 22º do referido diploma contempla os objectivos do Ensino Básico a saber: 

 

 
a) Favorecer a aquisição de conhecimentos, hábitos, atitudes e habilidades que 

contribuam para o desenvolvimento pessoal e para a inserção do indivíduo na 

comunidade; 

b) Desenvolver capacidades de imaginação, observação, reflexão, como meios de 

afirmação pessoal; 

c) Fomentar a aquisição de conhecimentos que contribuam para a compreensão e 

preservação do meio circundante; 

d) Fortalecer os vínculos de família, os laçosde solidariedade humana e de 
tolerânciarecíproca em que se assenta a vida social; 
 
e) Desenvolver atitudes positivas em relação às questões ambientais; 
 
f) Despertar o interesse pelos ofícios e profissões; 
 
g) Desenvolver atitudes, hábitos e valores de natureza ética; 
 
h) Promover o domínio da língua portuguesa como instrumento de comunicação e 
de estudo, reforçando a capacidade de expressão oral e escrita dos educandos: 
 
i) Proporcionar a aprendizagem de uma língua estrangeira e a iniciação facultativa 

de uma segunda, nas escolas que reúnam condições para o efeito; 

j) Promover o conhecimento, apreço e respeito pelos valores que consubstanciam a 

identidade cultural cabo-verdiana. 

 

 

Podemos constatar através desses objectivos acima definidos, uma preocupação para 

com o desenvolvimento global da criança. Isto é espelhado no primeiro objectivo “ 

favorecer a aquisição de conhecimentos, hábitos, atitudes e habilidades. É dever de 

qualquer instituição de carácter educativo promover não só os conhecimentos científicos 

mas de igual modo, as habilidades, as atitudes e valores.  

 

 Sousa (2003) demostra estar nesta linha de pensamento quando afirma que“a educação 

é um fenómeno global e não parcial”, isto porque a criança neste caso o objeto da 

educação é um ser total e holístico. 
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2.10.1. A Expressão e Educação Musical no Ensino Básico 

 
Os principais objectivos da música no Ensino Básico estão relacionados com o 

desenvolvimento da percepção e da memória auditiva, a descoberta e exploração de 

diferentes fontes sonoras, na utilização da voz e do corpo como meio de expressão e 

comunicação entre outros. 

Quanto à justificação da inserção da música nas escolas, devido aos benefícios que traz, 

Barreto (2000) apud Chiarelli e Barreto, (2005) aponta que “ […] o trabalho com a 

musicalização […] é um poderoso instrumento que desenvolve, além da sensibilidade à 

música, factores como: concentração, memória, coordenação motora, socialização, 

acuidade auditiva e disciplina”.  

 O papel da música no 1º ciclo do Ensino Básico reveste-se de um grande valor 

pedagógico dado que apresenta à criança diferentes oportunidades de aprender fazendo, 

em que o corpo e a voz tornam-se nos principais instrumentos para dar corpo a essa 

aprendizagem. Sobre isto, Vasconcelos (2006) opina que, 

“a aprendizagem musical centrando-se na voz e no canto interliga-se com o corpo e o 

movimento. A audição, análise e discussão de repertório, as práticas instrumentais 

diversificadas; a pesquisa, a experimentação e a criação são actividades inerentes à 

aprendizagem musical. Por esses e por outros motivos o seu contacto deveria ser 

facultado em todas os níveis do ensino.” 

 

Em Cabo Verdeo currículo do EBE contemplava a disciplina de Educação 

musical.Embora fazendo parte do programa, não era tida em conta a sua identidade 

como disciplina específica com excepção do caso da escola Salesiana, onde ela era 

orientada pelos padres. 

 

 Na mudança de designação do EBE para EBI a Educação Musical também sofre 

alterações. Passa a fazer parte do plano de estudo, integrando a área das Expressões 

juntamente com a Plástica e a Físico Motora com o nome de Expressão 

Musical/Dramática nas duas primeiras fases (1ª e 2ª) e Educação Musical na 3ª fase 

(idem). 
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 De acordo com Carvalho (op.cit) em termos de carga horária vigente, as “Expressões 

ocupam um peso de 23% no plano de estudo do EBI, na 1ª e 2ª Fases, ganhando 

relevância na 3ª fase 28,2%”. 

 

Mas apesar disso, infelizmente a música continuou a ter em termos de carga horária um 

peso pouco significativo em relação às outras disciplinas.  

Ainda é trabalhada só a nível do Ensino Básico embora não de forma sistemática, por 

umaminoria de professores. No entanto começa-se a dar alguns passos embora 

pequenos, mas significativos. 

 

Com a revisão curricular o Ensino Básico passou de seis anos para oito anos. Já foram 

elaborados programas e neste momento está em processo a elaboração de guias e 

manuais da disciplina de Educação Artística. 

 

Até então o ensino da música nas escolas do E.B. baseava-se essencialmente na 

aprendizagem de algumas canções pelas crianças. Somente um reduzido número de 

professores trabalhava as canções com a exploração de outros recursos tímbricos e 

expressivos embora não de forma sistemática. 

 

No entanto há uma luz no fim do túnel. Operaram-se algumas mudanças nesse âmbito. 

Com a saída de alguns professores e professoras com o complemento de licenciatura em 

ensino de Educação Artísticaformados pelo IUE em 2014, o ensino da música ganha 

uma nova dinâmica. Muitos projectos do fim do curso foram desenvolvidos na área da 

música e com bons resultados. 

Esses professores e professoras estão sendo solicitados pelos colegas não só a nível de 

São Vicente, mas também de Santo Antão e começa-se a verificar um crescente 

interesse, na entrada para este curso, de um número substancial de professores.  

Mais recentemente, o que constitui um ganho significativo, para a área da educação 

artística, e mais concretamente para a música, é a sua entrada no 3º ciclo do EB (7º e 

8º), onde ela é trabalhada, embora ainda em número reduzido por alguns professores e 

professoras que saíram do actual curso de Educação Artística ministrada pelo IUE. 
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Ora, o ideal e o desejável, seria que todos os professores pudessem orientar os seus 

alunos de forma a levá-los a um melhor envolvimento com o mundo sonoro, 

“pois a canção é um todo, pequena obra de arte que reúne em si os elementos da 

música ritmo, melodia e harmonia – aos quais se junta ainda as palavras…Ela está 

presente no mundo desde tempos imemoriais e nele continua sob múltiplos aspectos, 

segundo o contexto em que se encontra inserida”(Ferrão A.M & Sá Pessoa, M. 

1988). 
 

Tendo como elementos básicos o ritmo e o som, a música pode contribuirpara o 

desenvolvimento da sensibilidadee facilitar o acto de aprender com prazer.  

Portanto, as actividades musicais devem ser planificadas, tendo como finalidade o 

desenvolvimento global da criança partindo do princípio que essas actividades 

contribuem como reforço no desenvolvimento cognitivo/linguístico, psicomotor e sócio 

aftivo da mesma. 

 

No seu estudo feito sobre o Ensino Básico Integrado (E.B.I.), relativamente ao perfil de 

saída do aluno do EBI, Sousa Carvalho Mª A.(1998), aponta o seguinte: 

 

“o aluno é sensível a diferentes formas e géneros musicais; utiliza de forma pessoal 

e criativas as possibilidades expressivas davoz e do corpo; reconhece o contributo 

das práticas musicais no enriquecimento cultural da sociedade; participa em 

actividades musicais; interessa-se pela música regional e nacional”. (Sousa 

Carvalho, 1998) 

 

Tendo em conta o que está referido anteriormente, cabe aos professores fazer deles bons 

ouvintes e apreciadores da música, respeitando e preservando o seu património cultural 

em geral e o musical em particular.  

Estamos convictos que num futuro bem próximo isto tudo será possível, pois como 

referimos anteriormente, algumas mudanças tem sido operadas nestes últimos anos. 

 Para além do curso de complemento em ensino de Educação Artística, o ano lectivo de 

2014/2015 iniciou com o curso de Licenciatura na formação inicial em que os alunos 

após dois anos de formação geral poderão especializar-se em Educação Artística 
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2.11.  A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 
O relatório de um estudo efectuado pela Rede Nacional da Campanha de Educação Para 

Todos, RNCEPT sobre a Educação Pré-escolar em 2014 em Cabo Verde refere à 

definição dada pelo Ministério da Educação à Educação Pré-escolar, apontando-a 

“como a primeira etapa da educação básica no processo de educação, devendo favorecer 

a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança” (cf. RNCEPT, 2014.p.6). 

 

O mesmo relatório referindo-se à criação do actual modelo do Pré-escolar, aponta o 

facto para o período pós independência e como responsável da sua promoção o então 

Instituto Cabo-verdiano de Solidariedade. Este novo modelo “tinha sobretudo um 

carácter de acolhimento de crianças cujos pais, por razões profissionais ou económicas, 

não possuíam quem as zelar em casa” (sic.RNCEPT, op.cit). 

 

Quando o Ministério da Educação, estabeleceu como limite de idade os seis anos para o 

ingresso no Ensino Básico a educação Pré-escolar que tinha uma forte 

representatividade nos centros urbanos, “permitiu a entrada aos cinco/seis anos, às 

crianças que a frequentavam e penalizava aquelas que não tinham possibilidades desse 

acesso impedindo-lhes de entrar no sistema antes de contemplarem os 7 anos”.(Moniz, 

2009, p.276). 

 

Moniz (2009) realça que, se por um lado a entrada aos cinco/seis anos favoreceu as 

crianças que tiveram essa oportunidade em termos de ganho a nível de desenvolvimento 

da praxis fina, por outro, veio criar uma grande desvantagem em relação às que 

entraram mais tarde. Um outro aspecto apontado por Moniz (ibidem) é que “juntando 

este facto ao limite de idade para frequentar cada ciclo, os alunos que ingressam mais 

tarde no sistema tinham consideráveis handicaps com menos tempo para prováveis 

reprovações. 

 

O Decreto-Legislativo nº 2/2010de 7 de Maio no seu artigo 17º define os seguintes 

objectivos, como sendo essenciais, para a Educação Pré-escolar: 

 
a) Apoiar o desenvolvimento equilibrado das potencialidades da criança; 

b) Possibilitar à criança a observação e a compreensão do meio que a cerca; 
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c) Contribuir para a estabilidade e segurança afectiva da criança; 

d) Facilitar o processo de socialização da criança; 
 
e) Promover a aprendizagem das línguas oficiais e, de pelo menos, a uma língua 
estrangeira; 
 
f) Favorecer a revelação de características específicas da criança e garantir uma 
eficiente orientação das suas capacidades. 

 
 

 
No seuPrograma para a VII Legislatura o Governo define os objectivos do Pré-escolar e 

atento a esses mesmos objectivos a Lei de Bases do Sistema Educativo enfatiza a 

“necessidade de regulação mais apropriada do subsistema de ensino pré-escolar, 

privilegiando o desenvolvimento de uma política integrada com vista a ampliar as 

condições para a generalização da educação pré-escolar” 

 
No entanto apesar disso, e segundo o Relatório da RNCEPT, o parágrafo 3º do artigo78º 

incumbe ao Estado a promoção, o incentivo e a organização da educação Pré-escolar, 

este não assume a responsabilidade directa de ministrar a este subsistema de ensino. 

 

Ainda o mesmo relatório ressalta que “o acesso à educação pré-escolar a todas as 

crianças constitui um dos grandes objectivos da educação para todos, almejados pela 

política dos sucessivos governos de Cabo Verde”. 

 

A generalização e a obrigatoriedade deste subsistema tal como acontece para o Ensino 

Básico não é uma realidade, tanto é que já não existe a vantagem de acesso precoce ao 

Ensino Básico às crianças que completam o pré-escolar, o que dantes consistia num dos 

grandes incentivos.  

 
No ponto 2 do artigo16º doDecreto-Legislativo nº 2/2010de 7 referente àCaracterização 

e âmbito, a educação pré-escolar é de frequência facultativa. As crianças geralmente 

ingressam no Pré-escolar ente os 3 e os 5 anos de idade, transitando para o Ensino 

Básico com a idade dos 6 anos completados até 31 de Dezembro. 

 

Relativamente à organização da rede de educação pré-escolar esta iniciativa cabe às 

autarquias locais e instituições oficiais, bem como às “entidades de direito 

privadoconstituídas sob forma comercial ou cooperativa […]. No entanto é tarefa do 

estado “fomentar e apoiar essas iniciativas, segundo as possibilidades existentes, 
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podendo assumir o funcionamentode jardins em zonas onde a iniciativa privada não se 

verifica” (Artigo 18º do Decreto-Legislativo nº 2/2010) 

No que tange à qualificação dos profissionais da educação pré-escolar, geralmente em 

todos os jardins-de-infância trabalha pelo menos um profissional qualificado e 

reconhecido pelo Ministério da Educação (RNCEPT, 2014). 

Regra geral todas as profissionais que trabalham nas salas são do sexo feminino, embora 

haja formadores do sexo masculino com a formação na educação Pré-escolar. 

A classificação dos profissionais que trabalham no Pré-escolar é feita pelo Ministério da 

Educação da seguinte maneira: 

Educadoras que são profissionais com formação superior, bacharel ou médio: 

Monitoras com formação pedagógica com certificação 

Orientadora profissional com habilitações académicas, mas sem formação pedagógica. 

 

A formação dos profissionais do Pré-escolar é feita em diferentes instituições de 

formação nomeadamente a UNI-CV, o IP- Instituto pedagógico (actual IUE-Instituto 

universitário de Educação), na FCS (Fundação Cabo-verdiana de Solidariedade) e IEFP 

(Instituto de Emprego e Formação Profissional).  

 

A permanência dos formadores em cada sala geralmente varia entre um a dois. Nas 

situações em que pode haver duas por sala, podemos encontrar uma monitora ou 

educadora e uma orientadora (ibidem). 

 

 Na educação Pré-escolar as actividades são planificadas para que a criança possa 

experimentar o máximo possível nas tarefas propostas. 

 

Os espaços são organizados em cantinhos nomeadamente cantinho de leitura onde 

acriança pode entrar em contacto com vários tipos de livros de acordo com a sua faixa 

etária e que poderão contribuir para estimular o seu gosto pela leitura.  

Existe também o cantinho da dramatização. Aqui a criança dá livre vontade ao seu poder 

de imaginação. É o cantinho do “faz de conta” e que geralmente é o cantinho que ela 

mais prefere. 
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Segundo a coordenadora pedagógica Lima, Cibelle Resy Brito (2015) aponta no seu 

relatóriona Educação Pré-escolar, geralmente a planificação é feita de acordo com os 

temas em estudo, e estes são escolhidos de acordo com a época vigente. Assim, o tema é 

“lançado com um determinado objectivo, com a duração entre uma a duas semanas e 

antes de ser finalizado efectua-se uma revisão de forma a não haver dúvidas, e caso 

houver, o tema é prolongado por mais alguns dias”. 

 

Geralmente é no Pré-escolar que a criança tem mais contacto com as expressões 

artísticas e onde também os estímulos em termos da linguagem oral são mais 

representativos. Podemos constatar isso através das rotinas diárias cujos exemplos 

apresentamos a seguir. 

De acordo com o Relatório de Lima C. B (2015), a rotina diária do Jardim-de -infância 

Lazareto tem a seguinte programação: 

 

Das 8.00 às 8.30 Entrada na sala 

Das 8.30 às 9.00 Acolhimento na sala  

Das 9.00 às 9.20 Linguagem (actividade de grande grupo). Sala 

Das 9.20 às 10.20 Actividades diversificadas de 3 pequenos grupos 

Das 10.20às 11.20 Higiene/Lanche/Intervalo. 
 
Das 11.20 às 12.00 preparação para saída (cantar canções diversas) 
 

 

Com ligeiras alterações o Jardim Piduca- São Pedro tem a seguinte rotina diária: 

 

Das 8.00 às 8.30 Acolhimento na sala 

Das 8.30 às 8.40 Expressão Fisico-motora na sala  

Das 8.40 às 9.00 Higiene e lanche (café da manhã) 

Das 9.00às 9.20 Linguagem oral 

Das 09.20às 10.20 Actividades diversificadas (desenho e jogos livres 

Das 10.20 às 11.30 Higiene e almoço na sala de refeição 

Das 11.30 às 12.00 Preparação para a saída (lengalengas e contos) 
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2.12.  A MÚSICA COMO LINGUAGEM 

  
De acordo com Bréscia (apud Chiarelli & Barreto, 2009), “a música é uma linguagem 

universal, tendo participado da história da humanidade desde as primeiras civilizações” 

 

A música pode constituir um meio de comunicação servindo como elo de ligação entre 

o indivíduo e o meio. É também um dos meios expressivos mais importantes para o 

desenvolvimento global da criançae uma forma de linguagem que deveria ser 

transmitida naturalmente. 

 

Criadoresde métodos e abordagens musicais, como Orff, Suzuki e Kodály “partilhavam 

a ideia de que aprender música é um processo educativo que pode ser associado ao 

desenvolvimento natural da criança” e acreditavam que este fosse harmonioso na sua 

globalidade (Crease, 2008, p, 51). 

 

A aquisição dessa forma de linguagem poderá iniciar-se pela familiarização da criança 

através de jogos, de canções, da vivência rítmica, da identificação e exploração de 

diversos timbres, tendo como base a descoberta do corpo e do meio envolvente. 

 

Sendo a escola um espaço favorável e vocacionado para as aprendizagens sistemáticas, é 

legítimo que seja um dos espaços privilegiados onde são criadas condições para a 

aquisição de capacidades de comunicação e desenvolvimento da linguagem. 

 

A comunicação entre os indivíduos é feita através do uso de uma linguagem que pode ser 

verbal, gestual, escrita entre outros. A música torna-se neste caso uma linguagem sonora 

que utiliza todas essas formas de comunicação. 

 

Segundo Sousa (2003) a expressão verbal possui três áreas de actuação: a vocal, a ênfase 

e a expressão oral. Propondo situações práticas com uma forte componente lúdica, deve-

se proporcionar à criança a oportunidade de desenvolver a sua expressão verbal. 

 

Sousa, diz ainda que, na expressão vocal, as actividades centram-se essencialmente na 

articulação dos sons, através de jogos que consistem na exploração de diferentes 
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potencialidades vocais. Aponta como exemplo os jogos em que a criança é solicitada a 

inventar várias formas de dizer as palavras, recorrendo às propriedades do som e de 

diferentes formas de articulação de palavras (Sousa 2003). 

 

 Sousa (op.cit.p.153) afirma que a voz traduz todos os estados de emoção, e de 

sentimentos, incluindo todos os meandros do inconsciente e todas as facetas da 

personalidade.  

Os jogos que oferecem melhores oportunidades para a aplicação desses estados 

psicológicos são aqueles em que a criança terá de repetir palavras de forma alegre, 

zangadas, tristes. Articular sons vocais numa história (uso de onomatopeia)  

 

Relativamente à expressão oral, as dimensões aqui exploradas são de carácter cognitivo. 

Neste sentido, é mais importante aclareza do conteúdo semântico. Como exemplo temos 

os jogos de “faz de conta” em que a criança imita situações reais, improvisando 

“discursos que traduzam o pensamento.” (Sousa 2003.p.155). 

 

A planificação  de actividades que englobam a exploração, de forma lúdica de palavras 

fonema e sílabas contidas nos textos das canções, das rimas, das lengalengas entre outros, 

que contribuem para o desenvolvimento da linguagem e o enriquecimento da 

comunicação da criança, devem ser prioridade da escola pois possibilitam uma 

participação activa e por conseguinte melhoram o processo de aprendizagem. (Bradley& 

Bryant, 1991; Capovilla &Capovilla, 2000; Stevaux, 2003; Almeida & Duarte, 2003, 

apud Sousa Costa, 2011) 

 

Zorrillo Pallavicino (2009, p.26) parececoncordar com essa ideia quando diz que o 

desenvolvimento da linguagem da criança depende em grande parte da riqueza de 

comunicação com as pessoas do ambiente em que ela está inserida. Assim, “por medio 

del diálogo y la constante estimulación a verbalizar, aprende a reemplazar con palabras 

las sensaciones, los conocimientos y las ideas, enriqueciendo su desarrollo cognoscitivo, 

la socialización y la aptitud verbal” 

 

A representação sonora do pensamento e da acção é a fala, cujo âmbito da acção é o 

universo sonoro e tal como a música, possui tons, ritmo, cadencia.  
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De acordo com Célia (1995) apud Pires B (in Som e a criatividade org. por Beyer p. 63), 

“a música é uma linguagem não-verbal”. Esta autora aponta ainda que, na maioria das 

vezes“a música provoca emoções no ouvinte logo no primeiro momento, e que estas 

emoções veiculam-se a conteúdos menos precisosdos que aqueles que estão envolvidos 

num contexto literário, que automaticamente, veiculam as palavras a ideias”.  O som e a 

palavra, ou por outra, o canto e a palavra são indissociáveis. Existe uma relação muito 

estreita entre a música e a linguagem. A música pode contribuir em grande parte para o 

desenvolvimento da linguagem. Através das canções que entoa, e de acordo com a sua 

idade, a criança enriquece o seu vocabulário ao mesmo tempo que melhora a sua forma 

de comunicar. 

Segundo Blumenthal (2003), a linguagem e o discurso podem ser melhorados, através 

do ensino da música. Pois, para além das palavras, ela englobe o ritmo e o tom que 

“fazem parte do discurso e da linguagem.Ambos os lados do cérebro são usados com 

música, logo a informação pode ser aprendida através da música e eventualmente 

transferida para o discurso e para a linguagem”. 

Tal como outras linguagens, a música possui elementos básicos neste caso o som, com 

motivos constituídos por células que se agrupam em frases. Assim como existe a 

prosódia literária, também existe a prosódia musical que serege pelas leis da acentuação. 

A música também possui a sua grafia própria. Tem formas, estilo e elementos 

expressivos. 

Partindo do pressuposto de que a escola constitui um dos espaços formais privilegiados 

na formação do indivíduo, é natural que seja também o lugar de contacto com as 

linguagens artísticas, neste caso concreto, da linguagem musical, a par com outras áreas 

curriculares, mas visando a educação da criança, e o seu crescimento como ser. 

 

2.12.1. O valor educativo da Música 

 

Fazendo uma distinção ente educação musical e educação pela música, Sousa (2003) 

realça que a diferença entre estas duas vertentes da educação reside nos conteúdos 

programáticos. 
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Apontando esta diderença, diz o seguinte: 

“Enquanto na educação musical os conteúdos se referem à música e aos seus 

elementos (características do som, pulsação, ritmo, melodia, harmonia, notação, 

etc.), na educação pela música, estando esta objectivada, não para a música, mas 

para o desenvolvimento da criança, os seus conteúdos referem-se a factores da 

personalidade, (sensorialidade, atenção, percepção, memória, pulsões, emoções, 

sentimentos, cognição, socialização, etc.), constituindo os jogos musicaisexpressivos 

criativos a técnica educacional com a qual se processa o desenvolvimento destas 

capacidades”. (Sousa, 2003, p.69) 

 

Normalmente quando as pessoas são questionadas sobre a representatividade da música 

nas suas vidas, as respostas apontam sempre sobre os sentimentos que ela desperta e da 

sua importância. 

Sendo uma arte que utiliza o som como matéria-prima, a música é uma constante na 

vida da criança e constitui uma fonte de informação sobre o meio envolvente. Daí a 

importância dela ser despertada para consciência dessa constante sonora, partindo 

daquilo que ela já conhece para chegar a outras descobertas. 

A música não é somente uma experiência individual. Pode ser também uma aquisição 

social que proporciona o sentido de união e a comunicação entre pessoas. Cantar pode 

ser uma das formas de se atingir esta etapa.  

Ferrão e Sá Pessoa (1988) afirmam que a canção é uma das melhores formas para se 

estabelecer um clima de comunicação e “de relação afectiva (base de toda a pedagogia 

válida) tanto entre o professor e o aluno como entre os vários elementos de um grupo” 

Para além de dar prazer e de trazer uma nova dinâmica na sala de aula, cantar traz 

benefícios, pois melhora a capacidade pulmonar.  

 

Para Escudero M.P. (1987, p. 3) o canto como forma de comunicação entre as pessoas, e 

“representa un poder mágico, intermédio entre a palavra y la música. Está en estrecha 

relación con el estado fisiológico y anímico del cantante […]” 
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Por constituir um dos meios expressivos mais importantes no desenvolvimento global da 

criança, segundo a opinião geral de muitos pedagogos, o contacto com a música deveria 

iniciar-se cedo através da familiarização da criança com os jogos, canções, vivência 

rítmica, identificação e exploração de diversos timbres, tendo como base a descoberta e 

exploração sonora do corpo de objecto e de sons ambientais. 

 

Nessa sequência de ideias, Zorrillo Pallavicino (2009, p. 23) acrescenta que é necessário, 

“dentro el processo educativo (y sempre que se haya possibilidade), estimular y reforçar 

los aspectos que contribuyan al aprendizaje: la socialización, […] la aptitud verbal, la 

aptitud numérica, la memória y el razonamiento abstracto. 

 

Este autor acrescenta ainda que em consequência destes apontados, deve-se fzer uma “ 

[…] estimulación integral compuesta do dos ingredientes: la música y el jego; que harán 

que el niño acepte com alegría y atención cada nuevo tema que se le presenta”. 

 

De acordo com a musicoterapeuta Góes Aline (2007), os efeitos que a música provoca no 

indivíduo, dependem da inter-relação do som e dos seus diferentes elementos. 

A mesma autora afirma ainda que “os sons agudos têm acção predominante sobre 

aspartes superiores do corpo”, provocando sensações de elevação e de tensão, ao 

contrário dos sons graves que agem sobre o baixo-ventre inspirando tristeza. 

 

Um outro elemento do som, o timbre, é apontado pela mesma autora como sendo “oúnico 

que não provoca mecanismos de defesa”. 

O toque com as mãos na exploração de objectos sem apoio visual desenvolve na criança 

o sentido do tacto. Através dos jogos de mímica ela adquire e desenvolve a linguagem 

não verbal. 

 

A música contribui para a melhoria da aprendizagem de crianças através de actividades 

lúdicas que facultam a melhoria das diferentes capacidades auditivas e rítmicas para além 

da concentração, da linguagem e da fala. 

 

Schafer (apud. Sousa 2003 p. 120) defende que a música deverá ter como objectivo, 

“aeducação, o desenvolvimento da personalidade”.Para ele não é importante que a 

criança aprenda conceitos musicais nem de aprender a ler nem de escrever música. Esta 
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deve servir para desenvolver entre outros, “as capacidades perceptivas e cognitivas, 

expressivas e criativas” […]. Ele propunha como metodologia, começar-se pela audição 

ativa dos sons envolventes e depois para a exploração de objectos sonoros que servia 

também como instrumentos improvisados ou para construir instrumentos rudimentares. 

 

Os benefícios da música nas escolas não se limitam somente aos aspetos apontados 

anteriormente. A música favorece o auto-conhecimento,  
“ […] a compreensão e valorização do “outro”e no resgate das relações sociaise 

humanas, “[…] possibilita - nos orientar  o nosso lugar no mundo, na nossa 

relação com as pessoas e a natureza, oportunizando novas formas  de expressão 

e comunicação que escapam  ao domínio de outras áreas do conhecimento 

(Muller & Gomes (2006) apud Gomes Savelli (2007) 
 

Actualmente, o papel que a música desempenha no bem-estar das pessoas tem sido 

objeto de muita atenção por parte de muitos investigadores, por exemplo no campo de 

musicoterapia. A esse respeito, Jaime Blumenthal num artigo na Internet (tradução do 

inglês por Pereira, E. 2003-2009) começa por colocar as seguintes questões:  

 
Já alguma vez se sentiu mais relaxado ao ouvir música? Já alguma vez ouviu 

música que instantaneamente lhe despertou sentimentos fortes ou o transportou 

para algum momento especial do passado? Já alguma vez sentiu como uma 

força interior ou espiritualidade ao ouvir música? Alguma vez cantou uma 

canção de embalar para tranquilizar um bebé que chorava ou cantou a canção 

do alfabeto a uma criança que o estava a aprender? 

Se respondeu “Sim” a alguma destas questões, então já experimentou o poder 

da música. (Blumenthal, 2009) 

 

De acordo com Zorrillo Pallavicino (2009), Dalcroze que foi um precursor da 

musiacoterapia e um grande pedagogo defendia que a música deve desempenhar um 

importante papel na educação em geral. 

Segundo esta autora, ao referir-se aos benefícios da música e enfatizando em particular 

o ritmo, Dalcroze dizia que, seja no domínioda música o no da vida afectiva, a educação 

deve “ocuparse de los ritmos del ser humano; favorecer en el niño la liberdad de sus 

movimentos musculares y nerviosos; ayudarlo a vencer sus bloqueos e inhibiciones y 



 
 

Margarida Brito Martins Página 71 
 

armononizar sus funciones corporales com aquellas del pensamiento” (Zorrilo 

Pallavicino, ibidem, p. 21). 

A revista “Associação Brasileira de Psicologia” refere-se a um artigo citando Gonçalves 

(2003) que “fez um estudo sobre o sentido da música na educação e relatou que a 

cultura musical do povo ocidental tem suas raízes na civilização grega. Importantes 

filósofos como Platão e Aristóteles já discutiam os efeitos morais da música sobre o 

sujeito”. 

 

2.12.2. A Música como estímulo da criatividade e aprendizagem 

 
A música faculta uma diversidade de estímulos que possibilitam a assimilação de 

informações permitindo assim a aprendizagem.  

 

Hoje mais do que nunca, experiências levadas a cabo por vários estudiosos no domínio 

da música comprovam os inúmeros benefícios que ela traz ao ser humano. 

 

No que concerne às crianças, esses benefícios estão relacionados com a estimulação da 

criatividade e do raciocínio, e quando integrada com outras actividades, como desenhar, 

escrever, pintar, representar entre outras, torna as aprendizagens mais interessantes e 

mais e mais agradáveis. 

 

A sistematização da aprendizagem desde sempre foi objecto de atenção de educadores 

de todos os tempos. De acordo com o ensino tradicional, os alunos memorizam teorias, 

conceitos e regras sem as experimentar. 

 

As novas teorias de aprendizagem privilegiam a motivação e o ensino pela descoberta. 

A aprendizagem é centrada no aluno. Estas tendências pedagógicas actuais estão muito 

viradas para a interdisciplinaridade, recomendando que a música seja integrada nas 

outras áreas educativas. 
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À luz da teoria construtivista, a aprendizagem da criança passa a ser vista com “outros 

olhos”. Uma nova filosofia é introduzida na aquisição dos saberes. Essa nova filosofia é 

capaz de criar espaços na sala de aula onde cada criança independente das suas 

capacidades possa experimentar e vivenciar, numa interacção com os colegas e com o 

professor e construir a sua própria aprendizagem. 

 

Bem estimulada, a criança primeiro observa e escuta para depois explorar. Isto constitui 

um verdadeiro caminho para a criatividade. Neste sentido a postura do professor 

relativamente a essa disciplina é determinante.O grande desafio que se lhe coloca é o de 

conceber actividades que suscitam a aprendizagem em grupo, onde em cooperação com 

os colegas, os alunos com dificuldades possam aprender. 

 

Segundo a revista online, Pai&filhos, investigações realizadas por cientistas da 

Universidade McMaster, no Canadá, mostraram que as atividades musicais contribuem 

para melhorar as capacidades de aprendizagem das crianças ao proporcionarem diferentes 

padrões de desenvolvimento neurológico. 

 

A referida revista destacou que, esses cientistas fizeram uma experiencia com crianças 

com a idade compreendida entre os quatro e os seis anos, divididas em dois grupos, em 

que um grupo recebeu aulas de música durante um ano e outro grupo não. Esta 

experiencia, tinha como objetivo, perceber as diferenças entre os dois grupos a nível da 

memória, pelo qual após isso, foram realizados vários testes. 

 

De acordo ainda com a revista, os cientistas afirmaram que o grupo de crianças que 

recebeu aulas de música revelou um melhor desempenho nas provas. 

 

Referindo-se aos resultados obtidos, a revista publicou a opinião do coordenador da 

investigação, Laurel Trainor que afirmou ser “o primeiro estudo que mostra como as 

respostas do cérebro de crianças terinadas e não treinadasmusicalmente evoluem de 

forma diferente ao longo de um ano” 

 

De acordo com Howar Gardner, apud Chiarelli e Barreto (2005 p. 6), cada indivíduo 

possui em grau diferente, um conjunto de habilidades conhecidas por inteligências. 
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Segundo o mesmo autor, são apontadas sete: “inteligência musical, corporal-cinestésica, 

lógico-matemática, linguística, espacial, interpessoal e intrapessoal”.  

 

Relativamente à inteligência musical, esta é definida pela habilidade que os indivíduos 

têm de reconhecer sons e ritmos, de gostar de cantar ou de tocar um instrumento. 

(Gardner, 1995, apud Chiarelli & Barreto). 

 

A criança quando entra na escola traz com ela recursos anatómicos que devem ser 

explorados e maximizados de forma que se possa tirar bom proveito deles no processo 

ensino/aprendizagem. Esses recursos que são: a voz, o corpo que aliados ao material de 

desperdício contribuem grandemente para uma aprendizagem de sucesso.  

 

Existe um grande manancial constituído na sua maioria por um reportório de cantigas de 

roda, de lengalengas, de rimas e de provérbios, que bem explorados e integrados podem 

contribuir para a aprendizagem de conceitos relacionados com outras áreas curriculares. 

As canções que são ensinadas nas escolas, devem contribuir para aprendizagens de 

sucesso, pois para além de constituírem por si só um meio de melhorar a performance a 

nível fisiológico (a respiração e a técnica vocal), enriquecem o vocabulário da criança, 

dão prazer e alegria na sala. Assim devem ser escolhidas de acordo com os objectivos 

traçados, adequadas à realidade, à faixa etária, e à tessitura das crianças.  

Apoiando-se sempre numa pedagogia activa e diferenciada, o professor deve escolher 

actividades que abrangem um máximo de elementos musicais possíveis. Desses 

elementos podemos destacar: o ritmo, a melodia, a textura, o timbre, a dinâmica, o 

andamento/pulsação entre outros. Na posse desses elementos e tirando partido das 

potencialidades de cada um deles, a criança aprende a integrar-se no mundo dos sons, 

actuando de forma criativa 

Um dos aspectos fundamentais da aprendizagem está relacionado com a audição. No 

entanto essa audição deve ser orientada na discriminação de diferentes fontes sonoras, 

para que a criança possa reagir, de forma livre ou através de actividades orientadas, aos 

diferentes parâmetros do som de acordo com as competências que se quer desenvolver. 
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Aliada à comunicação nãoverbal, à imagem e à palavra, a música torna-se num poderoso 

meio de aprendizagem e de desenvolvimento harmonioso da criança. Isto quer dizer que 

através da vivência musical nos seus diferentes aspectos, entram em jogo distintas 

capacidades a nível cognitivo, motor, afectivo e social. Neste sentido, a música facilita a 

aquisição de conceitos e a comunicação. 

 

A vivência de forma lúdica do texto das canções das lengalengas etc., identificando e 

brincando com as rimas, sílabas e os fonemas, favorece a criança com dificuldades de 

aprendizagem. Ao mesmo tempo que ela adquire a consciência fonológica, desenvolve a 

concentração, a memória entre outros, para além de discriminação e localização 

auditivas. 

Ferraz e Fusari, (1995) apud Sousa Costa (2011), dentro desta mesma linha, ressaltam 

que através “da música a criança se sente estimulada a produzir enunciados verbais, 

regidos pela magia do ritmo e cadência das palavras. A atenção, percepção, 

concentração, memória, discriminação e localização auditivas podem ser estimuladas 

durante tal actividade (sic). 

Nascimento C. (2007) também faz referência sobre este assunto ao afirmar que está 

comprovado que o trabalho da musicalidade infantil na escola não se limita somente ao 

desenvolvimento da sensibilidade à música.Outrossim “actua em fatores como 

concentração, memória, coordenação motora, socialização, acuidade auditiva e 

disciplina.O aumento na capacidade de aprendizagem nas crianças ultrapassa 60% 

quando estas são estimuladas pelo convívio musical” (sic). 

Esta forma de contextualizar a criança com palavras através do ritmo e das canções é 

uma das formas de aprender que mais desperta a criança para o ato de comunicar.  

O importante é adotar a metodologia que melhor se adapta ao ritmo de todas as crianças. 

Isto implica a escolha de atividades que melhor se adapta às capacidades físicas e 

mentais das crianças. 

 

Para as crianças com deficiências físicas, o professor ou a professora deve ter o cuidado 

de não os envolver em atividades musicais que podem suscitar inibi-los como por 

exemplo actividades que exigem uma mudança brusca de um andamento lento para um 
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mais rápido, pois isto pode “generar miedo, inseguridad, frustación, etc., es decir, 

locontario de lo que se pretende conseguir” (Marquez, J. 2001, p. 230). 

 

Um dos grandes impactos da música no ser humano tem que ver com o facto de a 

música poder contribuir como interveniente e fator minimizador de diferentes 

desigualdades Marquez J. (2001, op.cit). 

Marquez (idem) enfatiza a importância da música nesse sentido quando diz que a 

Educação Musical  

 
“puede ser compensadora, al menos en el aspecto cualitativo de la 

personalidad del sujeto, repercutiendo especialmente en el desarrollo de: 

- La percepción, 

- La motricidad, 

- El lenguaje 

- La imagen de sí mismo y la del otro, 

- La forma de creerse percibido y aceptado, 

- La motivación, 

- Las aspiraciones y expectativas. 

 

 

Aponta ainda algumas incidências da Educação Musical em algumas 

manifestações concretas: 

 
- El canto, es un medio de comunicación y de solidaridad    

delgrupo.Igualmente, es un medio de enriquecimiento del lenguaje. 

- Las actividades rítmicas, desarrollaran el dominio de sí mismo; y   a 

través de las actividades colectivas se potencia la socialización. 

- La instrumentación es un recurso primordial para el desarrollo de 

motricidad, de la coordinación visomotora y la percepción, en lo que se 

refiere al aspecto físico. Así mismo es un medio valiosísimo para potenciar el 

desarrollo de las expectativas y aspiraciones personales, así como la 

valoración de su propia imagen.” (o grifo é nosso) 
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2.12.3. O desenvolvimento musical da criança em geral 

 

Estudos recentes comprovaram queo sistema nervoso e o cérebro da criança estão 

preparados para permitir a percepção, a memorização e o processamento da música 

muito antes do nascimento. 

 

Ao referir-se a um estudo efectuado por Sitirnimann (1940), Moog (1976) apudSilva 

(2006), reforça essa ideia quando diz que “os batimentos bruscos do bebé no útero da 

mãe são respostas fiéis a estímulos musicais”. 

Starr e Col. (1977) (Silva op.cit) afirmam que o ouvido somente se desenvolve a partir 

das duas semanas após fecundação, mas que o  sistema cerebral de processamento de 

informações auditivas só começa a funcionar bem a partir dos seis meses e meio.  

Para Abrams e Col. (1998) (idem) os bebés ainda no útero se apercebem das estruturas 

melódicas e principalmente rítmicas. 

Segundo Wienberger (1999) apud Silva (2006), as crianças possuem capacidades 

singulares para perceber e responder às componentes básicas da música. A música através 

do seu elemento fundamental, o som, é uma constante na vida da criança, mesmo muito 

antes de ela aprender a falar.  

Essa constante constitui uma fonte de informação sobre o meio envolvente. Permite-lhe 

situar-se no tempo e no espaço, identificar as pessoas, os animais entre outros. Para isso, 

é necessário que a criança seja despertada para a consciência dessa constante sonora, 

partindo daquilo que ela já conhece para chegar a outras descobertas.  

Diversos estudos têm-se debruçado sobre o momento em que a criança começa a se 

relacionar com a música. Ao que tudo indica, as investigações desenvolvidas com este 

propósito levaram a uma conclusão surpreendente: “ muito antes do nascimento” 

(Weinberger, 1999, apud Sousa p. 55). 

Outros autores efectuaram estudos neste sentido: estudos de Pocinho (apud Silveira 

Viviane 2005) relacionam a linguagem musical com a fala da criança na primeira 

infância, salientando que “a relação mãe-bebé é radicada no contacto sonoro da “ 
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noiteintra-uterina”. Moog (ibidem) aponta que nos últimos meses de gravidezalgumas 

mães afirmam que os seus bebés se tornam mais activos quando elas ouvem música. 

Outros estudos levados a cabo corroboram a ideia de que o contacto do ser humano com 

a música começa na sua existência intra-uterina. Assim segundo Silva (2006), 

 
[…] o efeito proveniente da utilização da música (canções de embalar cantadas 

pela própria mãe) durante a gravidez foi experimentado por Statt (1984) e 

chegou à conclusão de que logo após o nascimento, o bebé produz movimentos 

de reconhecimento daquelas canções, uma vez que se a mãe parar a meio de 

uma dessas canções ou mude inesperadamente para uma outra que a acriança 

desconheça, ela pára ou move-se em jeito de resposta ao sucedido. Outro 

exemplo é o estudo realizado por Spelt (1984) o qual aplicava em simultâneo 

na barriga da mãe, um vibrador e uma campainha, sendo que a criança não 

reagia à campainha e reagia ao vibrador e, somente passou (aos sete meses de 

gestação) a responder ao som da campainha e se tocada isoladamente. Por sua 

vez Hepper (1991) usou um tema musical de um programa popular para tentar 

perceber as respostas musicais pré e pós-natais. As mães assistiram a 360 

programas consecutivos e, posteriormente (4 dias depois do nascimento), 

verificou-se que apresentavam comportamentos que indicavam o 

reconhecimento daquele tema musical, sendo que para isso distinguiam-no de 

outros tocados com o mesmo contexto sonoro. O que prova que o que ouviam, 

já lhes era familiar e já estava, de alguma forma, assimilado na sua base de 

dados auditivos. O mesmo autor, para se apurar mais objectivamente, a que 

idade gestacional começavam a desenvolver-se essas capacidades auditivas e 

de aprendizagem musical, fez a mesma experiência recuando na idade e, de 

forma clara concluiu que embora o sistema auditivo comece a funcionar 

aproximadamente às 26ª semana de gestação, somente por volta da 30ª semana 

é que o bebé inicia o seu processo de assimilação de informação musical, a qual 

depois do seu nascimento consegue recordar ou reagir a ela”. (sic.Silva 2006) 

 

 

Quando uma criança de dois anos está a aprender uma canção, geralmente centra-se 

somente na letra do texto. Neste nível a execução “permanece indiferenciada del ritmo y 

los gestos melódicos enraizados en el habla” (Davidson & Scripp in Hargreaves p.88). 

  

Tendo efectuado um trabalho de investigação durante muito tempo, o inglês Keith 

Swanwick defende que o desenvolvimento musical da criança se processa “através de 
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uma primeira fase de apreciação das qualidades físicas da música e progressivamente 

das qualidades expressivas, extruturais e simbólicas” (Godinho1996, p.13). 

 

Esta investigação de Swanwick é apontada também por Davidson e Scripp (in 

Hargreaves, op.cit, p.95). Estes autores afirmam que “el desarrollo musical de los niños, 

desde 3 hasta 15 años, atravesa cuatro claros niveles, con dos etapas cda uno: 

manipulación sensorial, imitación, interpretación imaginativa y reflexión”. 

 

Aos três anos a criança é capaz de seguir o andamento do ritmo de uma marcha com 

sincronização motora, ao dançar procura acompanhar a música mas não de forma 

eficiente, pode produzir estruturas rítmicas simples, de três ou quatro elementos (Fraisse 

1962, apud Sousa, 2003 p. 61). 

 

Para Swanwick (apud Godinho), até aos três anos a criança é recetivel à impressão 

sonora, sobretudo no que di respeito ao timbre. As mudanças bruscas da Dinâmica, forte 

e piano, exercem um fascínio sobre elas. Neste nível a pulsação é instável. 

 

Segundo Piaget, (1975) apud Sousa (2003, p. 63), a criança de quatro anos compreende 

o andamento rápido e lento, mas faz confusão com intensidade. Gosta de explorar 

objetos sonoros e de dramatizar canções simples. 

 

A maioria das crianças de cinco anos consegue sincronizar os movimentos dos pés e das 

mãos com o ritmo de uma música. Moog (1979) apud Sousa (2003) verificou que 

crianças com cinco anos tinham maior facilidade para executar um ritmo quandoeste era 

tocado com instrumentos simples de percussão do que se fosse executado num 

instrumento melódico. 

De acordo com Nascimento C. (2007), estudos recentes comprovaram queas crianças 

que são estimuladas musicalmente desde cedo são capazes de apresentar significativo 

crescimento intelectual.  

Como foi referido anteriormente, numa das suas edições, a revista Brain publicou o 

resultado de testes feitos com grupos de crianças sobe a coordenação de Laurel Trainor, 

professor na Universidade McMaster, onde este dizia que “É possível perceber que a 

resposta cerebral no grupo treinado pela música, em comparação com outro, sem aulas 
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especiais, mudou no prazo de um ano. Essas alterações estão claramente relacionadas 

com os benefícios cognitivos propiciados pelo treino musical”. 

A aquisição da linguagem musical poderá iniciar-se pela familiarização da criança através 

de jogos, de canções, da vivência rítmica, da identificação e exploração de diversos 

timbres, tendo como base a descoberta do corpo e do meio envolvente. 

Posto isso, cabe à escola proporcionar às crianças melhores condições de integração no 

mundo sonoro, assegurando a igualdade de oportunidades a todas elas, para que possam 

desenvolver-se de acordo com o seu ritmo de aprendizagem e das suas capacidades 

intelectuais. 

Todas as aprendizagens deverão ser promovidas sempre que possível numa perspectiva 

global, visando uma metodologia ativa, de carácter lúdico, partindo sempre da realidade 

e experiência da criança, e integrando conhecimentos anteriores.  

 

 

2.12.3.1. O desenvolvimento musical da criança dos 4 aos 10 anos 

 

Segundo Moog (1976) apud Sousa (2003) “cerca de 50% das crianças com 3 anos já 

conseguem acertar o ritmo (letra e melodia) de uma canção completa, mais ou menos 

correctamente”. 

Citando Piaget, Sousa (op.cit), realça que aos 4 anos a criança ainda não tem noção 

consciente da simultaneidade sonora. Ela confunde a intensidade com a velocidade, mas 

compreende o mais rápido e o mais lento. Nesta fase ela gosta de explorar objetos 

sonoros e consegue cantar e de dramatizar canções. Também ela reconhece e imita 

canções. 

Com a idade dos 5 anos a criança reconhece e aprecia um extenso reportório de canções 

(Gesell, apud Sousa (2003).  
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Aos cinco anos a criança já tem um domínio de movimentos bastante satisfatório 

podendo sincronizar o movimento dos pés e das mãos ao acompanhar uma música 

(Sousa, ibidem). 

Sousa (op.cit) referindo-se a Moog (1979), disse que este verificou que crianças com 5 

anos tinham maior facilidade para executar ritmos através de instrumentos de percussão 

simples tais como matraca, maracas, tamborim, guizeiras, chincalhos etc., do que nos 

instrumentos de percussão de altura definida nomeadamente xilofone e jogo de sinos. 

A idade dos seis anos é a idade em que geralmente a criança inicia a sua vida escolar. 

Nesta idade, ela já possui um nível de perceção do ritmo bastante elevado. Tem uma 

capacidade de discriminar sons em experiencias onde não intervenha o elemento temporal 

(c.f. Zenatti 1975, apud Sousa 2003). 

 

Para Mejia (2002), este momento evolutivo com enfoque diferente, de acordo com as 

diferentes escolas psicológicas, para os psicanalistas é o período de latência caracterizado 

por um sossego necessário às aprendizagens.  

Relativamente ao desenvolvimento musical a autora aponta certos aspetos caraterísticos 

dessa idade. É a idade em que a criança geralmente gosta de música e de participar nos 

jogos, de cantar. Nessa idade ela tem uma forte inclinação para dramatização de todo o 

tipo de situações através dos gestos e da palavra ao interpretar canções. 

Goés (2007) aponta que, a partir de estudos feitos por Nicole Jeandot, relativamente às 

caraterísticas do desenvolvimento musical, observou-se que dos seis aos oito anos a 

criança consegue identificar, sons longos e curtos, sons que sobem e que descem, 

acompanhar e repetir sequências rítmicas e variações do andamento, cantar marcando 

com o pé as partes fortes, produzir pequenas frases melódicas, distinguir os elementos 

rítmicos, entre outros. 

A autora acrescenta ainda que essas caraterísticas podem variar de criança para criança, 

podendo o seu desenvolvimento progredir através do trabalho de musicalização realizado 

na escola. 
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De acordo com Piaget (apud Sousa 2003), aos seis anos a criança é capaz de coordenar o 

tempo e de o relacionar de forma consciente com outro som. Também é capaz de 

reproduzir pequenas melodias (Gesell, apud Sousa ibidem). A sua capacidade torácica 

permite-lhe aguentar frases longas sem fazer as respirações intermédias (Abbadie, apud 

Sousa, idem).  

Nesta idade, possui um grande sentido do ritmo, e discrimina bem, sons em situações 

em que não há intervenção do elemento temporal (Zenatti, apud Sousa op.cit.). 

Consegue coordenar o tempo, para que o possa relacionar nas devidas proporções com 

outros sons e outras unidades de tempo (Piaget, apud Sousa idem). 

Aos sete anos, a criança consegue coordenar sons simultâneos e de sincronizar durações 

(Piaget, apud Sousa). É atraída pelos instrumentos de percussão e interessa-se pela 

aprendizagem da música. A sua capacidade torácica aumentou relativamente. A 

tendência para acelerar o andamento dos ritmos estabilizou. Consegue seguir de forma 

sincronizada o batimento de um metrónomo (Fraisse, apud Sousa op.cit) 

A criança de oito anos já consegue associar as durações (Piaget 1975, ibidem). Gosta de 

criar e da presença de um público quando executa as suas criações (Gesell, 1946 idem). 

Tem uma maior noção sobre o significado das variações de modo e da tonalidade 

(Zenatti, 1969.idem) 

Aos nove anos a criança tem um maior interesse pelos instrumentos e gosta de ter o seu 

próprio instrumento. É nesta fase que começa a interessar-se por compositores. A 

característica dessa fase é a grande mobilidade da actividade perceptiva.Citando ainda 

Zenatti, Sousa (idem) acrescenta que, a criança, aos nove anos consegue aperceber-se 

logo quando há mudança melódica no sistema tonal. 

Aos dez anos, o comportamento musical da criança muda. Torna-se mais sensível à 

melodia e á diversidade das estruturas da mensagem musical (Fraisse, apud Sousa 

2003). Tem uma melhor perceção dos graves e dos agudos na polifonia. A sua 

discriminação perceptiva das variações de tonalidade é progressiva. Nesta fase começa a 

desinteressar-se por algum tipo de jogo infantil voltando-se para as músicas que escuta 

na rádio e na televisão no seu círculo de amizade 
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TERCEIRA PARTE 
 

 

“ESTUDO EMPÍRICO” 
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3. ESTUDO EMPÍRICO 

 

3.1. JUSTIFICAÇÃO E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

O tema “Optimização da Discriminação Auditiva de crianças do Ensino Básico 

através de um Programa de Intervenção Musical. Seu impacto na comunicação e 

linguagem”advém de uma reflexão pessoal sobre a problemática do ensino da música 

no Ensino Básico, motivada pelas razões de ordem afetiva e profissional.  

 

E, também, por acreditar no papel que a música desempenha como parceira no processo 

ensino/aprendizagem, proporcionando ao aluno oportunidades de descobrir outras 

formas de aprender de maneira mais agradável. 

 

Para além do que foi exposto, a música traz benefícios para a criança a nível cognitivo e 

sensorial (criar e escutar música), motor (tocar um instrumento e movimentar), social e 

afetivo (vivências músicais em grupo). 

 

Para realçar a relevância do tema deste estudo achamos pertinente citar Nascimento C. 

(2007, p.1) quando afirma que está comprovado 

[…] que o trabalho da musicalidade infantil na escola vai muito além do 

desenvolvimento da sensibilidade à música. Ele actua em factores como 

concentração, memória, coordenação motora, socialização, acuidade 

auditiva e disciplina. O aumento na capacidade de aprendizagem nas 

crianças ultrapassa 60% quando estas são estimuladas pelo convívio 

musical 

 

Barreto apud Chiarelli e Barreto (2005) corrobora essa ideia do Nascimento ao referir-se 

aos benefícios da inserção da música na escola quando diz que […] o trabalho com a 

musicalização infantil na escola é um poderoso instrumento que desenvolve, além da 

sensibilidade à música, fatores como: concentração, memória, coordenação motora, 

socialização, acuidade auditiva e disciplina”.  
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Uma das concepções que norteia o presente estudo está relacionada com a preocupação 

com as ideias subjacentes à filosofia de uma escola Activa com impacto social e com o 

desenvolvimento integral do ser em formação como elemento fundamental da sociedade. 

Visando o crescimento da criança como ser, a música, aliada à comunicação não verbal,à 

imagem e à palavra, torna-se num poderoso meio de aprendizagem.Isto quer dizer que 

através da vivência musical nos seus diferentes aspetos, entram em jogo distintas 

capacidades a nível cognitivo, motor, afetivo e social. 

Neste sentido, a música facilita a aquisição de conceitos e a comunicação.Por essas razões, 

justifica-se a sua integração no currículo escolar a par de outras disciplinas, mas visando a 

educação da criança, e o seu crescimento harmonioso. 

Integrada com outras atividades, como desenhar, escrever, pintar, representar, entre outras, 

a música torna as aprendizagens mais interessantes e significativas. Assim a escola estará a 

contribuir para o“desenvolvimento global do educando, fazendo dele um cidadão apto a 

intervir criativamente na elevação do nível de vida da sociedade” (Lei de Bases nº 

103/III/90, art. 11, p.22) 

Cada vez mais é exigido ao Ensino, melhores competências que vão de encontro às 

mudanças de uma sociedade mais exigente e virada para o futuro.  

Infelizmente ainda Cabo Verde, constata-se frequentemente que o professor na sala de aula 

dá mais atenção às áreas consideradas nucleares como a matemática, ciências integradas e 

a língua, esquecendo-se do valor pedagógico das outras de menor peso curricular, como é o 

caso das Expressões Musical, Dramática e Plástica.  

A criança pode não participar numa aula de matemática, por exemplo, por uma questão de 

não se sentir motivada, mas pode querer cantar uma canção e acompanhá-la com um 

objecto sonoro ou fazer uma outra atividade da área das expressões cujos conteúdos estão 

relacionados com a referida disciplina. 

Um dos objetivos propostos para o Ensino Básico em Cabo Verde, na Lei de Bases do 

Sistema Educativo, no seu Artº 19 alínea d), aprovado em Dezembro de 1990 diz respeito 

ao desenvolvimento da criatividade e da sensibilidade artísticas, mostra apreocupação e a 

sensibilização dos dirigentes pela cultura em geral e pela música em particular.  
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Tendo em conta os acontecimentos actuais e inovações que foram surgindo, Cabo Verde 

viu-se na necessidade de fazer mudanças no sector considerado o mais decisivo para o 

desenvolvimento do país, a educação. 

Esta preocupação vem contemplada na Lei de Bases no artigo 11º na alínea e) que indica 

como tarefa fundamental da escola e do processo educativo, “incentivar o espírito criativo 

e a adaptação às mutações da sociedade, da ciência e da tecnologia no mundo moderno” 

(Lei de Bases nº 103/III/90.3º Suplemento p.22) 

 

Quase todos os professores e professoras que lecionam no ensino primário passaram pela 

escola de formação de professores onde esta disciplina é trabalhada nas vertentes, 

científica e pedagógica. 

O currículo do EBE contemplava a disciplina de Educação Musical. Embora fazendo 

parte do programa, não era tida em conta a sua identidade como disciplina específica com 

exceção do caso da escola Salesiana, onde era orientada pelos padres. 

Nesta mudança de designação do EBE para EBI, a Educação Musical muda de nome. 

Passa a fazer parte do plano de estudo integrando a área das Expressões. Assim, designa-

se Expressão Musical/Dramática nas duas primeiras fases (1ª e 2ª) e Educação Musical na 

3ª fase. 

Em termos de carga horária, “asExpressões ocupam um peso de 23,2% no plano de 

estudo do EBI, na 1ª e na 2ª Fases, ganhando relevância na 3ª Fase (28,2%)” (Carvalho 

M.A. S. 1998.p.35). 

Mas apesar disso, a música continua a ter em termos de carga horária um peso pouco 

significativo em relação às outras disciplinas. 

Constata-se ainda que esta disciplina continua a ser minimizada pela maioria dos 

professores que alegam não terem “dom” ocupando muitas vezes a carga horária desta 

disciplina, com actividades de leitura, escrita e cálculo.  

Isto é também um dos grandes motivos que nos leva a realizar este estudo, pois 

gostaríamos de demonstrar através dele que não é necessário que o professor ou a 

professora generalista seja um “expert” ou ter dom para a música. 
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 Embora deva ter alguma noção sobre a música, o/a profeeo/a não precisa ter uma sólida 

formação científica musical, específica, para orientar atividades de expressão musical. O 

que se espera dele ou dela é a atitude perante essa disciplina e que consciencializa que a 

música é em si uma ferramenta de grande valor pedagógico. 

 

O contributo dessa pesquisa será: 

 

 

• Proporcionar às professoras das turmas em estudo em particular e aos 

professores e professoras em geral a oportunidade de enriquecerem as sua 

prática educativa através de processos diferentes de ensino/aprendizagem. 

• Conseguir um caso de sucesso que seja demonstrativo e incentivador para os 

restantes casos.  

 

 

Julgamos que os beneficiados diretos deste estudo serão para além do próprio autor, os 

alunos, as professoras das turmas em particular e todos os professores que lecionam a 1º 

ciclo do Ensino Básico.  

Os beneficiados indiretos serão psicólogos e possíveis fonoaudiólogos que se 

interessarem em incluir algumas das atividades proposta neste estudo, nos seus 

programas de terapia como forma de estimulação. 

 

Nesta terceira parte que é a parte empirica, da realização do trabalho prático,    a 

estrutura é a seguinte:  definimos os objectivos e colocamos a hipótese que pretendemos 

testar.   Apresentamos  a parte metodológica em que defenimos as amostras e a foma 

como foram escolhidas,  os instrumentos e procedimentos.Fazemos a análise dos e 

discussão dos resultados obtidos. 
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3.2. OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

As vivências musicais, que não se circunscrevam à entoação de canções ou de execução 

de um instrumento, quando sistematizadas e apresentadas à criança em forma de jogo, 

contribuem para o seu desenvolvimento integral (cognitivo, motora, linguagem) 

constituindo para além disso, um meio para a estimulação da aprendizagem e de 

socialização (Zorrillo Pallavicino, 2008). Assim sendo, um dos objetivos principais 

deste estudo é favorecer o desenvolvimento da discriminação auditiva através de 

atividades musicais. 

Formulamos, neste caso, os seguintes objetivos:  

 

3.2.1. Objetivo geral 

• Estudar o impacto da aplicação de um programa de intervenção musical na 

discriminação auditiva, em turmas do 1º e 2º Anos do 1º ciclo do Ensino Básico 

e do Pré-escolar de Cabo Verde, através de jogos de audição. 

3.2.2. Objetivos específicos 

• Aplicar uma prova de exploração diagnostica para medir a discriminação 

auditiva, através de estímulos musicais a nível do reconhecimento das 

qualidades do som e dos significados sonoros. 

 

• Realizar a implementação de um programa de intervenção com base em jogos de 

audição em crianças dos cinco aos dez anos tendo em vista o aumento da 

discriminação auditiva    

 

• Comparar os resultados das provas, nos dois momentos Pré e Pós teste, do grupo 

(experimental) que participouno programa de intervenção musical com o 

resultado das provas do grupo (de controlo) que não foi submetido a esse 

programa. 
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• Verificar os ganhos obtidos pelo grupo envolvido na experiência após a 

implementação do programa de intervenção, em termos de linguagem musical e 

linguagem geral e de comunicação. 
 

 

 

3.3. HIPÓTESE DE PESQUISA 

 

Sousa, B (2009) apresenta algumas definições relativamente ao conceito hipótese.  

Segundo ele, hipótese é definido por Lakatos e Marconi, (1995) como “ um enunciado 

geral de relações entre variáveis” 

Com as hipóteses, adiante formuladas, procurar-se-á deixar algumas pistas de pesquisa 

sobre o impacto da discriminação auditiva na melhoria da comunicação, na linguagem, 

na aprendizagem da criança e do papel da música nesse contexto. 

 

 

3.3.1.Hipóteses: 

 

A implementação de um programa de intervenção educativa, no âmbito da 

discriminação auditiva, com base em estímulos musicais aumenta: 

• Aacuidade auditiva da criança; 

• O sentido do ritmo; 

• A consciência dinâmica e do movimento sonoro. 

Facilita a comunicação e linguagem da criança 

Favorece a aprendizagem em geral 
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3.4. METODOLOGIA 

 
 

Nesta parte apresentamos um conjunto de indicações metodológicas seleccionadas a 

partir dos objectivos definidos, após várias leituras realizadas. 

Optamos pelo teste de análise não paramétrica, nomeadamente o teste Mann-Whitney 

Para fazer a análise estatística utilizamos o programa SPSS (StatisticalPackage for the 

Social Sciences) versão 20.0 para Windows. 

 

3.4.1. Caracterização da pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, Experimental dado “que verifica os efeitos 

decorrentes da aplicação de uma variável independente sobre um ou mais grupos de 

sujeitos, analisa estatisticamente as diferenças entre dois testes procurando controlar 

outras variáveis que poderiam influir nos resultados” (Martins Junior, 2008). 

 

Segundo Creswel (2007 p. 31), “nos finais do século XIX e ao longo do século XX as 

estratégias de investigação associadas à pesquisa quantitativa eram aquelas que 

invocavam as perspetivas pós-positivistas”. Acrescenta (citando Keppel, 1991) que este 

tipo de pesquisa utiliza estratégias verdadeiramente experimentais, com sujeitos 

designados aleatoriamente.  

Este tipo de pesquisa está relacionado com o método experimental dado que há 

manipulação de variáveis. Isto significa que o investigador exerce manipulações ou 

intervenções sobre uma variável.  

 Sousa (2009) afirma que “a metodologia experimental é geralmente considerada em 

investigação em educação como o método de maior rigor científico” 

Para Martins Junior (2008), na pesquisa experimental o investigador verifica o efeito de 

uma variável chamada de variável independente sobre uma outra denominada variável 

dependente. 
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A variável independente (X) é aquela que é seleccionada, manipulada ou medida pelo 

investigador para determinar a sua relação com um fenómeno observado. Pode-se dizer 

que ela constitui a causa do fenómeno (Martins Junior, 2008, p.89) 

Enquanto a variável dependente (y): de acordo com Cubo Delgado (2008) “se define 

como aquella variable en la que, de acuerdo con la hipótesis de trabajo, el 

experimentador medirá los resultados del proceso, es decir, las variaciones 

producidaspor la manipulación de la VI”. 

Neste tipo de investigação as variáveis independentes mais comuns referem-se a novos 

programas, novos métodos, procedimentos e técnicas educacionais e as variáveis 

dependentes são os efeitos que eles produzem nos sujeitos nomeadamente a 

aprendizagem, compreensão, memória etc. (Sousa 2009 pg. 158) 

É nesta base que a nossa variável independente é um programa de intevenção educativa 

aplicada a um grupo experimental e como variável dependente o efeito deste programa 

na discriminação auditiva e o seu impacto na linguagem comunicação e aprendizagem. 

Relativamente aos procedimentos, a pesquisa quantitativa usa método predeterminado, 

elabora questões com base em instrumentos ou testes e usa análise estatística. 

Para Creswell, (2007 pg. 18) “os métodos quantitativos envolvem os processos de 

coleta, análise, interpretação e redação dos resultados de um estudo”. 

Neste capítulo o tipo de análise estatística que utilizamos são as médias e os desvio 

padrão 

Os dados que fundamentam este estudo foram tirados em diversas fontes, desde obras 

publicadas em revistas periódicas on-line a relatórios, enciclopédias, dicionários, 

documentos e livros.  
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3.4.2. Desenho da Investigação 

 

“Podemos definir diseño como el procedimiento que el investigador sigue para obtener 

observaciones sistemáticas y no contaminadas sobre la posible relación existente entrela 

VI y la VD.”(Cubo Delgado,  2008, p. 44) 

Este é um estudo com um Design experimental com o propósito de verificar os 

resultados da aplicação de um programa de intervenção educativa. 

Os sujeitos desta pesquisa foram selecionados aleatoriamente sendo 143 para o grupo 

Experimental que seguirá o programa e 125 para o grupo de Controlo que não seguirá o 

programa. Nos dois grupos foram aplicados nas mesmas circunstâncias o Pré-teste e o 

Pós – teste. 

Segundo Martins Junior, (2008) 

“O grupo experimental é um grupo de sujeitos, escolhidos para participar de 

uma experiência, sobre a qual será aplicada uma variável independente e 

cujos resultados serão aferidos através de um ou mais teste. 

O grupo de controlo é constituído por sujeitos com as mesmas características 

dos sujeitos do grupo experimental só não são submetidos ao tratamento, 

servindo assim de elemento de comparação”. 

 
 

Comparamos os resultados do grupo experimental e de controlo no pós-teste utilizando 

teste teste de significância estatistica 
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3.4.3.Caraterização dos contextos locais 

 

3.4.3.1.Ilha de S. Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fonte: caboverdesite.com 

 

A ilha de S. Vicente, uma das dez ilhas do arquipélago de Cabo Verde, onde o estudofoi 

realizado, fica situada a norte no grupo Barlavento.Ela possui uma área total de 

227Km2 e a população atual ronda os 74.136 mil habitantes no seu todo. Ela é 

apelidada pelos poetas como a ilha do Monte cara devido ao monte que tem a forma de 

uma cara olhando para o céu, na entrada da sua baínha. 

Após a sua descoberta em 1462 a 22 de Janeiro pelo navegador português Diogo Afonso 

a ilha permaneceu praticamente desabitada num período que durou quase trezentos anos 

servindo entretanto para a criação de gado 

Segundo Copons (2000, p113), “geológicamente, la isla  corresponde a los restos de un 

único cono volcánico desmantelado por la erosión” 

Figura 2 - Vista parcial da cidade 
do Mindelo Figura 1 – Mapa de São Vicente 

Figura 3 - Lazareto no sopé do Monte 
Cara Figura 4 - Vista parcial da aldeia de São 

Pedro 
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No contexto do arquipélago, a ilha de S Vicente teve um percurso singular, dado que, de 

todas as ilhas, foi a última a ser povoada. Houve duas tentativas do seu povoamento, a 

primeira em 1795 e a segunda em 1812 que resultou na criação de um pequeno povoado 

que já em 1819 já contava com uma população de 115 habitantes. 

A ilha tem como vila principal a cidade do Mindelo, que ocupa uma área de 67Km2 a 

noroeste e que é a sede do município (com cerca de 40.000 habitantes), onde fica 

situado o Porto Grande que lhe confere o título da ilha do Porto Grande, dado que este 

porto, sempre assumiu uma importância capital enquanto núcleo gerador deurbanização 

e como ponto fulcral do desenvolvimento da ilha nos aspetos económicos, social e 

cultural, chegando a servir de elo de ligação entre o país e o resto do mundo. 

Sendo considerado em 1946 no âmbito económico português como segundo porto em 

termos de frequência de navegação, chegou a contribuir nos anos 50 para mais de 40% 

do total das receitas do país. (Andrade Silva, 1996,p.172) 

Como frizou ainda Andrade, Silva (1996) após a independência de Cabo Verde em 

1975, foi construído em Midelo um estaleiro naval “pouvent accueillir dês bateaux 

jaugeantjusq`à 6500 tonnesde porte en lourd (CABNAVE) ”. 

Segundo esta autora (op cit p.170), o primeiro depósito de carvão foi contruído no Porto 

Grande em 1838 pelo consul inglês John Rendall. 

É nesta ilha com a sua expressiva cidade do Mindelo que o ensino da música teve início 

e onde existe uma grande movimentação cultural. É de salientar que também é nesta 

ilha que nasceu o primeiro movimento literário, o movimento Claridoso. Ascendendo à 

categoria de cidade, pelo Decreto Régio de 14 de Abril de 1879, Mindelo foi nomeada 

no ano 2003 a capital lusófona da cultura.  
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3.4.3.2.A Ilha de Santo Antão 

 
Fonte Wikipédia.org 

 
Fazendo parte do grupo Barlavento e situadaa norte do arquipélago de Cabo Verde, com 

uma extensão de 779km2,Santo Antão é a segunda maior ilha em superfície, a terceira 

em populaçãoe a mais montanhosa do país.  

Dado o seu passado histórico marcado por períodos de actividades vulcânicas 

entremeados por fortes erosões, a característica do seu relevo bastante acidentado é 

marcada pela existência de várias serras e cordilheiras, e de planaltos que descem sobre 

profundos vales e ribeiras degrande beleza que atraem“hikers” ou caminhantes do 

mundo inteiro (caboverdevida.blogspot.com 2011). 

Santo Antão possui alguns recursos naturais nomeadamente “nascentes de água minero-

medicinais de qualidades diversas: alcalina, gasosa e férrea” distribuídos por várias 

localidades da ilha. (in revista: Santo Antão doze anos de desenvolvimento, 1987 pg. 

14). 

De acordo com a sua divisão administrativa, Santo Antão tem três principais concelhos: 

Paúl, Porto Novo e Ribeira Grande divididos em sete freguesias. 

Porto Novo é o maior município com uma área de 557,29 km2, que constitui 67,1% da 

superfície total da ilha. (idem) 

O Censo de 2000 aponta cerca de17.239 de população residente no concelho do Porto 

Novo, segundo o então 1º Vice-Presidente da Assembleia Nacional Barbosa Josefá (s.d) 

aponta no seu programa de “Elevação da Vila do Porto Novo à categoria de cidade. 

http://caboverdevida.blogspot.com/2011/09/ilha-santo-antao-cabo-verde.html 

Figura 5 - Cidade do Porto 
Novo Figura 7 - Rª das Patas Figura 6 - Mapa de Santo 

Antão 
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3.4.4.Caracterização dos contextos Educativos – Ensino Básico 

 

3.4.4.1.Zona Urbana – Cidade do Mindelo. Concelho de São Vicente. Ilha de São 

Vicente 

Escola António Aurélio Gonçalves 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A escolaAntónio Aurélio Gonçalves, uma das escolas onde a investigação foi 

desenvolvida, fica situada na cidade do Mindelo. Ela deve o seu nome em homenagem 

ao escritor cabo-verdiano António Aurélio Gonçalves. 

É uma escola de integração vertical, isto é num só estabelecimento de ensino, 

funcionam todas as fases do ensino básico. Possui cerca de 12 salas de aulas, 

funcionando 8 no período de manhã com turmas do 1º,2º e 3ºanos, e no período da tarde 

com 4 salas com as turmas do 4º,5º e 6ºanos. 

 As salas são bem iluminadas e com espaço suficiente. O mobiliário é composto por um 

armário, um ou dois quadros negros, mesas e cadeiras onde as crianças ficam sentadas 

aos pares, dispostas em filas. Geralmente as paredes são enfeitadas com trabalhos das 

crianças, cartazes e painéis que ilustram os assuntos trabalhados nas aulas 

Os quadros que se seguem mostram a constituição da escola relativamente ao número 

de dependências. De igual modo indicam o número de professoras e outros funcionários 

que ali trabalham eo número de alunos distribuídos pelas salas por ano de escolaridade. 

Figura 8 - a) Fachada frente Escola António Aurélio Gonçalves  b) Vista parcial do 
pátio interior 
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Caracterização da escolaAntónio Aurélio Gonçalves 

 

 
Quadro 1 - Estrutura física da escola António Aurélio Gonçalves 

Designação Sala de aulas Gabinete gestora Sala informática Cantina W.C Pátio  

Quantidade 12 1 1 1 2 1 

 

 

 
Quadro 2 - Distribuição dos alunos por ano de escolaridade e por sexo. Escola AAG 

Turmas -Período de manhã Turmas-Período da tarde 

Turmas Masc. Fem. Total Turmas Masc. Fem. Total 

1º Ano 50 45 95 4ºAno 32 20 52 

2º Ano 38 46 84 5ºAno 18 14 32 

3º Ano 16 21 37 6ºAno 26 31 57 

 

 

 
Quadro 3 - Relação entre o nº de professoras e o nível de formação 

Nível de formação Nº de Professoras Total 

Magistério Primário + 2º Fase de FEPROF 5  

12 1ª Fase FEPROF 2 

2ª Fase FEPROF 1 

Instituto Pedagógico 4 

 

 

 

Quadro 4 - Outros funcionários da escola António Aurélio Gonçalves 

Cozinheira Empregadas de limpeza Guarda 

1 2 1 
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3.4.4.2.Zona Rural (1) – Chã de Morte -Ribeira das Patas. Concelho do Porto Novo.  

Escola José Pereira. 

 

 
Figura 9 - Escola José Pereira. Rª das Patas Santo Antão 

 

A escola José Pereira fica situada em Chã de Morte uma zona rural pertencenteà 

localidade da Rª das Patas no concelho do Porto Novo na ilha de Santo Antão. 

 

É uma escola pequena com 3 salas de aulas, uma cozinha, um armazém, duas casas de 

banho, eum horto escolar que produz hortaliças e verduras que são aproveitadas na 

confecção dos alimentos das crianças. 

 

Caracterização da escola José Pereira 

 
Designação Sala de aulas Cozinha Armazém W.C Horto escolar 

Quantidade 3 1 1 2 1 

Quadro 5 - Estrutura física da escola José Pereira. Chã de Morte – Rª das Patas 

 

 

 

 

 

Nível de formação Nº de Professoras 

 FEPROF 5 

Instituto Pedagógico 1 

Quadro 7 - Nº de professores distribuídos pelos dois períodos 

 

Período de manhã Período da tarde 

Turmas Total Turmas Total 

1º,2º, 3º Anos 39 Alunos 4º,5º,6ºAnos 48 Alunos 

Quadro 6 Nº de alunos distribuídos pelos dois períodos. Escola José Pereira- 
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Cozinheira Empregadas de limpeza 

1 1 

Quadro 8 - Outros funcionários da escola José Pereira 

 

3.4.4.2.Zona Rural (2) – Curral das vacas -Ribeira das Patas. Concelho do Porto Novo. 

Ilha de Santo Antão 

Escola Antonino Lima 

 
 

 

 

 

 

 

 

A escola Antonino Lima que também pertence à Rª das Patas no concelho do Porto 

Novo fica localizada numazona chamada Curral das Vacas. Tem 3 salas de aulasuma 

cozinha, duas casas de banho, um armazém e um pequeno horto escolar. As salas são 

suficientemente amplas e com boa iluminação.  

 Os pais das crianças têm uma boa relação com a escola através de uma comissão que 

trata de assuntos variados nomeadamente organização de eventos comemorativos, festas 

de finalistas etc. 

Os quadros que se seguem referem-se ao número de compartimento da escola, os 

períodos de funcionamento das classes, bem como a distribuição das turmas por ano de 

escolaridade pelos dois períodos, o número de professores e professoras e os outros 

funcionários. 

 

Caracterização da Escola Antonino Lima 

 
Designação Sala de aulas Cozinha Armazém W.C Horto escolar 

Quantidade 3 1 1 2 1 

Quadro 9 - Estrutura física da escola Antonino Lima. Curral das vacas – Rª das Patas 

Figura 10 Escola Antonino Lima. Rª das Patas Santo Antão 
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Cozinheira Empregadas de limpeza 

1 1 

Quadro 12 - Nº de professores distribuídos pelos dois períodos.E.A.L 

 

 

3.4.5. Caracterização dos contextos Educativos – Pré-escolar 

 

3.4.5.1.Zona Urbana – Cidade do Mindelo. Concelho de São Vicente. Ilha de São 

Vicente 

 

Jardim de Infância Flores de Santo António 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Jardim de Infância Flores de Santo António pertencente aos Irmãos Capuchinho fica 

localizado em Chã de Alecrim, um dos bairros da cidade do Mindelo. É um edifício de 

Período de manhã Período da tarde 

Turmas Total Turmas Total 

1º,2º, 3º Anos 46 Alunos 4º,5º,6ºAnos 47 Alunos 

Quadro 10 - Nº de alunos distribuídos pelos dois períodos. Escola Antonino Lima 

Nível de formação Nº Professores 

FEPROF 2 

Instituto Pedagógico 4 

Quadro 11 - Nº de professores distribuídos pelos dois períodos.E.A.L 

Figura 11 - Jardim de infância Flores de Santo António. Zona Urbana 
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dois pisos em boas condições, com salas amplas bem iluminadas e arejadas. Possui um 

pátio com uma parte cimentada e outra parte com areia que contém uma escorrega e 

baloiços. 

As salas têm uma capacidade para receber 32 crianças em regime de desdobramento. As 

duas salasdo piso superior são destinadas para crianças da creche e as outras duas do 

piso inferior para crianças da pré-escolar. 

O jardim acolhe crianças a partir dos seis meses. Possui actualmente cerca de 180 

crianças sendo 84 do sexo feminino e 96 do sexo masculino. Embora pratica o regime 

de desdobramento, há cerca de 29 crianças que ficamnos dois períodos. 

 

 

Caracterização do Jardim de Infância Flores de Santo António 

 
Designação Salas Secretaria Cozinha W.C Pátio  Arrecadação 

Quantidade 4 1 1 4 1 1 

Quadro 13 - Estrutura física do Jardim Flores de Santo António. Zona Urbana 

 

 

 

 

 
Nº crianças Período 

de manhã 

Nºcrianças 

Período da tarde 

Nº crianças período de manhã 

e tarde 

Total 

76 75 29 180 

Quadro 15 - Relação do nº de crianças relativamente ao período de permanência no jardim. 

 

 

 

 

 
Coordenadora Cozinheira Auxiliares de serviços gerais 

1 1 2 

Quadro 17 - Outros funcionários do Jardim I. Flores S. A 

 

Nº crianças  Sexo masculino Sexo feminino 

180 96 84 

Quadro 14 - Relação do total de crianças e por sexo 

Nº de educadoras Nº de monitoras 

3 4 

Quadro 16 - Nº de educaras e monitoras. Jardim I. Flores de S. A. 



 
 

Margarida Brito Martins Página 103 
 

3.4.5.2.Zona Rural (1) – Aldeia Piscatória de São Pedro. Concelho de São Vicente. 

Ilha de São Vicente 

Jardim de Infância: Piduca 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

O Jardim de Infância Piducaque está sobre a responsabilidade da Câmara Municipal fica 

situado na aldeia piscatória de São Pedro. Esta aldeia fica situada na encosta de uma 

pequena montanha e é confrontada com a praia que lhe deu o seu nome. A algumas 

centenas de metros fica o aeroporto internacional de Cesária Évora. 

De acordo como relatório de 2015 da coordenadora Lima, Cibelle, a maioria das 

criançasque frequentam o jardim pertence a famíliascom muita carência. 

Relativamente às actividades praticadas pela população o relatório diz que as pessoas 

“dedicam-se essencialmente a pesca e algumas delas trabalham no centro da cidade, 

sendo outras desempregadas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Jardim I. Piduca. São Pedro. Zona rural. a) Fachada lateral, b)frontal e c) 
pormenores frente 
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Caracterização do Jardim de Infância Piduca 

 

 
Designação Sala de actividades Secretaria Cozinha W.C Pátio  

Quantidade 2 1 1 2 2 

Quadro 18 - Estrutura física do Jardim Infância Piduca. São Pedro. Zona rural 

 

 
Nº Turmas -Período de manhã 

Turmas Masculino Feminino Total 

3/ 4 Anos 8 19 28 

5 Anos 11 8 19 

Quadro 19 - Distribuição das turmas por idade e sexo. Jardim I. Piduca 

 

 

 

 

Quadro 20 - Nº de Monitoras que trabalham no Jardim I Piduca 

 

 

 
Secretária de serviços 

administrativos 

Cozinheira Auxiliares de serviços 

gerais 

1 1 2 

Quadro 21 - Outras funcionárias que trabalham no Jardim I Piduca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de monitoras 

2 
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3.4.5.3.Zona Semi-rural (2)- Lazareto. Concelho de São Vicente. Ilha de São 

Vicente 

Jardim de Infância: Lazareto 

 

 
Figura 13 - Jardim de Infância Lazareto. Zona semi-urbana 

 

Lazareto é uma zona que fica na periferia da cidade do Mindelo quase na encosta do 

Monte cara. 

De acordo com o Relatório da coordenadora Lima, Cibelle (2015) é uma zona 

“constituída, marcadamente, por pessoas pertencentes a níveis sociais diferentes.” 

Ainda no mesmo relatório ela descreve-a como “uma zona essencialmente piscatória e 

com pessoas que trabalham tanto no centro da cidade, marcada também pela presença 

expressiva de pessoas domésticas”. 

A coordenadora acrescenta ainda que apesar de ser uma zonade“uma zona em 

crescimento, pontuada pelo desenvolvimento de algumas infra-estruturas, ainda não 

possui o sistema de água canalizada, nem transportes públicos”.  

 

Caracterização do Jardim de Infância Lazareto. 

 
Designação Sala deactividades Secretaria Cozinha Refeitório W.C Pátio 

Quantidade 1 1 1 1 1 1 

Quadro 22 - Estrutura física do Jardim I. Lazareto. Zona rural 
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Nº de crianças -Período de manhã 

Idade Masculino Feminino Total 

   3  4 2 6 

4 Anos 3 3 6 

5 Anos 5 3 8 

Quadro 23 - Relação do nº de crianças por sexo e idade. J. I. Lazareto 

 
 

 

 
 

 

 

3.4.6. Definição da Amostra 

 

Citando Freman (1962) Sousa A. (2009, Pg. 84) na obra “ Investigação em Educação” 

diz que numa investigação a descrição da amostra é indispensável. Explicando ainda 

qual a utilidade da amostra, diz que esta deve fornecer dados concretos sobre a 

população (…).  

 

Este autor (op. cit.) diz ainda que o modo como se escolhe “a amostra e a sua 

caracterização (número de sujeito, sexo, idades, habilitações, nível socioeconómico-

cultural, etc.) deverá ser bem explicados no projecto de investigação”. (idem) define a 

amostra como sendo “uma parte da população, possuidora de todas as características 

desta, representando-a na suatotalidade” 

Na mesma linha de Sousa, Delgado, Sixto Cubo (2008), diz que amostra “, és una parte 

representativa de la población que participa en nuestra investigación [...] Las medidas 

obtenidas a partir de la muestra se denominan estadísticos.” 

 

Participaram neste estudo oito turmas do 1ºciclo do EB, sendo quatro do 1º Ano e 

quatrodo 2º Ano, e quatro turmas do Pré-escolar. Estas turmas pertenciam a zonas e 

localidades diferentes, isto é de zonas rurais e zonas urbanas. 

Funcionárias  

Monitora Cozinheira 

1 1 

Quadro 24 - Nº de funcionárias do Jardim I. Lazareto 
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Embora esta Investigação tenha iniciado com um total de 270 crianças, de ambos os 

sexos, a amostra foi constituída por 266 criançassendo 124 de uma escola pública do 

Ensino Básico do Mindelo na Ilha de S. Vicente, 48 de duas escolas públicas em Santo 

Antão, 35 do Pré-escolar de duas zonas rurais e 59 de uma zona urbana na ilha de São 

Vicente.  

A razão da diminuição do número de crianças participantes na investigação deve-se ao 

facto da ausência de quatro delas nas seguintes circunstâncias: uma criança do 2º ano do 

E.B. da escola António Aurélio Gonçalves participou no Pré-Teste e depois foi 

transferida para outra ilha e outra criança do 1º ano não esteve presente na altura da 

aplicação do Pós-Teste nem participou na maior parte das atividades.  

Ainda no E.B. mas na zona rural uma criança do 1º ano não fez o Pós-Teste e nem 

participou nas atividades. O mesmo se passou no Pré-escolar em que também uma 

criança não fez o Pós-teste e nem participou nas atividades. 

A amostra foi selecionada de forma aleatória e dividida em dois grupos. Grupo 

Experimental e grupo de Controlo. 

Grupo Experimental (GE) é constituído  

[…] “porum grupo de sujeitos, escolhido para participar de um experimento, 

sobre o qual será aplicada uma variável independente e cujos resultados serão 

aferidos através um (ou mais) teste.  

Grupo de Controlo (GC)-É um grupo de sujeitos, com as mesmas características do 

grupo experimental, que não receberá a aplicação da variável independente, e que 

foram escolhidos para servirem de elemento de comparação com os sujeitos do 

grupo experimental“(Martins Junior J.2008, p.94). 

 

 

 

3.4.6.1. Amostra da Zona UrbanaEnsino Básico.- Mindelo. Ilha de São Vicente 

Escola António Aurélio Gonçalves 

 

Os sujeitos que constituem a amostra são crianças pertencentes a uma escola do Ensieno 

Básico, na zona urbana, escola António Aurélio Gonçalves, na cidade do Mindelo.  
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Participaram neste estudo, duas turmas do 1º ano e duas turmas do 2º ano do 1º ciclo do 

Ensino Básico.  

Essas quatro turmas foram organizadas em dois grupos aleatoriamente. Um 

Experimental com 65 sujeitos sendo 26 do sexo masculino e 39 do sexo feminino 

(quadro 8) e um de Controlo com 59 sujeitos, dos quais 33 são do sexo masculino e 26 

do sexo feminino (quadro 9). 

As idades das crianças situaram-se entre os 6e os 10 anos (quadro e gráfico1), sendo que 

a maior percentagem está concentrada na idade dos 7 e 6 anos. Relativamente ao 

género, 59 são do sexo masculino e 65 são do sexo feminino.  

De acordo com o quadro25 e o gráfico 1, a amostra é constituída na sua maioria por 

sujeitos com a idade de 7 anos (44,4%) seguidos de 6 anos (31,1%) e 8 anos (19,4%), 

enquanto a menor representatividade está concentrada nas idades de 9 e 10 anos com a 

mesma proporção (1,6%). 

 

Organização do sujeito em grupos – Zona Urbana E.B. 

E.B.  Zona Urbana 
E.A.A.G. 

Frequency Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Grupo Experimental 65 52,4 52,4 

Grupo de Controlo 59 47,6 100,0 

Total 124 100,0  

Quadro 25 - Organização do total de sujeito em dois grupos. Experimental e Controlo do E.B. 

 

 

Através do quadro25 e do gráfico nº1 (ver abaixo), podemos ver que o número de 

sujeitos do grupo Experimental que corresponde a 52% é maior que o número de 

sujeitos do grupo de Controlo que por sua vez corresponde a 47,6%. 
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Gráfico 1 - Total sujeitos da amostra 

 

 

 

 

 

 

Sujeitos da Amostra: Zona Urbana - São Vicente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52%
48%

Organização sujeito em grupo

Grupo 
Experimental

Grupo de 
Controlo

Figura 14 - 1º Ano Turma 
Experimental. E.B 

Figura 15 - 2º Ano  Turma 
Experimental E.B 

Figura 16 - 1º Ano Turma de 
Controlo.E.B 

Figura 17 - 2º Ano Turma de 
Controlo.E.B 
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Idade dos sujeitosdos dois grupos. 1º e 2º Anos Ensino Básico 

Zona Urbana – Escola AAG 

 Total 
idade  

Frequency Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 6 Anos 41 33,1 33,1 

7 Anos 54 43,5 76,6 

8 Anos 24 19,4 96,0 

9 Anos 3 2,4 98,4 

10 Anos 2 1,6 100,0 

Total 124 100,0  

Quadro 26 - Distribuição do total dos sujeitos da amostra por idade. EAAG. 

 

 

 

 
Gráfico 2 - Distribuição total dos sujeitos por idade. Zona urbana. Escola AAG 

 

Dos 124 sujeitos, 33% dos sujeitos têm seis anos de idade, 44% têm sete anos e 19% 

têm oito anos. Os sujeitos com nove e dez anos respectivamente correspondem à mesma 

proporção, 2% 

As idades com maior percentagem são 7 (sete) com 44% seguido da idade de 6 (seis) 

anos e de 8 (oito) anos com 33% e 19% respectivamente. Por outro lado, as idades com 

menor representatividade são as idades de 9 (nove) anos e10 (dez) anos, com 2% 

respectivamente. 
 

 

33%

44%

19%

2%
2%

Total idade sujeito. Zona urbana

6 Anos

7 Anos

8 Anos

9 Anos

10 Anos
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Sexo do sujeitodos dois grupos. 1º e 2º Anos. Ensino Básico. Zona urbana 

 Sexo do 

sujeito Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Masculino 59 47,6 47,6 47,6 

Feminino 65 52,4 52,4 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

Quadro 27 - Distribuição do total dos sujeitos da amostra por sexo. Zona Urbana. EAAG 

 

 

Relativamente ao sexo dos sujeitos da amostra da zona urbana (quadro 27 e gráfico 3), 

há uma maior percentagem de meninas 52%, equivalente a um total de 65 (sessenta e 

cinco).Neste caso, os 48% correspondem a 59 (cinquenta e nove) do sexo masculino. 

 

 
Gráfico 3 - Total dos sujeitos da amostra por sexo. EB- zona urbana 

 

Idade do Sujeito * Sexo do Sujeito Crosstabulation 
Grupo Experimental. Zona 
urbana 

 
Sexo do Sujeito 

Total   Masculino Feminino 

Idade do Sujeito 6 Anos 15 25 40 

7 Anos 11 13 24 

8 Anos 0 1 1 

Total 26 39 65 
Quadro 28 - Relação das variáveis sexo e idade dos sujeitos do EB- Grupo Experimental. Zona urbana 
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O quadro 28 indica que o grupo Experimental da zona urbana temquinze sujeitos do 

sexo masculino com 6 anos, e onze com 7 anos. Dos sujeitos do sexo feminino vinte e 

cinco têm 6 anos, treze têm 7 anos e apenas 1 tem oito anos. 

 

Idade do Sujeito * Sexo do Sujeito Crosstabulation 

Grupo de Controlo. Zona 
urbana 

 
Sexo do Sujeito 

Total   Masculino Feminino 

Idade do Sujeito 6 Anos 8 9 17 

7 Anos 17 10 27 

8 Anos 6 5 11 

9 Anos 2 0 2 

10 Anos 0 2 2 
Total 33 26 59 
Quadro 29 - Relação das variáveis sexo e idade dos sujeitos do Grupo de Controlo. Zona urbana 

 

 

Através do quadro29, podemos constatar que a faixa etária dos sujeitos vai de 6 a 10 

anos. Assim temos oito sujeitos do sexo masculino com 6 anos, dezassete com 7 anos, 

seis com 8 anos e apenas dois com 9 anos enquanto os do sexo feminino, nove têm 6 

anos dez têm 7 anos, cinco com 8 anos e dois com 10 anos. 

 

 

Relação da amostra por grupo e por turmas 
Os quadros que se seguem mostram a relação da idade dos sujeitos por grupo 

relativamente à idade na altura do Pré-teste e na altura do Pós-teste. Comparando os 

quadros, podemos verificar que a idade de algumas crianças alterou.  
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Idade do Sujeito – Pré-teste – Zona Urbana - A.A.Gonçalves 

 Idade.Pré-teste 

1º Ano G. Exp. Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6 Anos 25 71,4 71,4 71,4 

7 Anos 10 28,6 28,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Quadro 30 - Distribuição dos sujeitos da amostra por idade -1º Ano Grupo Experimental. Pré-teste 

 

 

 

 
Gráfico 4 - Distribuição dos sujeitos da amostra por idade -1º Ano Grupo 

Experimental Pré-teste. A.A.Gonçalves 

 

Idade do Sujeito – Pós-teste. Zona Urbana. A. A.Gonçalves 

 
Idade.Pós-teste 

1º Ano G. Exp. Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6 Anos *24 68,6 68,6 68,6 

7 Anos *11 31,4 31,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
Quadro 31 - Distribuição dos sujeitos da amostra por idade -1º Ano Grupo Experimental. Pós-teste. 

A.A.Gonçalves 

*Fez anos na altura da aplicação do pós-teste. 

 

71%
29%

Idade Pré-teste. Exp
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Gráfico 5 - Distribuição dos sujeitos da amostra por idade -1º Ano Grupo 

Experimental. Pós-teste. A.A.Gonçalves 

 

 

Podemos constatar a alteração das idades das crianças no quadro número 30 e no gráfico 

nº5. Isto significa que algumas crianças que tinham seis (6) anos na altura do Pré-Teste 

fizeram anos. Daí o aumento de sujeitos com sete (7) anos.  

Relativamente ao sexo, o quadro nº 12 indica que no grupo Experimental no 1º ano há 

mais meninas (20) do que meninos (15). 

 

Sexo do Sujeito. Zona Urbana.A.A.Gonçalves 

 Sexo  

1º Ano. G. Exp. Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Masculino 15 42,9 42,9 42,9 

Feminino 20 57,1 57,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Quadro 32 - Distribuição dos sujeitos da amostra por sexo -1º Ano Grupo Experimental 

 

 

 
Gráfico 6 - Distribuição dos sujeitos da amostra por sexo -1º Ano Grupo Experimental 
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Idade do Sujeito * Sexo do Sujeito Crosstabulation 
 Zona Urbana.Escola A.A.Gonçalves 

 

1º Ano 

 

Sexo do Sujeito 

Total Experimental  Masculino Feminino 

Idade do Sujeito 6 Anos 9 11 20 

7 Anos 6 9 15 

Total 15 20 35 

Quadro 33 - Distribuição dos sujeitos da amostra por idade e por sexo -1º Ano Grupo Experimental 

 

O quadro nº33 indica que no 1º ano do grupo experimental 20 sujeitos têm a idade de 

seis anos, sendo 9 do sexo masculino e 11 do sexo feminino, enquanto 15 sujeitos têm 

sete anos, 6 masculinos e 9 femininos. 

 

2º Ano Grupo Experimental.Zona Urbana. EAAG 
Idade do Sujeito. Pré-teste 

 Idade Pré-Teste 

2º Ano Exp. Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 7 Anos 21 70,0 70,0 70,0 

8 Anos 8 26,7 26,7 96,7 

9 Anos 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Quadro 34 - Distribuição dos sujeitos da amostra por idade -2º Ano Grupo Experimental. Pré-teste 

 

 
Gráfico 7 - Distribuição dos sujeitos por idade -2º Ano Grupo Experimental. Pré-teste 
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Idade 2º Ano Grupo Experimental  
- Zona Urbana. EAAG 

 
 

 
Gráfico 8 - Distribuição dos sujeitos por idade -2º Ano G. Exp. Pós-teste 

 

Comparando o quadro 34 com o quadro 35, verificamos que houve alteração nas idades 

7 e 8 anos dos alunos do 2º ano da turma Experimental na altura do Pós-teste. Isto é, 

houve uma diminuição da faixa etária de 7 anos e um aumento da faixa etária de 8 anos. 

Isto significa que cinco crianças fizeram anos antes da aplicação do Pós-teste. 

 

2º Ano Grupo Experimental. Zona Urbana. EAAG 
Sexo do sujeito 

 Sexo 2º Ano. 

Ensino Básico 

Experimental 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Masculino 11 36,7 36,7 36,7 

Feminino 19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Quadro 36 - Distribuição dos sujeitos da amostra por sexo -2º Ano Gr. Experimental. EAAG 

54%43%

3%
Idade. 

7 Anos

8 Anos

9 Anos

 Idade Pós -Teste 2ºAno. 

Experimental Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7 Anos 16 53,3 53,3 53,3 

8 Anos 13 43,3 43,3 96,7 

9 Anos 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Quadro 35 - Distribuição dos sujeitos da amostra por idade –2º Ano G. Experimental. Pós-teste 
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Idade e Sexo do Sujeito - Crosstabulation 
Zona Urbana. EAAG 

2º Ano  Sexo do Sujeito 

Total Experimental  Masculino Feminino 

Idade do Sujeito 7 Anos 5 10 15 

8 Anos 6 8 14 

9 Anos 0 1 1 

Total 11 19 30 

    
Quadro 37 - 2º Ano Grupo Experimental. Relação entre o sexo e idade dos sujeitos 

 

Da leitura do quadro 36 e do quadro 37 podemos constatar que no 2º Ano do grupo 

Experimental há mais meninas (63%) do que rapazes (37%) e por conseguinte há mais 

meninas com sete anos. Com a idade de 9 anos há só uma menina.  

 
1º Ano Grupo de Controlo   

Zona Urbana. EAAG 
 

 
Idade. Pré, Pós-teste 
1º Ano G. Controlo Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6 Anos 17 54,8 54,8 54,8 

7 Anos 14 45,2 45,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

Quadro 38 - Distribuição dos sujeitos da amostra por idade -1º Ano Grupo de Controlo. EAAG 

 

 

 
Gráfico 9 - Distribuição dos sujeitos por idade -1º Ano Grupo Controlo. Pré/Pós-teste 
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Idade do Sujeito * Sexo do Sujeito Crosstabulation 
Zona Urbana.  

1º AnoGrupo de 
Controlo 

 
Sexo do Sujeito 

Total   Masculino Feminino 

Idade do Sujeito 6 Anos 8 9 17 

7 Anos 10 4 14 

Total 18 13 31 
Quadro 39 - 1º Ano Grupo de Controlo. Relação entre o sexo e idade dos sujeitos EAAG 

 
A idade das crianças do 1º ano do grupo de controlo não alterou no Pós-teste. A maior 

percentagem está na faixa etária dos 6 anos que corresponde a 55%. À semelhança do 2º 

ano, no grupo de controlo do 1º ano há mais meninas do que rapazes. Há mais meninas 

com 6 anos, mas há mais rapazes com 7 anos. 

 

2º Ano. Grupo de Controlo. Zona Urbana. EAAG 

Idade do sujeito. Pré-Teste 

2º Ano.   Controlo Pré-

Teste Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 7 Anos 15 53,6 53,6 53,6 

8 Anos 9 32,1 32,1 85,7 

9 Anos 3 10,7 10,7 96,4 

10 Anos 1 3,6 3,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Quadro 40 - Distribuição dos sujeitos por idade-2º Ano Grupo de Controlo Pré-teste 

 

 
Gráfico 10 - Idade dos sujeitos da amostra. 2º Ano – Controlo. Pré-teste. EAAG 
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2º Ano. Grupo de Controlo. Zona Urbana. EAAG 

Idade do sujeito. Pós-teste 

 

2º Ano.   Controlo Pós-

Teste Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 7 Anos 14 50,0 50,0 50,0 

8 Anos 10 35,7 35,7 85,7 

9 Anos 2 7,1 7,1 92,9 

10 Anos 2 7,1 7,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Quadro 41 - Idade dos sujeitos da amostra. 2º Ano – Controlo. Pré-teste. EAAG 

 

 

 

 
Gráfico 11 - Idade dos sujeitos. 2º Ano Grupo de Controlo Pós-teste 

 

 

Através do quadro 41 pode-se constatar que a faixa etária mais frequente é a dos 7 anos 

que corresponde a 50% dos sujeitos.  

O mesmo quadroe o gráfico 8indicam que a idade das crianças no grupo de controlo 

mudou. Na altura do pré-teste havia três crianças com nove anos e uma com dez anos. 

Entretanto no Pós-teste uma das crianças passou de nove para dez anos, ficando então 

duas com nove e duas com dez anos. 
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Idade do sujeito * Sexo do sujeito Crosstabulation 
 E.B. Zona Urbana E A.A.G 

2º Ano Controlo  Sexo do sujeito 

Total   Masculino Feminino 

Idade do sujeito 7 Anos 7 6 13 

8 Anos 6 5 11 

9 Anos 2 0 2 

10 Anos 0 2 2 

Total 15 13 28 
Quadro 42 - Relação entre a idade e o sexo dos sujeitos. 2º Ano do E.B. Grupo de Controlo. Zona urbana 

 

Relativamente ao 2º ano do grupo de controlo verificamos com a idade de 7, 8 e 9 há 

mais rapazes do que meninas. 

Assim, dos 28 sujeitos, 15 são do sexo masculino e 13 do sexo feminino. 

Dos 15 sujeitos do sexo masculino 7 têm sete anos, 6 têm oito anos e 2 têm nove anos. 

Dos 13 sujeitos do sexo feminino 6 têm sete anos, 5 têm oito anos e 2 têm dez anos. 

 

 

 

3.4.6.2. Amostra da Zona Rural.Ensino Básico Ribeira das Patas. Concelho do 

Porto Novo 

Os sujeitos que constituem a amostra da Zona Rural são crianças pertencentes a duas 

escolas do Ensino Básico, aescola José Pereira, em Chã de Morte e a escola Antoninho 

Lima em Curral das vacas, ambas situadas na localidade da Rª das Patas pertencente ao 

concelho do Porto Novo na ilha de Santo Antão. 

Participaram neste estudo, 48 sujeitos distribuídos em duas turmas do 1º ano e duas 

turmas do 2º ano do 1º ciclo do Ensino Básico. Essas quatro turmas foram organizadas 

em dois grupos aleatoriamente. Um Experimentale um de Controlo. O grupo 

Experimentaleraconstituído por duas turmas, uma do 1ºAno com 10 crianças e outra do 

2º ano com 14 crianças. No grupo de Controlo a turma do 1º Ano tinha 12 crianças e a 

turma do 2º Ano também tinha 12 crianças. 



 
 

Margarida Brito Martins Página 121 
 

As idades das crianças situaram-se entre os 5e os 9 anos (Quadro 23), sendo que a maior 

percentagem estavaconcentrada na faixa etária dos 6 anos. Relativamente ao género,24 

era do sexo masculino e 24 também do sexo feminino.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade dos sujeitos dos dois grupos. 1º e 2º Anos Ensino Básico  

Zona rural – Escolas José Pereira e Antoninho Lima 

 
Total idade Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

5 6 12.5 12.5 12.5 

6 28 58.3 58.3 70.8 

7 11 22.9 22.9 93.8 

8 2 4.2 4.2 97.9 

9 1 2.1 2.1 100.0 

Total 48 100.0 100.0  

Quadro 43 - Distribuição do total dos sujeitos por idade. Zona rural do E.B. 

 

Figura 18 - 1º Ano Grupo 
Experimental. E.B. Rural Figura 19 - 2º Ano Grupo 

Experimental. EB Rural 

Figura 21 - 2º Ano Grupo de Controlo 
E.B. Rural 

Figura 20 - 1º Ano Grupo de Controlo. 
Rural 
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Gráfico 12 - Total Idade dos sujeitos. Grupo Experimental e de Controlo 

 
 

Sexo dos sujeitos.E.B.Zona rural. Rª das Patas 
 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Masculino 24 50.0 50.0 50.0 

Feminino 24 50.0 50.0 100.0 

Total 48 100.0 100.0  

Quadro 44 - Distribuição do total dos sujeitos por sexo. Zona rural do E.B. Rª das Patas 

 
 
 
 

Sexo do total dos sujeitos.Zona Rural 
 

 
Gráfico 13 - Distribuição do total dos sujeitos por sexo. Zona Rural 
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Sexo sujeito Grupo do Experimental 

 
Gráfico 14 - Distribuição dos sujeitos por sexo. 1ºe 2º Anos Grupo Experimental. Rural 

 

 

Sexo do sujeito 1º Ano G. Experimental- Zona Rural 

Sexo do sujeito Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Masculino 5 50,0 50,0 50,0 

Feminino 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Quadro 46 - Distribuição dos sujeitos por sexo.1º Ano E.B. G. Experimental. E José Pereira 

 

 
Idade do sujeito 1º Ano Grupo Experimental - Zona Rural 

Idade Pré-Teste e 
Pós-Teste 

Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 6 Anos 10 100,0 100,0 100,0 
Quadro 47 - Distribuição dos sujeitos por idade.1º Ano G. Experimental. E José Pereira 

 

Sexo do sujeito.  
Grupo Experimental. Zona Rural. E. José Pereira 

 

Sexo. 
Grupo Experimental 

Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Masculino 12 50.0 50.0 50.0 

Feminino 12 50.0 50.0 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Quadro 45- Distribuição dos sujeitos por sexo. 1º E 2º Anos G. Experimental E José Pereira 
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Idade do sujeito Pré-Teste 2º Ano Grupo Experimental - Zona Rural 

Idadea 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

7 Anos 11 78,6 78,6 78,6 

8 Anos 2 14,3 14,3 92,9 

9 Anos 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

a. id = Pré-teste 
Quadro 48 - Idade dos sujeitos no Pré-Teste. 2º Ano G. Experimental. E José Pereira 

 

Idade do sujeito Pós-Teste 2º Ano Grupo Experimental - Zona Rural 

Idadea 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

7 Anos 10 71,4 71,4 71,4 

8 Anos 3 21,4 21,4 92,9 

9 Anos 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

a. id = Pós-teste 
Quadro 49 - Idade dos sujeitos no Pós-Teste. 2º Ano G. Experimental. E José Pereira 

 

 

Idade Pré-Teste 1º Ano G. Controlo - Zona Rural 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

5 Anos 3 25,0 25,0 25,0 

6 Anos 9 75,0 75,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

a. id = Pré-teste 
Quadro 50 - Idade dos sujeitos no Pré-Teste. 1º Ano G. de Controlo. E Antonino Lima 
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Gráfico 15 - Idade dos sujeitos do1º Ano G. Controlo no Pré-Teste. E A.L. 

 

Idade Pós-Teste 1º Ano G. Controlo - Zona Rural 
 

 

 

 

 

Quadro 51 - Idade dos sujeitos no Pós-Teste. 1º Ano G. de Controlo. E Antonino Lima 

 

 
Gráfico 16 - Idade dos sujeitos1º Ano do G. Controlo no Pós-Teste 

 

 

Idade 2º Ano G. Controlo - Zona Rural 

Idade 

2º Ano  
Controlo 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

7 9 75,0 75,0 75,0 

8 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Quadro 52 - Idade dos sujeitos. 2º Ano G. de Controlo. E Antonino Lima 

 

25%

75%

Idade -Pré-Teste

5 Anos

6 Anos

100%

Idade Pós Teste -6 Anos

1

Idadea 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 6 Anos 12 100,0 100,0 100,0 

a. id = Pós-teste 



 
 

Margarida Brito Martins Página 126 
 

 
Gráfico 17 - Idade 2º Ano do G. de Controlo. E A.L. 

 

 

 

Sexo sujeito. 2º Ano G. Controlo - Zona Rural 

2º Ano Controlo 
Rural 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Masculino 7 58,3 58,3 58,3 

Feminino 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Quadro 53 - Sexo dos sujeitos. 2º Ano EB G. de Controlo. E Antonino Lima 
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Masculino
Feminino

Gráfico 18 - Sexo 2º Ano EB. G. de Controlo. E 
A.L. 
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3.4.6.3.Amostra da Zona Urbana. Pré-escolar. Mindelo. Concelho de São Vicente. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra a nível do Pré-escolar da zona urbana é constituída por um total de 56 

sujeitos distribuídos em dois grupos, um experimental e um de controlo. 

 A idade das crianças situa-se na faixa etária dos quatro e cinco anos. 

Das 56 crianças, oito têm quatro anos sendo seis masculinos e dois femininos, e 

quarenta e oito têm cinco anos, sendo dezoito masculinos e trinta femininos. 

 
 

Idade * Sexo Crosstabulation 
 

Total sujeito 
Pre-escolar. Zona urbana 

Sexo Total 

Masculino Feminino 

Idade 
4 6 2 8 

5 18 30 48 
Total 24 32 56 

Quadro 54 - Distribuição do total dos sujeitos do Pré-escolar por sexo e idade. J. Flores de S.A 

 
 

Idade do sujeito 

Pré-escolar 
G. Experimental 

Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

4 4 12,9 12,9 12,9 

5 27 87,1 87,1 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

Quadro 55 - Idade do G Experimental. Pré-escolar. J. Flores S.A. 

Figura 22 - Turma Experimental. Pré-
escolar. Zona U. 

Figura 23- Turma de Controlo. Pré-
escolar. Z.U. 
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Gráfico 19 - Percentagem das idades. G. Experimental. J. F.S.A. 

 
 
 

Sexo do sujeito 
Pré-escolar 
G. Experimental. 
Urbana 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Masculino 15 48,4 48,4 48,4 

Feminino 16 51,6 51,6 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

Quadro 56 - Sexo grupo Experimental. Pré-escolar. Jardim F.S.A 

 

Sexo Pré-escolar 

 
Gráfico 20 - Sexo sujeito G. Experimental. Pré-escolar J Flores SA 
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Idade do sujeito 

Grupo Controlo 
Pré-escolar. Urbano 

Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

4 4 14,3 14,3 14,3 

5 24 85,7 85,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Quadro 57 - Idade do Grupo Controlo. Pré-escolar. Jardim Flores S.A. 

 

 
Gráfico 21 - Idade G. Controlo. J. Flores SA 

 
 

Sexo do sujeito 

Grupo Controlo  
Pré-escolar. Urbano 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Masculino 12 42,9 42,9 42,9 

Feminino 16 57,1 57,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Quadro 58 - Sexo do Grupo Controlo. Pré-escolar. Jardim Flores S.A. 

 

 

 
Gráfico 22 - Percent. Sexo G. Controlo - J. Flores de SA 

 

 

 

 

14%

86%

Idade G. Controlo

4
5

43%
57%

Sexo

Masculino
Feminino



 
 

Margarida Brito Martins Página 130 
 

 

3.4.6.4.Amostra da Zona Rural. Pré-escolar São Pedro e Lazareto. Concelho de 

São Vicente 

Jardim de Infância Piduca-J.P.                    Jardim de Infância do Lazareto-J.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Idade do sujeito * Sexo do sujeito Crosstabulation 

Count 

 Sexo do sujeito Total 

Masculino Feminino 

Idade do sujeito 
4 5 5 10 

5 14 11 25 
Total 19 16 35 

Quadro 59 - Total sujeito por idade e sexo Pré-escolar. Zona Rural. Jardins Piduca e Lazareto 

 
 
 

Idade do sujeito 
Idade G.Experimental 

Pré-escolar. Rural 
Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

4 Anos 5 21,7 21,7 21,7 

5 Anos 18 78,3 78,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Quadro 60 - Idade Grupo. Experimental. Zona Rural. Jardim Piduca 

 
 

Figura 24 - T. Experimental. Pré-escolar. 
Z Rural. J.P 

Figura 25 - T. Controlo. Pré-escolar 
Z. Semi-rural. J.L 
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Gráfico 23 - Idade G. Experimental. Pré-escolar. Zona Rural. Jardim Piduca 

 

 
 

Sexo do sujeito 
Sexo G. Experimental 
Pré-escolar. Rural 

Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Masculino 12 52,2 52,2 52,2 

Feminino 11 47,8 47,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Quadro 61 - Sexo dos sujeitos Grupo Experimental. Zona Rural. Jardim Piduca 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Idade do sujeito * Sexo do sujeito Crosstabulation 
Count 

 Sexo do sujeito Total 

Masculino Feminino 

Idade do sujeito 
4 Anos 2 3 5 

5 Anos 10 8 18 
Total 12 11 23 

Quadro 62 - Relação Sexo e idade  G.Experimental. Pré-escolar. Z. Rural. Jardim Piduca 

 
 

22%
78%

Idade G. Experimental. Pré-escolar

4
5

52%48%

Sexo G. Experimental -Pré-escolar 

Masculino

Feminino

Gráfico 24 - Sexo G. Experimental. Pré-escolar. Zona 
Rural. Jardim Piduca 
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Idade G. Controlo 

Idade Controlo Pré-
escolar 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

4 5 41,7 41,7 41,7 

5 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Quadro 63 - Idade G.Controlo. Pré-escolar. Zona Rural. Jardim I. Lazareto 

 

 

 
Gráfico 25 - Idade G. Controlo. Pré-escolar. Zona Rural. Jardim I.Lazareto 

 
 

SexoGrupo Controlo. Pré-escolar Rural 

Grupo Controlo 
Pré-escolar 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Masculino 7 58,3 58,3 58,3 

Feminino 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Quadro 64 - Sexo G.Controlo. Pré-escolar. Zona Rural. Jardim I. Lazareto 

 

 

 
Gráfico 26 - Sexo G. Controlo. Pré-escolar. Zona Rural. Jardim Lazareto 

 

 

 

42%
58%

Idade Pré-escolar. G. Controlo

4 Anos
5 Anos

58%
42%

Sexo. Pré-escolar-Controlo

Masculino
Feminino
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Idade * Sexo Crosstabulation 

Count 

G.Controlo 
Pré-escolar Rural 

Sexo Total 

Masculino Feminino 

Idade 
4 3 2 5 

5 4 3 7 
Total 7 5 12 

Quadro 65 - Relação Sexo e idade  G.Controlo. Pré-escolar. Zona Rural. Jardim Lazareto 

 

 

 

3.4.7. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Para avaliar a discriminação auditiva dos sujeitos, utilizamos para recolha de dados os 

seguintes instrumentos: 

 

Prova de Audição - Exploração Diagnostica para problemas de linguagem 

oraldeSECO OLEA – Maria-Dolores Rius Estrada (1987), constituída por dois itens 

com sub provas:  

A. Discriminação auditiva com: 

Provas de discriminação de sons sem suporte visual; 

Provas de discriminação da intensidade; 

Prova de discriminação de timbre sem suporte visual 

Prova de discriminação do tom 

Repetição de sons       

Adequação a um ritmo externo.   

 

B. Associação significante-significado sonoro 

Bebé chorando; tosse de mulher; Jovem rindo, Bocejo de homem; Voz de homem, Voz 

de mulher, Homem cantando; Mulher cantando; Homem roncando; Espirro; Assoar-se; 

Bater palmas. 
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Materiais utilizados na prova de audição 

Um lápis 

Uma caixa de cassete 

Um frasco de vidro com bolinhas de grude dentro 

Um recipiente de metal com bolinhas de grude dentro 

Um apito 

Uma flauta  

Um relógio despertador 

Gravador 

Uma cassete com gravações de pulsações rítmicas: um lado, pulsações rápidas outro 

lado pulsações lentas 

Cassete com gravações para “Discriminação Auditiva” 

Materiais para exploração sonora 

 

 

 
Figura 26 - Materiais utilizados na prova de audição 

 

 

 
Figura 27 - Gravador utilizado durante as actividades de audição 
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Foram utilizados outros instrumentos para avaliar a discriminação auditiva das crianças: 

 

Fichas de identificação de vogais ditongos e digramas 

 

Fichas de discriminação auditiva 

- Ficha com imagens representando diferentes tipos de instrumentos 

- Ficha com desenhos de partes segmentares do corpo 

- Ficha com objetos diversos   

- Ficha com gravuras de animais 

- Ficha com onomatopeias e desenhos de animais 

- Fichas com elementos da Natureza (chuva, trovão vento e ondas do mar) 

- Ficha com desenhos de símbolos de representação de alguns elementos do som. 

  

Figura 28 - Relógio e vendas para a prova de 
audição 
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Figura 29 - Ficha com imagens de diferentes tipos de instrumentos 
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Figura 30 - Desenhos de partes segmentares do corpo 
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Figura 31 - Ficha com desenho de objectos diversos sonoros 
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Figura 32 - Ficha com onomatopeias e desenho de animais 
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Figura 33 - Ficha com desenho de elementos da Natureza 
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FICHA 

Percussão corporal 
 Nivel Pré-escolar 

 
Coloca um X ao lado da fila que tem as partes do corpo que ouviste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do aluno_________________________________________________ 
 

Figura 34 - Ficha de Percussão corporal Pré-escolar 
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FICHA 

Percussão Corporal 
Nivel Ensino Básico 1ºAno 

 

Coloca um X na sequência das pares do corpo que escutaste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Aluno_____________________________________________________ 
Figura 35 - Ficha de Percussão corporal 1º ano EB 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Margarida Brito Martins Página 143 
 

FICHA 

Percussão Corporal 
Nivel Ensino Básico 2ºAno 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do aluno___________________________________________________ 
Figura 36 - Ficha de Percussão corporal 2º ano EB 
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d) Gravações contendendo diferentes fontes sonoras  

- Gravações com sons do ambiente, dos animais, dos meios de transportes, e diversos 

sons do quotidiano da criança. 

e) Diferentes objectos sonoros para produção dos sons: latas de leite, embalagens de 

cartão, garrafas de plástico e de vidro de diferentes tamanhos, pregos, lixas, sacos de 

plásticos de diferentes tipos, cascalho, pedras, conchas, embalagens diversas,  

f) Instrumentos musicais 

(Construídos e adquiridos nas lojas de instrumento) 

Pandeiretas, guizeiras, triângulos, clavas, caixa chinesa, reco-reco, castanholas, bloco de 

dois sons, maracas, tamborim.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Figura 38 - Maracas, Reco-reco, 
castanholas, tambor… 

Figura 37 - Pandeireta com pele e 
Triângulo 

Figura 39 - Guizeira, triângulo, tamborim, 
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Canções utilizadas na investigação 

 

 

 
Figura 40 - Canções utilizadas no 1º Ano. A letrinha H e Traz-traz 
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Figura 41 - Canção para o 1º Ano. A letrinha Q 
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Figura 42 - Canção para o 1º e 2º Anos –A bandinha 
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Figura 43 - Canções utilizadas no 1º Ano: “As cinco vogais.” No 2º Ano “ Qual é o teu nome” e “Como 
tocar os instrumentos” 
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Antes de começar com a experimentação, estivemos em contacto com as crianças 

durante um período de três semanas, para nos familiarizarmos. Foram planificadas 25 

sessões de 30 minutos cada para o 1º e o 2º ano e 20 sessões para o Pré-escolar. Em 

cada sessão, geralmente, desenvolveu-se duas atividades de 15 minutos para o pré-

escolar e 20/30 minutos para o 1º e 2º ano aproximadamente. 

A experimentação foi desenvolvida em três etapas: 1 -Pré-teste de discriminação 

auditiva de SECO OLEA a partir do qual os sujeitos foram divididos em três níveis, Pré-

escolar com 4/5 Anos, Ensino Básico com 6 anos (1º ano) Ensino Básico com 7,8 e 9 

anos (2º ano); 2 - fase experimental em que cada grupo recebeu um tratamento 

experimental diferente; 3 - fase final, com a reaplicação do teste auditivo. 

Na aplicação das provas de discriminação auditiva, procedia-se ao registo das respostas 

(orais) da criança, as quais eram, posteriormente, classificadas com 1 (um) ponto 

quando a criança conseguia com êxito a prova e 0 (zero) quando não conseguia. 

Cada criança tinha uma ficha em que se registava essas respostas, o número de 

tentativas, no máximo três, e a expressão usada por nas respostas subjetivas. 

A administração da prova teve a duração média de 20 minutos para cada criança. 

Inicialmente, as crianças foram solicitadas individualmente, a realizar as provas numa 

sala em que se criaram condições para esse fim.  

Dado a faixa etária das crianças sobretudo as mais pequenas, optou-se por apresentar as 

provas em forma de jogo para evitar assim, que ficassem inibidas e não reagissem às 

perguntas.  

Na zona rural houve algumas crianças que mesmo depois de lhes ter esplicado o que 

pretendia entravam na sala assustadas e quase a chorar julgando que iam levar injeções. 

Quando acontecia isso mostrava-lhes os materiais deixando que elas os manuseassem, 

tocava-lhe uma melodia conhecida na flauta e elas ficavam mais tranquilas. 
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Conteúdo da Prova 

O conteúdo da prova estava dividido em dois grupos que se subdividiam da seguinte 

forma: 

1- Discriminação auditiva 

 

1.1 - Discriminação de sons sem apoio visual: 

Pede-se à criança que esteja atenta aos ruídos de um lápis e uma caixa de cassete ao 

caírem sobre a mesa. Faz-se a demonstração. Seguidamente venda-se lhe os olhos com 

uma mão e faz-se lhe as seguintes perguntas: 

- Qual é que caiu, o lápis ou a caixa? (Deixa-se cair o lápis) 

- E agora? (deixa-se cair a caixa) 

- E agora? (deixa-se cair a caixa) 

- E agora? (deixa-se cair o lápis) 

A ordem adoptada impede uma mecanização imediata. 

Anotam-se os acertos e o número de tentativas. Depois de três tentativas falhadas anota-

se a prova como não superada. 

1.2. Discriminação da intensidade. 

Atira-se sobre a mesa o lápis e a caixa. Pergunta-se à criança: 

- Qual é que tem um som mais forte? 

Agita-se a latinha com moedas e o frasco de vidro com continhas.Pergunta-se à criança: 

- Qual é que tem um som mais forte? 

1.3. Discriminação do timbre sem apoio visual. 

Mostra-se à criança como soam uma apito e uma flauta. Tapa-se lhe os olhos com a mão 

e pergunta-se lhe: 

- Qual é que soou agora, o apito ou a flauta? (toca-se o apito) 

- E agora? (toca-se a flauta) 

- E agora? (toca-se a flauta)      

- E agora? (toca-se o apito)                      
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Anotam-se os acertos e o número de tentativas. Depois de três tentativas falhadas 

anotam-se a prova como não superada. 

 

1.4. Discriminação do tom 

Com crianças de 6,7 e 8 anos utiliza-se a flauta. 

Dizer à criança: 

- Fixa, agora um som muito, muito alto (emite-se um som agudo enquanto se levanta a 

mão) 

- Agora vais ouvir um som muito baixo (emite-se um som grave enquanto se desce a 

mão) 

Depois convida-se a criança para subir e baixar a mão de acordo com o som que se 

tocar, agudo ou grave. Podem ser realizadas quatro tentativas 

1.5.Adequação de um ritmo externo 

Marcar pulsações rápidas com a boca ou colocar uma gravação e pegar na mão da 

criança para a ajudar a seguir o andamento. Depois pedi-la para continuar sozinha. 

Faz-se a mesma actividade para um ritmo em andamento lento. 

 

2. Associação significante-significado sonoro 

 

Colocar uma gravação com sons diversos para a criança dizer o que está a ouvir: 

Bebé chorando; Tosse de mulher; Jovem rindo, Bocejo de homem; Voz de homem; Voz 

de mulher, Homem cantando; Mulher cantando; Homem roncando; Espirro; Assoar-se; 

Bater palmas. 

Neste grupo de variáveis havia três categorias de respostas que dão luz sobre os 

esquemas comunicativos da criança: Deformada, Objectiva e Subjectiva. 

Na resposta subjetiva a criança para além da resposta, dava uma explicação adicional 

 

Como tratamento foi aplicado um programa de audição adaptado a dois níveis um mais 

baixo no Pré-escolar e no 1º ano com alguma complexidade e outro mais alto no 2º ano. 
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3.4.8. Procedimentos 

 
3.4.8.1. Procedimento ético 

 

Para a realização deste estudo tivemos em conta os seguintes procedimentos que 

achamos serem relevantes para a consecução do mesmo. 

Como procedimento ético, antes de iniciarmos a intervenção, contactamos os 

responsáveis de cada escola nas diferentes zonas para o esclarecimento sobre o 

propósito e benefícios do referido estudo.  

 

Nos concelhos onde havia mais do que duas turmas do 1º ano e do 2º ano como no caso 

de São Vicente, a escolha das salas foi aleatória. Já em Santo Antão onde havia duas 

escolas cada uma com um 1ºano e um 2º ano, a aleatoriedade recaiu sobre a escola. Para 

isso optou-se pelo sorteio. 

 

 O mesmo sucedeu com a educação Pré-escolar 

As professoras e os professores destas turmas foram contactados e todos manifestaram 

um grande interesse, oferecendo a sua colaboração. 

 

Apresentamos uma carta com o pedido de autorização para a realização do trabalho. 

Solicitamos a autorização dos pais, através dos professores e professoras, para a 

utilização das fotos dos seus filhos caso houvesse a necessidade para este estudo. 

 

No caso de Santo Antão solicitamos uma audiência ao senhor Delegado do Ministério 

da Educação do Porto Novo para o inteirar do propósito dessa investigação e 

apresentamos uma carta de pedido de apoio de transporte, após o pedido verbal. 
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3.4.8.2. Procedimento geral 

 
 
Para realizar este estudo foram dados os seguintes passos: 

Primeiro foram efetuadas algumas visitas às diferentes salas para que as crianças 

pudessem ficar mais à vontade com presença de outra pessoa diferente da professora. 

Para isso tivemos uma conversa prévia em que explicamos o propósito do nosso estudo 

e o que esperávamos delas. Em todas as escolas as crianças mostraram-se 

entusiasmadas.  

 

 Após isso, as crianças foram observadas nas suas atividades livres e atividades 

orientadas pela professora.  

 

Foram pedidas às professoras e aos professores das respetivas turmas, informações 

prévias sobre os conteúdos trabalhados nas diferentes disciplinas. 

Essas informações serviram para a planificação de algumas atividades que foram 

integradas dentro o programa de intervenção. Na disciplina de Língua portuguesa, 

foram criadas canções relacionadas com as letras estudadas. 

 

Durante o estudo foram desenvolvidas algumas atividades, tendo em conta os objetivos 

traçados e de acordo com as diferentes dificuldades do grupo, que tinham que ver com 

problemas no domínio do sentido do ritmo, da linguagem e comunicação, e da 

discriminação auditiva. 

 

De uma forma geral essas atividades tinham como base as seguintes ações: Observar, 

distinguir, identificar, relacionar, comparar, reproduzir, expressar entre outros. 

 

Nas primeiras atividades pediamos às crianças que recolhessem materiais de 

desperdício, alertando-as sobre o problema da acumulação e consequentemente 

sensibilizando-as para a sua redução, insistindo na teoria dos “três R” (Reduzir, 

Reciclar, Reutilizar). 
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Nas escolas em que as salas tinham um número relativamente grande de crianças, estas 

foram divididas em grupos mais pequenos, tendo sempre o cuidado de incluir nos 

grupos as crianças com mais dificuldades.Enquanto um grupo trabalhava, para evitar 

que os outros ficassem inativos propunha-se-lhes outras tarefas como por exemplo 

observar os colegas para depois comentar. 
 

 
 
3.4.8.3. Conteúdos do Programa de audição 

 
 
 
 

 
Nível: Educação Pré-escolar.  

 
1.Ouvir e escutar sons 

reais 

1.1.Audição de ruídos espontâneos 

1.2.Audição de ruídos provocados 

1.3.Audição de ruídos ambientais 

 1.4.Colecção de objectos sonoros 

2. Identificar e 

reconhecer sons reais 

 

2.1. Verificação e descrição de acções sonoras com apoio e sem apoio 

visual. 

2.2. Indicação de fontes sonoras fixas com apoio e sem apoio visual. 

2.3. Indicação da fonte sonora em movimento com apoio e sem apoio visual. 

 2.4. Apreciação de distâncias sonoras com apoio e sem apoio visual 

2.5. Apreciação de intensidades sonoras com apoio e sem apoio visual. 

3.Reproduzir sons 

 

3.1. Descobrir as possibilidades sonoras da boca. 

 3.2.Vivência de onomatopeias (iniciação, execução e consolidação) 

3.3. Descobrir as possibilidades sonoras de partes segmentares do corpo 

(mãos, pés) 

3.4. Descobrir as possibilidades sonoras de materiais e objectos 

4. Audição  

 

4.1. Audição de contos 

4.2. Audição de contos onomatopeicos 

4.3. Audição de canções 

4.4. Audição de músicas ambientais 

4.4. Audição de música-suporte para uma actividade. 

5.Associações sonoras 

 

5.1. Sonorizar uma construção manual 

5.2. Sonorizar uma dramatização 

5.3. Sonorizar um relato 

6. Representar sons 6.1. Desenhar ruídos e sons ambientais 
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 6.2. Desenhar ruídos e sons pontuais 

7. Ritmo 

 

7.1. Vivência global do ritmo interno 

7.2. Adequação da mímica a um ritmo externo gestual 

7.3. Adequação a ritmos externos rápidos e ritmo lento.  

7.4. Iniciar a adequação a ritmos externos lentos 
 

 

 
 

Nível: 1º ciclo do Ensino Básico. 1º Ano 
 

1.Ouvir e escutar sons reais 1.1.Audição de diversos instrumentos: triângulos, chocalhos, etc. 

1.2. Construção de instrumentos para percutir 

1.3. Construção de instrumentos para arranhar 

 1.4.Construção de instrumentos para friccionar 

1.5. Construção de instrumentos para soprar 

2. Identificar e reconhecer 

qualidades sonoras 

 

2.1. Discriminação da intensidade sonora, com apoio visual 

2.2. Discriminação da intensidade sonora sem apoio visual. 

2.3. Discriminaçãoda altura sonora com apoio visual. 

 2.4. Discriminação da altura sonora sem apoio visual 

3.Reproduzir sons 

 

3.1. Domínio na discriminação de onomatopeias 
3.2.Execução de sons vocalizados 

3.3. Invenção e criação de sons 

4. Comparar sons 

 

4.1. Classificação de sons segundo a sua natureza 

4.2. Classificação de sons segundo as suas possibilidades acústicas 

4.3. Classificação de sons segundo a sua ressonância 

5. Aparelhar sons 

 

5.1. Correspondência de sons iguais com apoio visual 

5.2. Correspondência de sons iguais sem apoio visual 

 

6. Ordenar sons 

 

6.1. Ordenação de sequências de dois sons de timbre diferente 

6.2. Ordenação de sequências de dois sons de timbre iguais 

6.3. Ordenação sequências de três sons de timbre diferentes 

6.4 Ordenação de sequências de três sons de timbre iguais 

7. Introduzir sons gravados 

 

7.1. Associação de imagens acústicas a imagens visuais 

7.2. Associação de objectos sonoros à sua representação icónica 

7.3. Associação de sons corporais às suas imagens visuais 

7.4. Associação de sons de objectos às suas imagens 

7.5. Associação de sons naturais às suas imagens 

7.6. Associação de sons de instrumentosàs suas imagens 

7.7. Associação de ambientes sonoros às suas imagens 
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Nível: 1º ciclo do Ensino Básico. 2º Ano 
 

7.8. Discriminação de sons gravados produzidos com o corpo 

7.9. Discriminação de sons gravados produzidos por objectos  

7.10. Discriminação de sons gravados do mundo natural 

7.11. Discriminação de sons gravados de instrumentos 

7.12. Discriminação de diversos ambientes sonoros 

8. Introduzir a discriminação 

fundo-figura auditiva 

8.1. Discriminação de dois sons sobrepostos. 

8.2. Discriminação de três sons sobrepostos. 

 

9. Audições 

9.1.Audição de contos gravados. 

9.2. Audição de canções gravadas. 

9.3. Audição de música ambiental. 

9.4. Audição de música suporte. 

 

10. Representação de sons 

 

10.1. Pictogramas da intensidade sonora 

10.2. Pictogramas da duração sonora 

10.3. Pictogramas da altura sonora 

10.4. Pictogramas do timbre sonoro 

10.5. Frases sonoras pictografadas 

 

11. Ritmo 

 

11.1. Adequação global e segmentaria a ritmos rápidos externos 

11.2. Adequação global e segmentaria a ritmos lentos externos 

11.3. Reprodução de frases rítmicas. 

11.4. Invenção de frases rítmicas. 

1.Discriminação de sons 

gravados 

1.1.Discriminação de sons ambientais 

1.2. Representação plástica de sons 

1.3. Representação dramática de sons 

1.4.Representação gráfica de sons 

1.5. Discriminação de sons com truque 

1.6.Representação plástica de sons com truque 

2. Prática sistemática de 

audições 

 

2.1. Audição de canções infantis. 

2.2. Audição de relatos  

 2.4. Audição de música ambiental 

2.3. Audição de contos musicais e meios audiovisuais 

3.Instrumentalização das 3.1. Aplicaras qualidades sonoras ao mundo do gesto 
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3.4.8.3.1. Atividades Desenvolvidas 

 

Foram desenvolvidas distintas atividades para verificar o progresso na aprendizagem 

das crianças. Essas actividades tinham como objectivos o desenvolvimento a capacidade 

de diferenciação auditiva, a coordenação motora (aquisição do senso rítmico), a atenção, 

e a linguagem (ver ficha de jogos de audição em anexo). 

Os elementos musicais trabalhados ao longo deste estudo foram: timbre, ritmo, melodia/ 

altura, dinâmica e andamento/pulsação. 

qualidades sonoras 3.2.Aplicar as qualidades sonoras ao mundo da linguagem 

4. Consolidação da 

discriminação fundo-figura 

sonora 

4.1.Sobreposição de mais de quatro imagens sonoras 

4.2. Sobreposição de dois ou mais ambientes 

5. Memória auditiva 

 

5.1. Ordenar de 6 a 10 cartões que representam sequências sonoras  

5.2. Ordenar de 10 a 20 cartões que representam sequências sonoras 

5.3. Recordar sequências de 2 ou mais sons 

5.4. Recordar sequências de 4 ou 5 sons 

5.5.Recordar sequências de mais de cinco sons 

6. Interpretação de ambientes 

sonoros 

 

6.1. Compreensão de imagens do mundo audiovisual 

6.2. Interpretação de imagens por meio de sons 

6.3. Interpretação de sons por meio de imagens 

7. Representação e leitura de 

códigos sobre as qualidades 

sonoras 

 

7.1. Escrita icónica da intensidade 

7.2. Leitura icónica da intensidade 

7.3. Escrita icónica da duração sucessiva 

7.4. Escrita icónica da duração simultânea 

7.5. Leitura icónica da duração sonora 

7.6. Escrita icónica do timbre 

7.7. Leitura icónica do timbre 

7.8. Escrita icónica da altura sonora 

7.9. Leitura icónica da altura sonora 

7.10. Distinção da altura na voz humana 

8. Ritmo 8.1. Adequação de movimento corporal a ritmos binários. 

8.2. Adequação de movimento corporal a ritmos ternários. 

8.3. Escrita icónica de ritmos 

8.4. Leitura icónica de ritmos 
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Relativamente ainda ao Timbre, as actividades musicais começaram com jogos que 

levavam a criança a despertar para as qualidades do som. Após a descoberta dos sons, as 

crianças eram solicitadas na produção de sons diversos com diferentes objectos e 

materiais para a vivência da diversidade tímbrica. Nestas actividades a criança tinha de 

identificar os sons, e relacionar os sons com imagens.  

 

Para a aquisição do sentido do ritmo foram utilizados os materiais sonoros para a 

produção e imitação rítmica. Aqui as crianças tinham que reproduzir os ritmos simples 

utilizando o próprio corpo e o material de desperdício. Imitavam ritmo em diferido e 

executavam ritmos livremente. 

As crianças indicavam numa ficha com representação não convencional os ritmos 

escutados. Acompanhavam o andamento (ora mais lento ora mais rápido) de uma 

canção, marcando a pulsação com um objeto sonoro.  

 

Para a aquisição do conceito da Altura, as crianças tinham de escutar com atenção dois 

movimentos melódicos: um a subir e outro a descer. Com um cartão que continha uma 

seta para cima na direção oblíqua de esquerda para a direita, indicava o som a subir e 

vice-versa no 1º ano. Para o 2º ano, o som subia e permanecia no agudo, descia e 

permanecia do grave.  

Ainda no 2º ano as crianças distinguiam entre o movimento contínuo (som sem 

interrupção) e o movimento intermitente (sons com interrupção) 

Vários tipos de actividades se seguiram. Havia o cuidado de integrar as atividades 

sempre que possível.  

Através da vivência das canções as crianças aprendiam diversos conceitos. O texto 

dessas canções geralmente estava relacionado com os conteúdos que a professora da 

turma estava a trabalhar na altura. No primeiro os textos de algumas canções estavam 

relacionados com as letras aprendidas no momento. 

 

Dos materiais recolhidos antes de fazerem a construção dos seus instrumentos, fizeram 

a exploração dos mesmos. Experimentaram diferentes timbres sonoros: timbres 

corporais timbres vocais, timbres dos instrumentos, e realizaram vários tipos de jogos de 

audição tendo em conta as diferentes propriedades do som.   
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Para a avaliação das atividades desenvolvidas, foram aplicadas fichas de avaliação, 

divididas em dois grupos. 

O primeiro grupo continha 4 fichas para cada uma das classes enumeradas de 1 a 4 (ver 

anexo). As fichas continham desenho de objetos para a identificação de vogais, ditongos 

e digramas. 

As fichas do segundo grupo continham desenhos de instrumentos musicais, desenhos de 

partes segmentares do corpo, objetos diversos, animais, elementos da natureza, 

elementos do som.  

Começou-se pela aplicação do primeiro grupo de fichas que consistia na identificação 

do som das vogais e alguns ditongos simples no 1º ano e ditongos e digramas no 2º ano, 

com o apoio de explicação oraldo que se pretendia. A intenção era diagnosticar o nível 

de audição das crianças.  

As fichas do segundo grupo continham imagens que representavam som de 

instrumentos (ficha1) som do corpo e da voz (ficha 2), som de objectos (ficha 3) som de 

animais (ficha 4) som dos fenómenos da natureza (chuva, vento, trovoada, ondas do 

mar). As crianças tinham de escutar gravações para depois assinalarem o desenho 

correspondente ao som escutado de acordo com indicações dadas previamente.  

Neste caso a imagem serviu como estímulo à memória auditiva. A intenção era levar as 

crianças à leitura de imagens sem verbalizar. Este tipo de atividade despertou um 

interesse enorme nas crianças. 

 

 Os resultados formam satisfatórios sobretudo nas atividades de discriminação dos sons 

instrumentos e dos objetos e dos animais. Da mesma forma, as atividades de 

representação do som, sobretudo do ritmo, tiveram resultados satisfatórios. Este tipo de 

atividade despertou grande interesse das crianças tanto da zona urbana como da zona 

rural. 

Ilustração de algumas atividades desenvolvidas 
 

Pré-escolar 
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Figura 44 - Identificação de timbres sem suporte visual. Pré-escolar 

 

 
 

Figura 45 - Experimentando as potencialidades de um instrumento. Pré-escolar. Zona rural 

 

Iº Ano do Ensino Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 46 - Discriminação de sons sem suporte visual 1º Ano 
Zona urbana 
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Figura 47 - Audição de uma canção marcando a pulsação 
com palma 

Figura 48 - Experimentando as potencialidades 
sonoras do Papel. 1º Ano zona urbana 

Figura 49 - Discriminação de timbres com suporte 
visual. 1º Ano Zona urbana 
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Figura 50 - Exploração das potencialidades sonoras do Plástico. 1º Ano EB zona rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 51 - Exploração das capacidades sonoras de 
objetos. 1º Ano E.B.Urbano 

Figura 52 - Utilização e exploração dos instrumentos musicais 
construídos. 1ºAno E.B.Urbano 
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2º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 53 - Ficha com representação icónica de sons – 1º 
Ano. Urbano 

Figura 54 - Leitura de ritmos com instrumentos 
2º Ano. Zona urbana 

Figura 55 - Leitura icónica de ritmos .2º Ano .Zona urbana 
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Figura 57 - Discriminação de sons com truque. 2º Ano EB -Urbano 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 - Leitura icónica de timbres. 2º Ano EB Urbano 
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CUARTA  PARTE 
 
 

“ANÁLISE DOS DADOS” 
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4. ANALISIS DOS DADOS 
 

4.1. PROCEDIMENTO ESTATÍSTICOS 

 

4.1.1. Análise estatística descritiva das variáveis relacionadas com a Discriminação 
Auditiva 

 
Para descrever as caraterísticas dos grupos dos diferentes níveis que constituíram a 

amostra relativamente às diferentes zonas, e fazer a sua comparação relativamente às 

variáveis estudadas, utilizamos alguns procedimentos estatísticos.Para isso uilizamos o 

Pograma SPSS (Statistical Package for the Social Sciencis) 

 

 

4.1.1.1. Ensino Básico Zona Urbana. Escola António Aurélio Gonçalves 

 

Idade do Sujeito * Sexo do Sujeito * Grupo Crosstabulation 
Escola A.A.Çonçalves 

Grupo  

Sexo do Sujeito 

Total Masculino Feminino 

Grupo 
Experimental 

Idade do 
Sujeito 

6 Anos 10 14 24 

7 Anos 10 17 27 

8 Anos 6 7 13 

9 Anos 0 1 1 

Total 26 39 65 

Grupo de Controlo Idade do 
Sujeito 

6 Anos 8 9 17 

7 Anos 17 10 27 

8 Anos 6 5 11 

9 Anos 2 0 2 

10 Anos 0 2 2 

Total 33 26 59 

Quadro 66 Cruzamento idade e sexo dos sujeitos do G. Experimental e Controlo. EB Z. Urbana- 
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Escola António Aurélio Gonçalves 

 

 

Variáveis da Discriminação auditiva 
Experimental Controlo 

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Discriminação de sons sem suporte visual. 
Prova do lápis e da caixa, do vidro e do metal 0,97 0,174 0, 92 0,281 

Discriminação da intensidade 
Prova do lápis e da caixa, do vidro e do metal 

0,85 0,364 0, 41 0,495 

Discriminação do timbre sem suporte visual 
Prova do apito e da flauta. 0,97 0,174 0, 83 0,378 

Discriminação do tom 
Flauta tom grave. Flauta tom agudo 0,77 0,425 0, 29 0,457 

Repetição do som do relógio. 0,86 0,348 0,51 0,504 

Adequação a um ritmo externo 
Ritmo externo rápido. Ritmo externo lento. 0,89 0,312 0,31 0,464 

Quadro 67 - Desvio padrão e média das variáveis da Discriminação Auditiva. Experimental e Controlo. 
EB Zona urbana 
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4.1.1.2.Ensino Básico. Zona Rural. Rª das Patas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idade do Sujeito * Sexo do Sujeito * Grupo Crosstabulation 
 

Grupo  

Sexo do Sujeito 

Total Masculino Feminino 

Grupo 
Experimental 

Idade do Sujeito 6 Anos 5 5 10 

7 Anos 4 6 10 

8 Anos 3 0 3 

9 Anos 0 1 1 

Total 12 12 24 

Grupo de Controlo Idade do Sujeito 6 Anos 6 6 12 

7 Anos 6 3 9 

8 Anos 6 5 11 

Total 13 11 24 

Quadro 68 - Cruzamento idade dos sujeitos da amostra do grupo Controlo. EB Zona Rural 
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Escola José Pereira e Antonino Lima 

 
 
 

Zona Rural  E.B. Rª das Patas 

Variáveis da Discriminação auditiva 

Grupo Experimental Grupo Controlo 

Média Desvio 
padrão 

Média Desvio 
padrão 

Discriminação de sons sem suporte visual 
prova de lápis e caixa 

0.88 0.334 0.83 0.377 

Discriminação de sons sem suporte visual 
recipiente de metal e de vidro 

0.98 0.144 0.79 0.410 

Discriminação da intensidade prova do 
lápis e da caixa 

1.00 0.000 0.92 0.279 

Discriminação da intensidade prova do 
recipiente de metal e de vidro 

0.90 0.371 0.77 0.425 

Discriminação de timbre sem suporte 
visual prova do apito e da flauta 

0.79 0.410 0.69 0.468 

Discriminação do tom, flauta tom grave. 0.77 0.425 0.58 0.498 
Discriminação do tom, flauta tom agudo 0.81 0.394 0.69 0.468 
Repetição de sons, prova do relógio 0.73 0.449 0.50 0.505 
Ritmo: adequação a um ritmo externo, 
ritmo rápido 

0.65 0.483 0.48 0.505 

Ritmo: adequação a um ritmo externo lento 0.77 0.425 0.40 0.494 
Quadro 69 - Média e Desvio Padrão das VDA. G.Experimental e Controlo. Ensino Básico ona Rural 
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4.1.1.3.Pré-escolar. Zona Urbana. Mindelo 

 
 

 
 
Variáveis relacionadas com a Discriminação 
Auditiva 
Pré-escolar. Urbano 

G. Experimental G. Controlo 
 

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Discriminação de sons sem suporte visual prova de 
lápis e caixa 

 
0.97 

 
0.178 

 
0.96 

 
0.187 

Discriminação de sons sem suporte visual recipiente 
de metal e de vidro 

 
0.95 

 
0.216 

 
0.95 

 
0.227 

Discriminação da intensidade prova do lápis e da 
caixa 

 
0.98 

 
0.127 

 
0.98 

 
0.134 

Discriminação da intensidade prova do recipiente 
de metal e de vidro 

 
0.79 

 
0.410 

 
0.52 

 
0.504 

Discriminação de timbre sem suporte visual prova 
do apito e da flauta 

 
1.77 

 
0.422 

 
0.59 

 
0.496 

Discriminação do tom, flauta tom grave,  0.55 0.502 0.34 0.478 
Discriminação do tom, flauta tom agudo 0.63 0.487 0.52 0.504 
Repetição de sons, prova do relógio 0.94 0.248 0.43 0.499 
Ritmo: adequação a um ritmo externo, ritmo rápido 0.42 0.497 0. 34 0.478 
Ritmo: adequação a um ritmo lento 0.55 0.502 0.39 0.493 
Quadro 71 - Média e Desvio Padrão das VDA. G.Experimental e Controlo. Pré-escolar. Zona Urbana 

 
 

Idade do Sujeito * Sexo do Sujeito * Grupo Crosstabulation 
J I Flores de Santo António 

 

Grupo  

Sexo do Sujeito 

Total Masculino Feminino 

Grupo 
Experimental 

Idade do Sujeito 4 Anos 2 0 2 

5 Anos 11 18 29 

Total 13 18 31 

Grupo de Controlo Idade do Sujeito 4 Anos 3 1 4 

5 Anos 9 15 24 

Total 12 16 28 
Quadro 70 - Cruzamento idade e sexo dos sujeits. G.Experimental e Controlo.Pré-escolar. Zona Urbana 
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4.1.1.4.Pré-escolar Rural, São Pedro e Semi-rural, Lazareto 

 
 

 
 
 
Os dados apresentados no quadro 72 demonstram que, tanto no grupo Experimental 

como no grupo de Controlo há mais sujeitos do sexo masculino, e que o grupo 

Experimental tem maior número de sujeitos. Do total de 23 sujeitos do grupo 

Experimental, 12 são do sexo masculino sendo 2 de quatro anos e 12 de cinco anos e do 

sexo feminino do total de11sujeitos, 3 femininos têm quatro anos e 8 têm cinco anos. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Idade do Sujeito * Sexo do Sujeito * Grupo Crosstabulation 
 

Pré-escolar Rural e semi-rural 
 

Grupo  

Sexo do Sujeito 

Total Masculino Feminino 

Grupo 
Experimental 

Idade do Sujeito 4 Anos 2 3 5 

5 Anos 10 8 18 

Total 12 11 23 

Grupo de Controlo Idade do Sujeito 4 Anos 3 2 5 

5 Anos 4 3 7 

Total 7 5 12 
Quadro 72 Cruzamento idade e sexo dos sujeitos. Experimental e Controlo. Pré-escolar. Rural- 
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Jardins de Infância: Piduca e Lazareto  
 

 
Variáveis relacionadas com a Discriminação 
Auditiva Pré-escolar. Rural e semi-rural 

Experimental Controlo 
 
Média 

Desvio  
Padrão 

 
Média 

Desvio  
Padrão 

Discriminação de sons sem suporte visual prova de 
lápis e caixa 

 
0.98 
 

 
0.134 

 
0.96 

 
0.204 

Discriminação de sons sem suporte visual recipiente 
de metal e de vidro 

0.93 0.227 0.83 0.381 

Discriminação da intensidade prova do lápis e da caixa 0.98 0.134 0.96 0.204 
Discriminação da intensidade prova do recipiente de 
metal e de vidro 

0.93 0.227 0.92 0.282 

Discriminação de timbre sem suporte visual prova do 
apito e da flauta 

0.59 0.496 0.33 0.482 

Discriminação do tom, flauta tom grave,  0.34 0.478 0.33 0.482 

Discriminação do tom, flauta tom agudo 0.52 0.504 0.50 0.511 
Repetição de sons, prova do relógio 0.43 0.499 0.33 0.482 
Ritmo adequação a um ritmo externo, ritmo rápido 0.43 0.499 0.21 0.415 
Ritmo adequação a um ritmo lento 0.39 0.493 0.17 0.381 
Quadro 73 - Média e Desvio Padrão. Experimental e Controlo. Pré-escolar. Rural 

 
O quadro acima (73) representa dados da pontuação das médias e desvio padrão das 

variáveis relacionadas com a Discriminação auditiva do grupo Experimental e Controlo. 

Esses dados indicam que o grupo Experimental obteve maiores scores nas variáveis 
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4.1.2. Análise estatística descritiva das variáveis relacionadas com a Associação 
significante-significado sonoro 

 
 

4.1.2.1. Ensino Básico. Zona Urbana.Escola A.A. Gonçalves 

 

Variáveis relacionadas com 

Associação S-S 

Sonoro 

Experimental AAG Controlo AAG 

Média Desvio Padrão Média Desvio 

Padrão 

Choro bebé 1,02 0,124 1,00 0,000 

Tosse mulher 0,89 0, 359 0,51 0,504 

Jovem rido 1,03 0,174 0,97 0,320 

Bocejo homem 1,20 0,712 0,90 0,781 

Voz homem 1,05 0,211 1,00 0,000 
Voz mulher 1,02 0,124 1,00 0,000 
Homem cantando 1,00 0,000 0,98 0,130 
Mulher cantando 1,00 0,000 1,00 0,000 
Homem roncando 1,29 0,491 1,17 0,461 
Espirro 1,05 0,412 0,83 0,422 
Assoar-se 1,25 0,531 0,97 0,524 
Bater palmas 0,89 0,312 0,83 0,378 
Quadro 74 - Média e Desvio Padrão das variáveis Associação significante-significado sonoro dos grupos 
Experimental e Controlo. E B. Zona urbana. EAAG. 

 

 Constatamos através dos dados do quadro que em todas as variáveis há diferença de 

pontuação entre o grupo Experimental e o grupo de Controlo. 

Os dados idicam que as pontuações mais altas do grupo Experimental são as das 

variáveis “Homem rocando”“Assoar-se” e “Bocejo de homem”. No grupo de Controlo 

as pontuações mais altas são as obtidas nas variáveis “ Homem rocando”   
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4.1.2.2. Pré-escolar Zona Urbana. 

 
Jardim de Infância Flores de Santo António 

 
 

 
Variáveis relacionadas com a 
Associação Significante-significado  
sonoro 

 
Experimental 

 
Controlo 

Média 
 

Desvio 
Padrão 

Média 
 

Desvio 
Padrão 

Choro bebé 1.02 0.127 1.02 0.134 
Tosse mulher 0.84 0.371 0.79 0.414 
Jovem rindo 0.87 0.338 0.73 0.447 
Bocejo homem 0.85 0.568 0.71 0.494 
Voz homem 1.05 0.282 1.02 0.134 
Voz mulher 1.02 0.127 1.00 0.000 
Homem cantando 1.00 0.000 0.98 0.134 
Mulher cantando 1.00 0.000 1.00 0.000 
Homem roncando 0.98 0.286 0. 89 0.312 
Espirro 1.03 0.404 0.85 0.371 
Assoar-se 0.87 0.338 0.54 0.503 
Bater palmas 0.69 0.216 0.46 0.503 

Quadro 75 - Média e Desvio-Padrão das VASSS. G. Experimental e Controlo. Pré-escolar. Z. Urbana. 

 
 
 
Da análisedo qudro acima (75). Contatamos que as pontuações mais altas obtidas pelo 

grupo Experimenal, são as das variáveis “ Espirro e as mais baixas as das variáveis “ 

Bater palmas”. Já no grupo de Controlo a pontuação mais alta é de 1.02 obtida nas 

variáveis “ Choro de bebé”, e “Voz homem”. 
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4.1.2.3. Ensino Básico. Zona RuralRª das Patas 
 

Escolas José Pereira e Antonino Lima 
 

 
Variáveis relacionadas com Associação 

Significante-Significado Sonoro 

 Experimental   Controlo  

Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 

Choro bebé 1.02 0.124 1.00 0.00 

Tosse mulher 0.89 0.359 0.67 0.476 

Jovem rido 1.03 0.174 0.97 0.204 

Bocejo homem 1.20 0.712 0.73 0.449 

Voz homem 1.05 0.211 0.96 0.355 
Voz mulher 1.02 0.124 0.96 0.355 
Homem cantando 1.00 0.000 0.96 0.355 
Mulher cantando 1.00 0.000 1.00 0.000 
Homem roncando 1.29 0.491 1.04 0.202 
Espirro 1.05 0412 0.92 0.279 
Assoar-se 1.25 0.509 0.44 0.501 

Bater palmas 0.89 0.464 0.67 0.476 

Quadro 76 - Média e Desvio Padrão das VSSS. G. Experimental e Controlo. EB. Z.Rural. 

 
 

As pontuações mais altas do grupo Experimental estão nas variáveis “ Choro de bebé”, 

“ voz de homem, “Espirro”, “Voz de mulher”, “ Homem cantando” “ Mulher cantando. 

O grupo Controlo obteve uma média mais alta nas variável “ ,“Choro de bebé” e” 

“Mulher cantando” e “Homem roncando”omem com a mesma pontuação,  e a mais 

baixa em “Bater palmas”. As variáveis “Choro de bebé” e “Voz homem” têm a mesma 

pontuação, e igualmente “Voz de mulher e “Mulher cantando” obtiveram mesma 

pontuação. 
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4.1.2.4. Pré-escolar Zona Rural e Semi-rural. São Pedro e Lazareto 

 
 

Jardins de Infância. Piduca e Lazareto 
 
 

 
Variáveis relacionadas com a 
Associação Significante-significado  
sonoro 

 
Experimental 

 
Controlo 

Média 
 

Desvio 
Padrão 

Média 
 

Desvio 
Padrão 

Choro bebé 1.13 0.341 1.00 0.000 
Tosse mulher 0.76 0.431 0.58 0.504 
Jovem rindo 1.00 0.000 093 0.490 
Bocejo homem 0.85 0.470 0.71 0.464 
Voz homem 1.04 0.206 1.00 0.000 
Voz mulher 1.08 0.282 0.98 0.147 
Homem cantando 0.98 0.147 0.92 0.282 
Mulher cantando 0.98 0.147 0.92 0.282 
Homem roncando 0.96 0.295 0.92 0.282 
Espirro 0.91 0.285 0.75 0.442 
Assoar-se 0.88 0.338 0.63 0.572 
Bater palmas 0.65 0.482 0.58 0.504 

Quadro 77 - Média e Desvio padrão das V D A G. Experimental e Controlo Pré-escolar Rural. São Pedro 

 
 

 

              O quadro (77) indica que em todas as variáveis há diferenças d pontuação entre 

o grupo Experimental e o grupo de Controlo. Essas diferenças são significativas 

sobretudo nas variáveis “ Assoar-se”,“Espirro”   e    “Tosse de mulher”. 
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4.2.Análise comparativa – U de Mann-Whitney dos diferentes grupos 

 

Ho: Não houve diferença  no grupo de variável Discriminação Auditiva entre o antes 

(Pré-teste) e o depois ( Pós-teste). 

 
H1: Houve diferença no grupo de variável Discriminação Auditiva sonoro entre o antes 

(Pré-teste) e o depois ( Pós-teste). 

 

4.2.1. Prova MannWhitney-Variáveis relacionadas com a Discriminação Auditiva. 

4.2.1.1.  Mann Whitney Ensino Básico. Zona UrbanaGrupo Experimental- 

 
Ranks 

Grupo Experimental 
EB Urbano. E AAG 

id N Mean Rank Sum of Ranks 

Discriminação 
auditiva 

Pré-teste 65 45,14 2934,00 

Pós-teste 65 85,86 5581,00 

Total 130   
Quadro 78 - Comparação das médias das V DA do Pré-teste e Pós-teste. G. Experimental. EB Urbano 

 
Test Statisticsa 

G.Experimental 
E.B Urbano. E AAG 

Discriminação 
auditiva 

Mann-Whitney U 789,000 
Wilcoxon W 2934,000 
Z -6,378 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
Exact Sig. (2-tailed) ,000 
Exact Sig. (1-tailed) ,000 
Point Probability ,000 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 79 - Teste estatístico Mann Whitney das V.D.A G.Experimental, EB Urbano 
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O tamanho da amostra é 65 para o Pré e Pós-teste. 

O nível de significância exacta de duas caudas é de 0.000 menor do que 0.05 (˂ 0.05), o 

que permite rejeitar a Ho. 

 
 

 
4.2.1.2.  Mann Whitney Ensino Básico. Zona Urbana -Escola Grupo Controlo 

 
 

Ranks 
    EB Urbano  
G. Controlo AAG 

id N Mean Rank Sum of Ranks 

Discriminação 
Auditiva 

Pré-teste 59 55,07 3249,00 

Pós-teste 59 63,93 3772,00 

Total 118   
Quadro 80 - Comparação das médias do Pré-teste e do Pós-teste das V.D.A. Grupo Controlo EB Urbano 

 

Test Statisticsa 
    EB Urbano  
G. Controlo AAG 

Discriminação 
Auditiva 

Mann-Whitney U 1479,000 
Wilcoxon W 3249,000 
Z -1,453 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,146 

Exact Sig. (2-tailed) ,147 
Exact Sig. (1-tailed) ,073 
Point Probability ,000 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 81 - Teste estatístico Mann Whitney das V.D.A. G. Controlo, EB Urbano 

 
 
O tamandoda amostra é 59 no Pré-teste e no Pós-teste. O nível de significância exacta 

de duas caudas observado é  de 0.147 que é maior que 0.05 o que permite aceitar a Ho 
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4.2.1.3.  Mann-Whitney. Ensino Básico Grupo experimentalZona Rural 

 
Ranks 

E.B. - Grupo 
Experimental 

     Zona Rural 

Id N Mean Rank Sum of 
Ranks 

Discriminação 
Auditiva 

Pré-teste 24 14.73 353.50 

Pós-teste 24 34.27 822.50 

Total 48   

Quadro 82 - Médias do Pré e pós-teste das V DA G Experimental. EB Rural 

 

 
 

Test Statisticsa 
Grupo Experimental Discriminação 

Auditiva 

Mann-Whitney U 53.500 
Wilcoxon W 353.500 
Z -4.957 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (1-tailed) .000 
Point Probability .000 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 83 - Teste Mann Whitney.VDA .G.Experimental, EB Rural 

 
 

 
O tamanho da amostra é 24 no Pré e no Pós-teste. 

O valor do nível crítico (0,000) é menor que 0,05 (< 0,05). Isto significa que as médias 

das variáveis comparadas do grupo experimental entre o antes e depois do teste diferem 

significativamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Margarida Brito Martins Página 181 
 

4.2.1.4.  Mann-Whitney. Ensino Básico Grupo Controlo. Zona Rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 85 - Teste Mann-Whitney VDA. G Controlo. EB Zona Rural 

 
 
 
 
 
 
 O tamanho da amostra é 24 de sujeitos. 

O valor do nível crítico (0,105) é maior que 0,05 (˃ 0,05). Isto significa que as médias 

das variáveis comparadas entre o antes e depois do teste, não diferem 

significativamente. Neste caso aceitamos a Ho.Tratando-se do grupo de controlo este 

não recebeu o tratamento. 
 
 
 
 
 

 
 

Ranks 
E.B Grupo 
Controlo.Zona Rural 

id N Mean Rank Sum of Ranks 

Discriminação 
Auditiva 

Pré-teste 24 23,75 570,00 

Pós-teste 24 25,25 606,00 

Total 48   

Quadro 84 Média Pré-e Pós-teste das VDA. Grupo Controlo EB rural Rª das Patas- 

Test Statisticsa 

EB G. Controlo. 
 Zona Rural 

Discriminação 
Auditiva 

Mann-Whitney U 270,000 
Wilcoxon W 570,000 
Z -,385 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,700 
Exact Sig. (2-tailed) ,727 
Exact Sig. (1-tailed) ,363 
Point Probability ,023 

a. Grouping Variable: id 
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4.2.1.5.Mann-Whitney. Pré-escolar Grupo Experimental. Urbana 

 
 

 
Jardim de Infância Flores de Santo António 

 
 

Ranks 
Grupo 
Experimental 
Pré-escolar-urbana 

Id N Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Discriminação 
Auditiva 

Pré-teste 31 21.27 659.50 

Pós-teste 31 41.73 1293.50 

Total 62   
Quadro 86 - Teste Mann-Whitney VDA. G Controlo. EB Zona Rural 

 
 
 

Test Statisticsa 

Grupo Experimental 
Pré-escolar. Zona Urbana 

Discriminação 
Auditiva 

Mann-Whitney U 163.500 
Wilcoxon W 659.500 
Z -4.530 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (1-tailed) .000 
Point Probability .000 

a. Grouping Variable: Id 
Quadro 87 - Teste Mann-Whitney VDA. G .Experimental. Pré-teste Zona Urbana 

 
 
 
 
A significância exata bilateral observada é de 0.000, (inferio a 0.05) o que nos leva a 

rejeitar  aHo. 
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4.2.1.6. Mann-Whitney. Pré-escolar Grupo Controlo. Zona Urbana 

 

 

 

Jardim de Infância Flores de Santo António 
 

Ranks 
G. Controlo 
Pré-escolar 
Zona urbana 

Id N Mean Rank Sum of 
Ranks 

Discriminação 
Auditiva 

Pré- teste 28 26.23 734.50 

Pós- teste 28 30.77 861.50 

Total 56   

Quadro 88 - Médias Pré e Pós-teste das VDA. G .Controlo. Pré-escolar Zona Urbana 

 
 
 

G. Controlo 
Pré-escolar. Zona Urbana 

Discriminação 
Auditiva 

Mann-Whitney U 328.500 
Wilcoxon W 734.500 
Z -1.061 
Asymp. Sig. (2-tailed) .289 
Exact Sig. (2-tailed) .293 
Exact Sig. (1-tailed) .147 
Point Probability .002 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 89 - Teste Mann-Whitney VDA. G .Controlo. Pré-teste Zona Urbana 

 

 

 

O tamanho da amostaé de 28 sujeitos, é 28 sujeitos. 

A significância exata de duas caudas observadas é de 0.239, (superior a 0.05)  o que nos 

leva a aceitar a Ho 
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4.2.1.7. Mann-Whitney. Pré-escolar Grupo Experimental. Zona Rural 

 
 
 

Ranks 

Grupo Experimental 
Pré-escolar. Rural 

id N Mean Rank Sum of 
Ranks 

Discriminação 
Auditiva 

Pre-teste 23 12.43 286.00 

Pós-teste 23 34.57 795.00 

Total 46   

Quadro 90 - Média Pré-e Pós-teste das VDA. G Experimental. Pré-escolar Zona Rural 

 
 
 
 
 
 

Test Statisticsa 

Grupo Experimental 
Pré-escolar. Rural 

Discriminação 
Auditiva 

Mann-Whitney U 10.000 
Wilcoxon W 286.000 
Z -5.669 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (1-tailed) .000 
Point Probability .000 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 91 - Teste Mann-Whitney VDA. G .Experimental. Pré-escolar Zona Rural 

 
 
 
 
O valor do nível crítico (,000) é menor que 0,05 (< 0,05). Isto quer dizer  as médias das 

variáveis comparadas entre o antes e depois do teste, diferem significativamente. 

Jeitamos por conseguinte a Ho que afirma o contrário. 
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4.2.1.8. Mann-Whitney. Pré-escolar Grupo Controlo. Zona Semi-rural 

 
 
 

Ranks 

Grupo Controlo 
Pré-escolar. Rural 

Id N Mean Rank Sum of 
Ranks 

Discriminação 
Auditiva 

Pré-Teste 12 9.67 116.00 

Pós-Teste 12 15.33 184.00 

Total 24   

Quadro 92  - Média Pré e Pós-teste das  VDA. G .Controlo. Pré-escolar Zona Semi-rural 

 
 
 
 

Test Statisticsa 

Grupo Controlo 
Pré-escolar.Semi- rural 

Discriminação 
Auditiva 

Mann-Whitney U 38.000 
Wilcoxon W 116.000 
Z -1.994 
Asymp. Sig. (2-tailed) .046 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .052b 
Exact Sig. (2-tailed) .048 
Exact Sig. (1-tailed) .024 
Point Probability .003 

a. Grouping Variable: Id. 
b. Not corrected for ties. 

Quadro 93 - Teste Mann-Whitney VDA. G .Controlo. Pré-escolar Zona Semi-rural 

 
 
 
O tamanho da amostra é de 12. 

 O valor do nível crítico (0.48) é maior que 0,05 (˃ 0,05). Por conseguinte aceitamos a 

Ho.Tratando-se do grupo de controloeste não recebeu otratamento. 
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4.2.2. Prova Mann.Whitney.Variáveis relacionadas com a Associação significante-
significado sonoro. 

 
4.2.2.1. Mann-Whitney Ensino BásicoG. ExperimentalZona Urbana 

Escola A.A.Gonçalves. 

 

Ho: Não houve diferença  no grupo de variável Associação Significante-significado 

sonoro entre o antes (Pré-teste) e o depois ( Pós-teste). 

 
H1: Houve diferença no grupo de variável Associação Significante-significado sonoro 

entre o antes (Pré-teste) e o depois ( Pós-teste). 
 
 
 

Ranks 
Grupo Experimental 
EB Urbano. E AAG 

id N Mean Rank Sum of Ranks 

Associação significante 
significado  

Pré-teste 65 51,15 3325,00 

Pós-teste 65 79,85 5190,00 

Total 130   
Quadro 94 - Comparação das médias do Pré e Pós-teste variáveis ASSS. G. Experimental. E.B Urbano. 

 
Test Statisticsa 

Grupo Experimental 
EB Urbano. E AAG 

Associação significante 
significado  

Mann-Whitney U 1180,000 
Wilcoxon W 3325,000 
Z -4,395 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
Exact Sig. (2-tailed) ,000 
Exact Sig. (1-tailed) ,000 
Point Probability ,000 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 95 - Teste Mann Whitney .G.Experimental, EB Urbano 

 

A significância exacta bilateral é de 0.000 menor que 0.05  (< 0,05) o que permite 
rejeitar a Ho 
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4.2.2.2. Mann-WhitneyEnsino Básico. G. Controlo.Zona Urbana 

Escola A. A .Gonçalves 

 

 
Ranks 

Controlo EBAAG id N Mean Rank Sum of Ranks 

Associação significante-
significado 

Pré-teste 59 58,48 3450,50 

Pós-teste 59 60,52 3570,50 

Total 118   
Quadro 96 - Médias do Pré e Pós-teste das variáveis ASS. Grupo Controlo EB Z.urbana 

 
 

Test Statisticsa 

Grupo Controlo 
E.B-Urbanp 
E AAG 

Associação significante-
significado 

Mann-Whitney U 1680,500 
Wilcoxon W 3450,500 
Z -,331 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,741 
Exact Sig. (2-tailed) ,743 
Exact Sig. (1-tailed) ,371 
Point Probability ,001 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 97 - Teste Mann Whitney das VASS. G. Controlo, EB Urbano 

 

O valor do nível crítico (0,743) é maior que 0,05 (˃ 0,05). Podemos concluir que as 

médias das variáveis comparadas entre o antes e o depois não diferem 

significativamente dado que o grupo de Controlo não recebeu o tratamento. 
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4.2.2.3. Mann-Whitney Ensino Básico Grupo Experimental.Zona Rural 

Rª das Patas.  

 

Ranks 
Grupo Experimental 
E.Básico. Zona Rural 

Id N Mean Rank Sum of Ranks 

Associação Significante 
Significado Sonoro 

Pre-teste 24 15.40 369.50 

Pós-teste 24 33.60 806.50 

Total 48   

Quadro 98 - Média Pré e Pós-teste das Variáveis ASS G Experimental .EB Rural 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 99 - Teste Mann Whitney das VASS. Grupo Experimental. EB Rural 

 

 
 
O tamanho da amostra é de 24 sujeitos no Pré-teste e 24 no Pós-teste. 

O valor do nível crítico (0,000) é menor que 0,05 (< 0,05). Isto significa que as médias 

das variáveis comparadas entre o antes e depois do testediferem significativamente. 

Por conseguinte rejeitamos a Ho que afirma o contrário. 

 
 

Test Statisticsa 

Grupo Experimental 
E.B-Rural 

Associação Significante 
Significado Sonoro 

Mann-Whitney U 69.500 
Wilcoxon W 369.500 
Z -4.587 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Exact Sig. (2-tailed) .000 

Exact Sig. (1-tailed) .000 

Point Probability .000 

a. Grouping Variable: id 
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4.2.2.4. Mann-Whitney Ensino BásicoGrupo de Controlo.Zona Rural 

 
Rª das Patas. 

 
 

 
Ranks 

G.Controlo. EB  
  Zona Rural 

id N Mean Rank Sum of Ranks 

Associação significant-
significado sonoro 

Pré-teste 24 23,90 573,50 

Pós-teste 24 25,10 602,50 

Total 48   
Quadro 100 - Média do Pré e Pós-teste das variáveis ASS grupo Controlo. EB Rural 

 
 

Test Statisticsa 

 Associação significant-
significado sonoro 

Mann-Whitney U 273,500 
Wilcoxon W 573,500 
Z -,305 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,761 
Exact Sig. (2-tailed) ,767 
Exact Sig. (1-tailed) ,384 
Point Probability ,004 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 101 - Teste Mann Whitney das VASS.G Controlo EB Rural 

 
O valor do nível crítico (0,767) é maior que 0,05 (˃ 0,05). Isto significa que as médias 

das variáveis comparadas entre o antes e depois do teste, não diferem 

significativamente.Tratando-se do grupo de controlo este não recebeu otratamento. 

Por conseguinte aceitamos a Ho. 
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4.2.2.5. Man-Whitney.EducaçãoPré-escolarGrupo ExperimentalZona Urbana 

 
 

Jardim de InfânciaFlores de Santo António 
 
 

Ranks 
Grupo Experimental 
Pré-escolar Zona 
Urbana 

Id N Mean Rank Sum of 
Ranks 

Associação 
Significante 
Significado 

Pré-teste 31 19.69 610.50 

Pós-teste 31 43.31 1342.50 

Total 62   

Quadro 102 - Teste Média do Pré e Pós-teste das VASS.G Experimental Pré-escolar Urbano 

 
Test Statisticsa 

Grupo Experimental. 
 Pré-escolar  
Zona Urbana 

Associação Significante 
Significado 

Mann-Whitney U 114.500 
Wilcoxon W 610.500 
Z -5.328 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (1-tailed) .000 
Point Probability .000 

a. Grouping Variable: Id 
Quadro 103 - Teste Mann Whitney das VASS.G Experimental Pré-escolar. Z. Urbana 

 
 

O tamanho da amostra é 31 no Pré e no Pós-teste 

O valor do nível crítico (0,000) é menor que 0,05 (< 0,05). Isto significa que as médias 

das variáveis comparadas entre o antes e depois do teste diferem significativamente. 

 Rejeitamos neste caso a Ho neste caso. 
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4.2.2.6. Mann-WhitneyEducação Pré-escolarG. Controlo Zona Urbana 

 
 

Jardim de Infância Flores de Santo António 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 105 - Teste Mann-Whitney das VASS G. Controlo Pré-escolar Z.Urbana 

 
 

 O tamanho da amostra é 38 tanto no pré-teste como pós-teste. 

Dado que o valor crítico (0.805) é maior que 0.05 05 (˃0,05) as médias das variáveis no 

antes e depois do teste não diferem significativamente. 
 
 
 
 
 
 

Ranks 
G. Controlo 
Pré-escolar 

Zona Urbana 

id N Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Associação 
Significante –
significado sonoro 

Pré- teste 28 27.96 783.00 

Pós-teste 28 29.04 813.00 

Total 56   

Quadro 104 - Média Pré e Pós-teste das VASSS. G. Controlo. Pré-escolar Z.Urbana 

Test Statisticsa 
G. Controlo 
Pré-escolar 

Zona Urbana 

Associação 
Significante 
Significado 

Mann-Whitney U 377.000 
Wilcoxon W 783.000 
Z -.254 
Asymp. Sig. (2-tailed) .799 
Exact Sig. (2-tailed) .805 
Exact Sig. (1-tailed) .403 
Point Probability .004 

a. Grouping Variable: id 
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4.2.2.7. Educação Pré-escolar. G. Experimental Zona Rural. 

 
Jardim I. Piduca 

 
Ranks 

Grupo 
Experimental 
Pré-escolar. Rural 

id N Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Associação 
Significante 
Significado 

Pre-teste 23 16.80 386.50 

Pós-teste 23 30.20 694.50 

Total 46   
Quadro 106 - Média do Pré e Pós-teste das VASSS do G. Experimental. Pré-escolar Rural 

 
 

Test Statisticsa 

Grupo Experimental 
Pré-escolar. Rural 

Associação 
Significante 
Significado 

Mann-Whitney U 110.500 
Wilcoxon W 386.500 
Z -3.459 
Asymp. Sig. (2-tailed) .001 
Exact Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (1-tailed) .000 
Point Probability .000 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 107 - Teste Mann-Whitney das VASSS G.Experimental. Pré-escolar Z. Urbana 

 

O valor do nível crítico ´0.000 que é menor que 0,05 (< 0,05)- Isto significa  que as 

médias das variáveis comparadas entre o antes e depois do teste diferem 

significativamente. Rejeitmos a Ho 
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 4.2.2.8. Educação Pré-escolar. G.Controlo ZonaSemi-urbana. Lazareto 

 
 
 

Ranks 
Pré-escolar 
Controlo 
Zona Semi-Rural 

Id N Mean Rank Sum of 
Ranks 

Associação 
Significante 
Significado 

Pré-Teste 12 12.21 146.50 

Pós-Teste 12 12.79 153.50 

Total 24   

Quadro 108 - Média do Pré e Pós-teste das VASSS Grupo Controlo Pré-escolar Semi- Rural 

 

 
 

 
Test Statisticsa 

Pré-escolar 
Grupo Controlo 
Zona Semi- Rural 

Associação 
Significante- 
Significado sonoro 

Mann-Whitney U 68.500 
Wilcoxon W 146.500 
Z -.207 
Asymp. Sig. (2-tailed) .836 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .843b 
Exact Sig. (2-tailed) .861 
Exact Sig. (1-tailed) .431 
Point Probability .022 

a. Grouping Variable: Id 
Quadro 109 - Mann-Whitney das VASSS. G. Controlo Pré-escolar Semi-rural 

 

 

O tamanho da amostra é de 12 no Pré e no Pós-teste. 

O valor do nível crítico (0,861) que é maior que 0,05 (˃ 0,05), indica que as médias das 

variáveis comparadas entre o antes e depois do teste diferem significativamente. 

Por conseguinte rejeitamos a Ho. 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
 
5.1. RESULTADOS DA INVESTIGAÇAO 
 

 

Nesta parte apresentamos os resultados da Análise descritiva fazendo uma comparação 

dos resultados obtidos entre o grupo Experimental e o grupo Controlo relativamente às 

variáveis Discriminação auditiva e Associação significante-significado sonoro. 

Vamos apresentar também os resultados relativamente à análise comparativa entre os 

grupos envolvidos no estudo. Neste caso vamos demonstrar as diferenças 

estatisticamente significativas entre os resultados obtidos por esses mesmos grupos. 

Para isso utilizaremos um teste estatístico que é um Teste de hipótese, que segundo 

Martins Júnior (2008) “é um teste realizado quando se quer saber se houve diferença 

estatisticamente significativa entre os diferentes resultados de um mesmo grupo ou ente 

os resultados de dois grupos diferentes” peloteste Mann-Whitney, com significância 

<0,05. 

Os resultados da análise descritiva e do teste Mann Whitney sugerem do modo geral 

que o grupo Experimental apresenta melhores índices na globalidade das variáveis em 

estudo, em todos os níveis, (EB e Pré-escolar) e nas diferentes zonas. 
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5.1.1. Discussão dos Resultados da Análise Descritiva das variáveis relacionadas 
com a Discriminação Auditiva.Ensino Básico. Zona Urbana 

 

 

5.1.1.1. Resultados da Média e Desvio Padrão do Ensino Básico Zona Urbana. 

Escola António Aurélio Gonçalves 

 

O quadro acima (94) indica que dos 59 sujeitos do sexo masculino, 33 fazem parte do 

Grupo de Controlo sendo que oito têm 6 anos, dezassete 7 anos, seis têm 8 anos e dois 

sujeitos têm 9 anos. No grupo Experimental constituído por 65 sujeitos, 26 são do sexo 

masculino e 39 do sexo feminino. Enquanto no grupo Experimental há mais sujeitos do 

sexo feminino com 7 anos, no Grupo de Controlo há mais sujeitos do sexo masculino 

com sete anos. No grupo de Controlo a idade máxima dos sujeitos do sexo feminino é 

de9 anos (só um caso) no grupo de Controlo a idade máxima é de 10 anos nos sujeitos 

do mesmo género (dois casos).  

Idade do Sujeito * Sexo do Sujeito * Grupo Crosstabulation 
Escola A.A.Çonçalves 

Grupo  

Sexo do Sujeito 

Total Masculino Feminino 

Grupo Experimental Idade do Sujeito 6 Anos 10 14 24 

7 Anos 10 17 27 

8 Anos 6 7 13 

9 Anos 0 1 1 

Total 26 39 65 

Grupo de Controlo Idade do Sujeito 6 Anos 8 9 17 

7 Anos 17 10 27 

8 Anos 6 5 11 

9 Anos 2 0 2 

10 Anos 0 2 2 

Total 33 26 59 

Quadro 110 -Cruzamento sexo e idade dos grupos Experimental e Controlo. EB Urbano 
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Escola António AurélioGonçalves.  

 

Variáveis relacionadas da com a 
Discriminação auditiva 

Experimental Controlo 

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Discriminação de sons sem suporte visual. 

Provas metal e vidro, lápis e caixa 

 

0,97 

 

0,174 

 
 

0, 92 

 
 

0,281 
 
Discriminação da intensidade 
Provas metal e vidro, lápis e caixa 

 
0,85 

 
0,364 

 
0, 41 

 
0,495 

Discriminação do timbre sem suporte visual 

Provas do apito e da flauta 

 

0,97 

 

0,174 

 
 

0, 83 

 
 

0,378 

Discriminação do tom 

Tom grave e tom agudo 

0,77 0,425 0, 29 0,457 

Repetição do som do relógio 0,86 0,348 0,51 0,504 
 

Adequação a um ritmo externo: ritmo rápido e 
ritmo lento 

0,89 0,312  
0,31 

 
0,464 

 
Quadro 111 - Média e Desvio Padrão dos grupos Experimental e Controlo das variáveis relacionadas com 
a Discriminação Auditiva. EB Urbana 

 

O quadro indica que no Ensino Básico urbanoos resultados  apontam que o grupo 

Experimental conseguiu melhorar o seu scoreem relação ao grupo de Controlo, em 

quase todas as variáveis em estudo sendo a média mais alta obtida pelo grupo 

Experimental  nas variáveis “Discriminação de sons sem suporte visual, prova do lápis e 

da caixa, do vidro e o metal” e “Discriminação do timbre sem suporte visual. Prova do 

apito e da flauta” com a mesma pontuação 0,97. A média mais baixa foi obtida na 

variável “Discriminação do tom flauta tom grave e agudo” com 0,77 pontos.  

No grupo de Controlo a pontuação mais alta foi de 0,92 também obtida na variável 

“Discriminação de sons sem siportevisual” e a pontuação mais baixa deste grupo 

encontra-se do mesmo modo na variável “Discriminação do tom flauta tom grave e 

agudo” com 0,29 pontos. 

 

Comparando as pontuações dos dois grupo podemos constatar que há casos, em que as 

diferenças da pontuação são significativas, como é o caso das varáveis “adequação a um 
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ritmo externo” em que o grupo Experimental obteve uma pontuação de 0.89 contra a 

pontuação 0.31 do grupo de Controlo. 

 

O quadro indica ainda, que o aumento de pontuação foi maissignificativo em 

“Adequação a um ritmo externo”, em “Discriminação da intensidade”e em 

“Discriminação do tom” 

 

 

5.1.1.2. Resultados das Médias e Desvio Padrão do Ensino Básico Zona Rural. 

Ribeira das Patas 

 

 

 

Através dos dados do quadro 96, podemos ver que noEnsino Básico da zona rural tanto 

no grupo Experimental, como no grupo de Controlo o total da amostra é de 24 (vinte e 

quatro) sujeitos.  

O mesmo quadro indica que tanto no grupo Experimental como no grupo de Controlo, 

existe o mesmo número de criaças com seis anos do sexo masculino e do sexo feminino 

Idade do Sujeito * Sexo do Sujeito * Grupo Crosstabulation 
Ribeira das Patas 

Grupo  

Sexo do Sujeito 

Total Masculino Feminino 

Grupo 
Experimental 

Idade do Sujeito 6 Anos 5 5 10 

7 Anos 4 6 10 

8 Anos 3 0 3 

9 Anos 0 1 1 

Total 12 12 24 

Grupo de Controlo Idade do Sujeito 6 Anos 6 6 12 

7 Anos 6 3 9 

8 Anos 6 5 11 

Total 13 11 24 

Quadro 112 - Cruzamento das variáveis sexo e idade. G. Experimental e Controlo. EB Rural. Rª das Patas 
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isto é 5 masculino e 5 feminino com seis anos no grupo Experimental e 6 masculinos e 

seis femininos no grupo de Controlo. 

 

Outra leitura que se pode fazer do quadro é que, no grupo de Controlo há o mesmo 

número de crianças do sexo masculino distribuído pelas três idades: seis, sete e oito 

anos, todos em número de seis. 

 
 
 

 
Escolas José Pereira e Antonino Lima 

 
 

 

 

Zona Rural  E.B. Rª das Patas 

Variáveis da Discriminação auditiva 

Grupo Experimental Grupo Controlo 

Média Desvio 
padrão 

Média Desvio 
padrão 

Discriminação de sons sem suporte visual 
prova de lápis e caixa 

0.88 0.334 0.83 0.377 

Discriminação de sons sem suporte visual 
recipiente de metal e de vidro 

0.98 0.144 0.79 0.410 

Discriminação da intensidade prova do 
lápis e da caixa 

1.00 0.202 0.92 0.279 

Discriminação da intensidade prova do 
recipiente de metal e de vidro 

0.92 0.347 0.77 0.425 

Discriminação de timbre sem suporte 
visual prova do apito e da flauta 

0.83 0.377 0.69 0.468 

Discriminação do tom, flauta tom grave. 0.73 0.449 0.58 0.498 
Discriminação do tom, flauta tom agudo 0.81 0.394 0.69 0.468 
Repetição de sons, prova do relógio 0.73 0.449 0.50 0.505 
Ritmo: adequação a um ritmo externo, 
ritmo rápido 

0.65 0.483 0.48 0.505 

Ritmo: adequação a um ritmo externo lento 0.77 0.425 0.40 0.494 
Quadro 113 - Média e Desvio Padrão das VDA.G. Experimental e Controlo. EB Zona Rural. Rª das Patas 

 
 

Da leitura do quadro 97 constatamos que o grupo experimental obteve de uma forma 

geral, pontuações altas em todas as variáveis relacionadas com a Discriminação 

Auditiva.  

Comparando essas pontuações com as obtitas pelo grupo de Controlo verificámosque a  

Em algumas variáveis há uma grande difernça de pontuação entre os dois grupos. 
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Encontrámos essa diferença nas variáveis “Adequação a um ritmo externo, ritmo lento” 

com 0.37.“Repetição de sons, prova de relógio” com 0.23, “ Adequação a um ritmo 

externo, ritmo rápido” com 0.17 pontos, Discrimiação do tom, flauta aguda “. Nas 

variáveis “Discriminação da intensidade, prova do metal e do vidro” a diferença é de 

0,15 pontos.  

 

 

5.1.1.3. Resultados das Médias e Desvio Padrão da Educação Pré-escolar.Zona 

Urbana 

 

 

O quadro (98) diz-nos que no Jardim de infância Flores de Santo António na zona 

Urbana, o grupo Experimental tem um total de 31 crianças e que desse total 13 são do 

sexo masculino e 18 são do sexo feminino.  

Diz-nos ainda que das 13 crianças do sexo masculino 11 têm cinco a nos e apenas 2 têm 

quatro enquanto das 18 crianças do sexo feminino todas têm cinco anos. 

 

Já o grupo de Controlo tem um total de 28 crianças, 12 são do sexo masculino e 16 do 

sexo feminino. Das 12 crianças do sexo masculino 9 têm cinco anos e 3 têm 4 anos. Do 

sexo feminino há 15 crianças com cinco anos e apenas 1 com quatro anos. 

 

Idade do Sujeito * Sexo do Sujeito * Grupo Crosstabulation 
J I Flores de Santo António 

 

Grupo  

Sexo do Sujeito 

Total Masculino Feminino 

Grupo 
Experimental 

Idade do Sujeito 4 Anos 2 0 2 

5 Anos 11 18 29 

Total 13 18 31 

Grupo de Controlo Idade do Sujeito 4 Anos 3 1 4 

5 Anos 9 15 24 

Total 12 16 28 

Quadro 114 - Média e Desvio Padrão das VDA.G. Experimental e Controlo. EB Zona Rural. Rª das Patas 
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Jardim de Infância Flores de Santo António 

 

 
Variáveis relacionadas com a Discriminação 
Auditiva 
Pré-escolar. Urbano 

G. Experimental G. Controlo 
 

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Discriminação de sons sem suporte visual prova de 
lápis e caixa 

0.97 0.178 0.96 0.187 

Discriminação de sons sem suporte visual recipiente 
de metal e de vidro 

0.95 0.216 0.95 0.227 

Discriminação da intensidade prova do lápis e da 
caixa 

0.98 0.127 0.98 0.134 

Discriminação da intensidade prova do recipiente 
de metal e de vidro 

0.79 0.410 0.52 0.504 

Discriminação de timbre sem suporte visual prova 
do apito e da flauta 

1.77 0.422 0.59 0.496 

 
Discriminação do tom, flauta tom grave, 

0.55 0.502 0.34 0.478 

 
Discriminação do tom, flauta tom agudo 

0.63 0.487 0.52 0.504 

 
Repetição de sons, prova do relógio 

0.94 0.248 0.43 0.499 

 
Ritmo adequação a um ritmo externo, ritmo rápido 

0.42 0.497 0. 34 0.478 

 
Ritmo adequação a um ritmo lento 

0.55 0.502 0.39 0.493 

Quadro 115 - Média e Desvio Padrão das VDA. G Experimental e Controlo. Pré-escolar Zona Urbana. 
JIFSA 

 

De acordo com o quadro (99) a pontuação mais alta obtida pelo grupo Experimental é 

na variável “Discriminação de timbre sem suporte visual prova do apito e da flauta” 

com 1.77 e a mais baixa na variável “Ritmo: adequação a um ritmo externo, ritmo 

rápido” com 0.42. 

Por sua vez o grupo de Controlo obteve a pontuação mais alta de 0.98 na variável 

“Discriminação da intensidade prova do lápis e da caixa” e a mais baixa nas variáveis 

“Discriminação do tom, flauta tom grave,” e “Ritmo: adequação a um ritmo externo, 

ritmo rápido” com a pontuação em execuo, 0.34. 
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5.1.1.4. Resultados das Médias e Desvio Padrão da Educação Pré-escolar.Zona 

Rural e zona Semi-rural 

 

 

Os dados contidos no quadro acima (100), apontam para um número maior de crianças 

do sexo masulino tanto no grupo Experimental como no grupo de Controlo. 

 

A leitura do quadro diz-nos que do total de crianças do grupo Experimental 12 são do 

sexo masculino sendo 10 com cinco anos e 2 com quatro anos, e dos 11 crianças do 

sexo feminino 8 têm cinco anos e 3 têm quatro anos. 

No grupo de Controlo com um total de 12 crianças, 7 são do sexo masculinos e 5 são do 

sexo feminino, sendo 4 masculino com cinco anos e 3 com quatro anos emquanto do 

sexo feminino 3 têm cinco anos e 2 têm quatro anos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Idade do Sujeito * Sexo do Sujeito * Grupo Crosstabulation 
 

Pré-escolar Rural e semi-rural 
 

Grupo  

Sexo do Sujeito 

Total Masculino Feminino 

Grupo 
Experimental 

Idade do Sujeito 4 Anos 2 3 5 

5 Anos 10 8 18 

Total 12 11 23 

Grupo de Controlo Idade do Sujeito 4 Anos 3 2 5 

5 Anos 4 3 7 

Total 7 5 12 

Quadro 116 - Média e Desvio Padrão das VDA. G Experimental e Controlo. Pré-escolar Zona Urbana. 
JIFSA 
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Jardins de Infância Piduca e Lazareto 
 

Variáveis relacionadas com a Discriminação 
Auditiva Pré-escolar. Rural e semi-rural 

Experimental Controlo 
 
Média 

Desvio  
Padrão 

 
Média 

Desvio  
Padrão 

Discriminação de sons sem suporte visual prova do 

lápis e da caixa 

 
0.98 
 

 
0.134 

 
0.96 

 
0.204 

Discriminação de sons sem suporte visual prova do 
recipiente de metal e de vidro 

0.93 0.227 0.83 0.381 

Discriminação da intensidade prova do lápis e da caixa 0.98 0.134 0.96 0.204 
Discriminação da intensidade prova do recipiente de 
metal e de vidro 

0.93 0.227 0.92 0.282 

Discriminação de timbre sem suporte visual prova do 
apito e da flauta 

0.59 0.496 0.33 0.482 

Discriminação do tom, flauta tom grave,  0.34 0.478 0.33 0.482 

Discriminação do tom, flauta tom agudo 0.52 0.504 0.50 0.511 
Repetição de sons, prova do relógio 0.43 0.499 0.33 0.482 
Ritmo adequação a um ritmo externo, ritmo rápido 0.43 0.499 0.21 0.415 
Ritmo adequação a um ritmo lento 0.39 0.493 0.17 0.381 
Quadro 117 - Média e desvio-padrão. Variáveis da Discriminação Auditiva. Pré-escolar Rural e semi-
rural 

 

As informações dadas pelo quadro acima (101) indicam que o grupo Experimental 

obteve pontuações mais altas nas variáveis “ Discriminação de sons sem suporte visual, 

prova do lápis e da caixa” e na variável “Discriminação da intensidade, prova do lápis e 

da caixa” com omesmo valor, 0.98 seguida da variável “ Discriminação de sons sem 

suporte visual, prova dos recipientes de vidro e metal também com a mesma pontuação 

0.93. 

A pontuação mais baixa foi otida na variável na “Discriminação do tom: tom flauta                                                                                 

  

O grupo de Controlo obteve a pontuação mais alta também nas variáveis “Discrininação 

de sons sem suporte visual” com o mesmo valor “Discriminação da intensidade, prova 

do lápis e da caixa”, 0.96. A pontuação mais baixa obtida por este gupo foi na variável 

“ Adequação a umritmoexternorápido”. 

Em todas as variáveis o grupo Experimental conseguiu um maior score em relação ao 

grupo de Controlo. 
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5.1.2. Discussão dos Resultados da Análise Descritiva das variáveis relacionadas 
comAssociação Significante -Significado Sonoro. 

 
 

5.1.2.1. Resultados da Médias e Desvio Padrão do Ensino Básico – Zona Urbana 

 
 
 

Escola António Aurélio Gonçalves 
 

Variáveis relacionadas com 

Associação S-S. Sonoro 

Experimental AAG Controlo AAG 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Choro bebé 1,02 0,124 1,00 0,000 

Tosse mulher 0,89 0, 359 0,51 0,504 

Jovem rido 1,03 0,174 0,97 0,320 

Bocejo homem 1,20 0,712 0,90 0,781 

Voz homem 1,05 0,211 1,00 0,000 
 

Voz mulher 1,02 0,124 1,00 0,000 
 

Homem cantando 1,00 0,000 0,98 0,130 
 

Mulher cantando 1,00 0,000 1,00 0,000 
 

Homem roncando 1,29 0,491 1,17 0,461 
 

Espirro 1,05 0,412 0,83 0,422 
 

Assoar-se 1,25 0,531 0,97 0,524 
 

Bater palmas 0,89 0,312 0,83 0,378 

Quadro 118 - Média e Desvio padrão dos sujeitos G. Experimental e Controlo. Variáveis relacionadas 
com Associação Significado-significante Sonoro.EB zona Urbana 

 

Relativamente às variáveis relacionadas comAssociação significante-significado sonoro 

o grupo Experimental obteve maior pontuação no total, em relação ao grupo de 

Controlo. A média mais alta nas variáveis desta categoria encontrada no grupo 

Experimental refere-se à variável “Homem roncando” com 1,29 contra a pontuação 

mais alta de 1,17 conseguida no grupo de Controlo.  

No entanto, os dois grupos tiveram a mesma pontuação em “Voz de mulher” e uma 

diferença mínima nas variáveis “Choro de bebé” em que o grupo Experimental obteve 
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1,02 pontos e o grupo Experimental 1,00 ponto, obtendo essa mesma pontuação em 

“Voz de mulher”. Em “Voz de homem” o grupo Experimental obteve 1,05 e o grupo de 

Controlo obteve a pontuação1,00. 

No grupo Experimental a média mais baixa é de 0,89 nas variáveis tosse de mulher e 

bater palmas, com a mesma pontuação enquanto no grupo de Controlo a média mais 

baixa é encontrada em “Tosse de mulher” com 0,51 e “Bater palmas” com 0,83 pontos 

 

Comparando ainda as médias as médias dos dois grupos, verificamos uma grande 

diferença de pontuação entre os dois grupos com destaque para as variáveis“Tosse de 

mulher” com 0.89 pontos para o grupo Experimental e 0.51 para o grupo Controlo. 

 “ Bocejo de homem” com 1.20 pontos para o grupo experimental contra os 0.90 do 

grupo de Controlo, “ Assoar-se” com 1.25 para o grupo Experimental e 0.97 para o 

grupo de Controlo. No entanto obtiveram a mesma pontuação na variável “mulher 

cantando” 
 
 
 
5.1.2.2. Ensino Básico. Zona Rural Rª das Patas 

 
Escolas José Pereira e Antonino Lima 

 
 
Variáveis relacionadas com Associação 

Significante-Significado Sonoro 

 Experimental   Controlo  

Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 

Choro bebé 1.02 0.124 1.00 0.00 

Tosse mulher 0.89 0.359 0.51 0.482 

Jovem rido 1.03 0.174 0.90 0.442 

Bocejo homem 1.20 0.712 0.90 0.442 

Voz homem 1.05 0.211 0.73 0.449 
Voz mulher 1.02 0.124 0.96 0.355 
Homem cantando 1.00 0.000 0.96 0.355 
Mulher cantando 1.00 0.000 0.96 0.355 
Homem roncando 1.29 0.491 1.00 0.000 
Espirro 1.05 0412 0.83 0.282 
Assoar-se 1.25 0.509 0.44 0.501 

Bater palmas 0.89 0.464 0.67 0.476 

Quadro 119 - Média e desvio Padrão das VASSS. G.Experimental e Controlo.Z.Rural 
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Nas variáveis relacionadas com a Associação significante-significado sono, 

encontramos as pontuações mais altas na s variáveis “ Homen roncando”, “Assoar-se” 

“Bocejo de homem”obtidas pelo grupo Experimental com as respectivas 

pontuações:1.29, 1.25 e 1.20. A pontuação mais baixa deste grupo está na variável “ 

Tosse de mulher” e “Bater palmas” com a mesma pontuação (0.89). 

 

 

5.1.2.3. Resultados da Média e Desviopadrão da Educação Pré-escolarZona urbana 

 

Jardim de Infância Flores de Santo António 
 

 
Pré-escolar Urbano 
 
Associação Significante-significadosonoro 

 
Experimental 

 
Controlo 

Média 
 

Desvio 
Padrão 

Média 
 

Desvio 
Padrão 

Choro bebé 1.02 0.127 1.02 0.134 
Tosse mulher 0.84 0.371 0.79 0.414 
Jovem rindo 0.87 0.338 0.73 0.447 
Bocejo homem 0.85 0.568 0.71 0.494 
Voz homem 1.05 0.282 1.02 0.134 
Voz mulher 1.02 0.127 1.00 0.000 
Homem cantando 1.00 0.000 0.98 0.134 
Mulher cantando 1.00 0.000 1.00 0.000 
Homem roncando 0.98 0.286 0. 89 0.312 
Espirro 1.03 0.404 0.85 0.371 
Assoar-se 0.87 0.338 0.54 0.503 
Bater palmas 0.69 0.216 0.46 0.503 

Quadro 120 - Médias e Desvio padrão dos grupos Experimental e Controlo. Pré-escolar. Zona urban 

 

 

Os resultados comprovam que o grupo Experimental conseguiu como média, melhores 

resultados na maioria das variáveis. Assim, comparámos a médias de pontuação dos 

dois grupos sendo:1.05 para o grupo Experimental contra 1.02 para o rupo de Controlo 

na variável “Voz de homen”, 1.03 para o grupo Experimental contra 0.85 do grupo de 

Controlo na variável “Espirro”.1.02, para o grupo Experimental contra 1.00 grupo de 

controlo na variável “ Voz de mulher”. No entanto podemos observar que os dois 

grupos obtiveram a mesma média na variável “Choro de bebé”. A maior diferença de 

pontuação entre os dois grupos é encontrada nas variáveis “Assoar-se” com 0.87 pontos 
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para o grupo Experimental e 0.54 pontos para o grupo de Controlo, o que representa um 

diferença de 0.33, seguido da variável “Bater palmas” com a diferença de 0.23.  

 

 
 

5.1.2.4. Resultados da Educação Pré -escolarZona RuraleSemi-rural 

 

Jardins de Infância Piduca e Lazareto 

 
Variáveis relacionadas com a 
Associação Significante-significado  
sonoro 

 
Experimental 

 
Controlo 

Média 
 

Desvio 
Padrão 

Média 
 

Desvio 
Padrão 

Choro bebé 1.13 0.341 1.00 0.000 
Tosse mulher 0.76 0.431 0.58 0.504 
Jovem rindo 1.00 0.000 0.93 0.490 
Bocejo homem 0.85 0.470 0.71 0.464 
Voz homem 1.04 0.206 1.00 0.000 
Voz mulher 1.08 0.282 0.98 0.147 
Homem cantando 0.98 0.147 0.92 0.282 
Mulher cantando 0.98 0.147 0.92 0.282 
Homem roncando 0.96 0.295 0.92 0.282 
Espirro 0.91 0.285 0.75 0.442 
Assoar-se 0.88 0.338 0.63 0.572 
Bater palmas 0.65 0.482 0.58 0.504 

Quadro 121 - Média e D-padrão. VASSS. Experimental e Controlo. Pré-escolar Rural e semi-rural 

 

 
Da observação do quadro acima (121) verificamos uma diferença de pontuação 

significativa entre os dois grupos (Experimental e de Controlo) nas seguintes variveis: 

“Assoar-se” com uma diferença de 0.25 de pontuação, “Tosse de mulher” com 0.18 de 

pontuação, “Espirro” com 0.16 de diferença de pontuação, e “ Bater palmas” com a 

diferença de 0.14 pontos. Nas outras variáveis a diferenças são mais baixas, 

encontrando a diferença mínima de 0.04 pontos na variável “Voz de homem”. 
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5.2. Discussão dos resultados da prova Mann Whitney 

 

Nesta parte vamos apresentar a discussão dos resultados relativamente à análise 

comparativa das provas realizadas por meio do teste Mann-Whitney, com significância 

<0,05. 

A hipótese nula do teste Mann-Whitney permite testar a homogeneidade dos dois 

grupos. Neste caso, pretende-se averiguar se existem diferenças significativas na 

discriminação auditiva entre os dois grupos no Pré-teste enoPós-teste. 

 

A hipótese nula (Ho) afirma que as médias da população são as mesmas para dois 

grupos. Isto é não houve diferença em relação aos dois grupos de variáveis. 

Segundo Frutuoso Martinez e Ferreira (2008) “o teste de Mann-Whitney permite 

detectar diferenças significativas entre valores centrais de duas situações, quando se 

consideram sujeitos diferentes” 

 

Começamos pelas variáveis relacionadas com a Discriminação Auditiva a nível do 

Ensino Básico Urbano. 

 

De acordo com o quadro 102 verificamos a pontuação obtida pelo grupo Experimental 

no Pré-teste a nível das variáveis da Discriminação auditiva é inferior à pontuação 

obtida do pós-teste sendo a diferença de 40.72. 

 

Dado que o nível da significância exata bilateral é de 0,000 (< 0,05), permite rejeitar a 

hipótese nula (Ho), para um nível de confiança de 95%. Neste caso, ao rejeitarmos a 

hipótese nula aceitamos a hipótese alternativa (H1) que afirma que houve diferença 

significativa entre os dois grupos de variáveis relativamente ao antes e depois do Teste 

(Pré-Teste e Pós-Teste). 

 

Conclui-se que o aumento da discriminação auditiva é verificado em maior número no 

grupo Experimental. Isto é ao rejeitar a hipótese nula conclui-se que os scores de 

discriminação auditiva do grupo Experimental são superiores aos scores do grupo de 

Controlo. 
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5.2.1. Discussão dos resultados do Teste Mann-Whitney. Variáveis relacionadas 
com a Discriminação Auditiva. Pré e Pós-teste. EB 

 
 
 

5.2.1.1. Resultados Mann-Whiney Ensino Básico.Grupo Experimental. Zona 

Urbana 

Escola António Aurélio Gonçalves 
 

Ranks 
Grupo Experimental 
EB Urbano. E AAG 

Id N Mean Rank Sum of Ranks 

Discriminação 
auditiva 

Pré-teste 65 45,14 2934,00 

Pós-teste 65 85,86 5581,00 

Total 130   
Quadro 122 - Comparação das médias das variáveis da D.A do Pré-teste e do Pós-teste. G. Experimental. 
EB Urbano 

 
 

Test Statisticsa 

G.Experimental 
E.B Urbano. E AAG 

Discriminação 
auditiva 

Mann-Whitney U 789,000 
Wilcoxon W 2934,000 
Z -6,378 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
Exact Sig. (2-tailed) ,000 
Exact Sig. (1-tailed) ,000 
Point Probability ,000 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 123 - Teste Mann- Whitney das VDA. G.Experimental.EB Zona Urbana 

 
 
O tamanho da amostra é 65sujeitos no Pré e no Pós-teste. 

O valor do nível crítico (0.000) é menor que 0,05 (˂ 0,05). Isto significa que as médias 

das variáveis comparadas entre o antes e depois do teste, diferem significativamente. 

Neste caso rejeitamos a Ho. 
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5.2.1.2. ResultadosMann-Whitney Ensino Básico. Grupo Controlo. Zona Urbana 

 
 

Escola António Aurélio Gonçalves 
 

 

 

Quadro 108a:Comparação das médias do Pré-teste e do Pós-teste das V.D.A. Grupo Controlo EB Urbano 
 

 
 

Test Statisticsa 
    EB Urbano  
G. Controlo AAG 

Discriminação 
Auditiva 

Mann-Whitney U 1479,000 
Wilcoxon W 3249,000 
Z -1,453 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,146 

Exact Sig. (2-tailed) ,147 
Exact Sig. (1-tailed) ,073 
Point Probability ,000 

a. Grouping Variable: id 

Quadro 108b:Teste estatístico Mann Whitney das V.D.A. G. Controlo, EB Urbano 
 

O tamanho da amostra é de 59 sujeitos. 

O valor do nível crítico (0.147) é maior que 0,05 (˃ 0,05). Isto significa que as médias 

das variáveis comparadas entre o antes e depois do teste, não diferem 

significativamente, o que nos leva a aceitar a Ho que é verdadeira, e que afirma que a 

média das variáveis em estudo no antes e no depois, não difere significativamente.  

 
 
 

 

Ranks 
    EB Urbano  
G. Controlo AAG 

Id N Mean Rank Sum of Ranks 

Discriminação 
Auditiva 

Pré-teste 59 55,07 3249,00 

Pós-teste 59 63,93 3772,00 

Total 118   
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5.2.1.3. Resultados Mann-Whitney - Ensino Básico.Grupo Experimental. Zona 

rural 

 
 

 
Escola José Pereira 

 
 

Ranks 
E.B. - Grupo 
Experimental 

     Zona Rural 

id N Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Discriminação 
Auditiva 

Pré-teste 24 14.73 353.50 

Pós-teste 24 34.27 822.50 

Total 48   
Quadro 124 - Médias do Pré e pós-teste das V DA G Experimental. EB Rural 

 
 

Test Statisticsa 

Grupo Experimental Discriminação 
Auditiva 

  Mann-Whitney U 53.500 
 Wilcoxon W 353.500 
Z -4.957 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (1-tailed) .000 
Point Probability .000 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 125 - Teste Mann Whitney.VDA .G.Experimental, EB Rural 

 
 

O valor do nível crítico (0,000) é menor que 0,05 (< 0,05) permitindo rejeitar a Ho. Isto 

significa que as médias das variáveis comparadas do grupo experimental entre o antes e 

depois do teste diferem significativamente. Por outras palavras existem evidências 

estatísticas de diferença entre os dois grupos no que diz respeito às variáveis 

relacionadas com a Discriminação auditiva. 

 
 



 
 

Margarida Brito Martins Página 214 
 

5.2.1.4. Resultados Mann-Whitney. Ensino Básico Grupo Controlo. Zona Rural 

 
Escola Antonino Lima 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 127 - Teste Mann-Whitney VDA. G .Controlo. EB Zona Rural 

 
 
 
 

O tamanho da amostra é de 24 sujeitos. 

O valor do nível crítico (0,727) é maior que 0,05 (˃ 0,05). Isto significa que as médias 

das variáveis comparadas entre o antes e depois do teste, não diferem 

significativamente. Neste caso aceitamos a Ho.Tratando-se do grupo de controlo este 

não recebeu o tratamento. 
 
 

 
 

Ranks 
E.B Grupo 
Controlo.Zona Rural 

Id N Mean Rank Sum of Ranks 

Discriminação 
Auditiva 

Pré-teste 24 23,75 570,00 

Pós-teste 24 25,25 606,00 

Total 48   

Quadro 126- Média Pré-e Pós-teste das VDA. Grupo Controlo EB rural Rª das Patas 

Test Statisticsa 

EB G. Controlo. 
 Zona Rural 

Discriminação 
Auditiva 

Mann-Whitney U 270,000 
Wilcoxon W 570,000 
Z -,385 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,700 
Exact Sig. (2-tailed) ,727 
Exact Sig. (1-tailed) ,363 
Point Probability ,023 

a. Grouping Variable: id 
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5.2.1.5. Resultados Mann-Whitney. Pré-escolar Grupo Experimental. Urbana 

 
 

Jardim de Infância Flores de Santo António 
 
 

Ranks 
Grupo 
Experimental 
Pré-escolar-urbana 

Id N Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Discriminação 
Auditiva 

Pré-teste 31 21.27 659.50 

Pós-teste 31 41.73 1293.50 

Total 62   
Quadro 128 - Média Pré e Pós-teste das VDA. G .Experimental. Pré-teste Zona Urbana 

 
 
 

Test Statisticsa 

Grupo Experimental 
Pré-escolar. Zona Urbana 

Discriminação 
Auditiva 

Mann-Whitney U 163.500 
Wilcoxon W 659.500 
Z -4.530 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (1-tailed) .000 
Point Probability .000 

a. Grouping Variable: Id 
Quadro 129 - Teste Mann-Whitney VDA. G .Experimental. Pré-teste Zona Urbana 

 
 
O tamanho da amostra é 31sujeitos no Pré e no Pós-teste. 

O valor do nível crítico (0.000) é menor que 0,05 (˂ 0,05). Isto significa que as médias 

das variáveis comparadas entre o antes e depois do teste, diferem significativamente. 

Neste caso rejeitamos a Ho.Tratando-se do grupo Experimental este recebeu o 

tratamento daí a diferença da média destas provas. 
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5.2.1.6. Resultados Mann-Whitney. Pré-escolar Grupo Controlo ZonaUrbana 

 
 

Jardim de Infância Flores de Santo António 
 
 
 

Ranks 
G. Controlo 
Pré-escolar 
Zona urbana 

Id N Mean Rank Sum of 
Ranks 

Discriminação 
Auditiva 

Pré- teste 28 26.23 734.50 

Pós- teste 28 30.77 861.50 

Total 56   

Quadro 130- . Médias Pré e Pós-teste das VDA. G .Controlo. Pré-escolar Zona Urbana 

 

G. Controlo 
Pré-escolar. Zona Urbana 

Discriminação 
Auditiva 

Mann-Whitney U 328.500 
Wilcoxon W 734.500 
Z -1.061 
Asymp. Sig. (2-tailed) .289 
Exact Sig. (2-tailed) .293 
Exact Sig. (1-tailed) .147 
Point Probability .002 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 131 - Teste Mann-Whitney VDA. G .Controlo. Pré-teste Zona Urbana 

 

 

 

 

O tamanho da amostra é 28 de sujeitos para o Pré e Pós-teste. 

O valor do nível crítico (0,293) é maior que 0,05 (˃ 0,05). Isto significa que as médias 

das variáveis comparadas entre o antes e depois do teste, não diferem 

significativamente. Neste caso aceitamos a Ho.Tratando-se do grupo de Controlo este 

não recebeu o tratamento. 
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5.2.1.7. Resultados Mann-Whitney E. Pré-escolar. G. Experimental Zona Rural. 

 
Jardim deInfânciaPiduca 

 
 

 

Test Statisticsa 

Grupo Experimental 
Pré-escolar. Rural 

Discriminação 
Auditiva 

Mann-Whitney U 10.000 

Wilcoxon W 286.000 
Z -5.669 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (1-tailed) .000 
Point Probability .000 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 133 - Teste Mann-Whitney das VASSS G.Experimental. Pré-escolar Z. Urbana 

 
O tamanho da amostra é 23sujeitos no Pré e no Pós-teste. 

O valor do nível crítico (0.000) é menor que 0,05 (˂ 0,05). Isto significa que as médias 

das variáveis comparadas entre o antes e depois do teste, diferem significativamente. 

Neste caso rejeitamos a Ho.Tratando-se do grupo Experimental este recebeu o 

tratamentodaí a diferença da média destas provas. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Quadro 132 - Média do Pré e Pós-teste das VASSS do G. Experimental. Pré-escolar Rural 

 

Ranks 

Grupo Experimental 
Pré-escolar. Rural 

Id N Mean Rank Sum of 
Ranks 

Disriminação 
Auditiva 

Pre-teste 23 12.43 286.00 

Pós-teste 23 34.57 795.00 

Total 46   
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5.2.1.8. Resultados Mann-Whitney. Pré-escolar Grupo Controlo. Zona Semi-rural 

 
 
 

Ranks 
Grupo Controlo 
Pré-escolar. Semi 
Rural 

Id N Mean Rank Sum of 
Ranks 

Discriminação 
Auditiva 

Pré-Teste 12 9.67 116.00 

Pós-Teste 12 15.33 184.00 

Total 24   

Quadro 134 - Média Pré e Pós-teste das VDA. G. Controlo. Pré-escolar Zona Semi-rural 

 
 

Test Statisticsa 

Grupo Controlo 
Pré-escolar.Semi- rural 

Discriminação 
Auditiva 

Mann-Whitney U 38.000 
Wilcoxon W 116.000 
Z -1.994 
Asymp. Sig. (2-tailed) .046 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .052b 
Exact Sig. (2-tailed) .048 
Exact Sig. (1-tailed) .024 
Point Probability .003 

a. Grouping Variable: Id. 
b. Not corrected for ties. 

Quadro 135 - Teste Mann-Whitney VDA. G .Controlo. Pré-escolar Zona Semi-rural 

 

 

 
O tamanho da amostra é de 12.Pré e no Pós-teste. 

 O valor do nível crítico (0.48) é maior que 0,0 (˃0.05) Por conseguinte aceitamos a 

Ho.Que afirmaque não houve diferenças significativas entre as provas antes e depois. 

Tratando-se do grupo de controlo este não recebeu otratamento. Por isso o resultado 

esperado é que não haja diferença entre o Pré e o Pós-teste 
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5.2.2. Prova Mann.Whitney.Variáveis relacionadas com a Associação significante-
significado sonoro. 

 
 
5.2.2.1. Resultados Mann-Witney Ensino Básico G. Experimental Zona Urbana -

Escola A.A. Gonçalves. 

 
 

Ranks 
Grupo Experimental 
EB Urbano. E AAG 

Id N Mean Rank Sum of Ranks 

Associação significado 
significante 

Pré-teste 65 51,15 3325,00 

Pós-teste 65 79,85 5190,00 

Total 130   
Quadro 136 - Comparação das médias do Pré e Pós-teste variáveis ASSS. G. Experimental. E.B Urbano. 

 

 
Test Statisticsa 

Grupo Experimental 
EB Urbano. E AAG 

Associação significante-
significado sonoro 

Mann-Whitney U 1180,000 
Wilcoxon W 3325,000 
Z -4,395 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
Exact Sig. (2-tailed) ,000 
Exact Sig. (1-tailed) ,000 
Point Probability ,000 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 137 - Teste Mann Whitney.  G.Experimental, EB Urbano 

 
 
O nível de significância bilateral, observado é de 0,000 inferior a 0,05(˂0.05)permite 

rejeitar a hipótese nula para um nível de confiança de 95%. Isto significa que as média 

das variáveis em estudo diferem significativamente entre o antes e o depois. 
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5.2.2.2. Resultados Mann-WhitneyEnsinoBásico. G. Controlo.Zona Urbana – 

Escola A.A. Gonçalves 

 

 
Ranks 

Controlo EB  UrbanoAAG Id N Mean Rank Sum of Ranks 

Associação significante-
significado sonoro 

Pré-teste 59 58,48 3450,50 

Pós-teste 59 60,52 3570,50 

Total 118   
Quadro 138 - Médias do Pré e Pós-teste das variáveis ASS. Grupo Controlo EB Z.urbana 

 
 

Test Statisticsa 

Grupo Controlo 
E.B-Urbano 
E AAG 

Associação 
significante-
significado sonoro 

Mann-Whitney U 1680,500 
Wilcoxon W 3450,500 
Z -,331 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,741 
Exact Sig. (2-tailed) ,743 
Exact Sig. (1-tailed) ,371 
Point Probability ,001 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 139 - Teste Mann Whitney das VASS. G. Controlo, EB Urbano 

 

 O valor do nível crítico (0,743) é maior que 0,05 (˃ 0,05). Isto permite-nos aceitar a Ho 

Podemos concluir que as médias das variáveis comparadas entre o antes e o depois não 

diferem significativamente dado que o grupo de Controlo não recebeu o tratamento. Se 

observarmos o quadro 111ª, podemos constatar isso. No pré-teset o grupo de Controlo 

obteve uma média de 58.48 enquanto no pós-teste obteve 60.52. 
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5.2.2.3. Resultados Mann-Whitney EsinoBásico Grupo Experimental. Zona Rural 

 
 

Rª das Patas 
 

 
Ranks 

 Grupo Experimental 
E.Básico. Zona Rural 

Id N Mean Rank Sum of Ranks 

Associação Significante 
Significado Sonoro 

Pre-teste 24 15.40 369.50 

Pós-teste 24 33.60 806.50 

Total 48   

Quadro 140 - Média Pré e Pós-teste das Variáveis ASS G Experimental .EB Rural 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 141 - Teste Mann Whitney das VASS. Grupo Experimental. EB Rural 

 

 
O nível de significância bilateral, observado, é de 0,000 inferior a 0,05(< 0,05)  permite 

rejeitar a hipótese nula para um nível de confiança de 95%.  Isto significa que as médias 

das variáveis comparadas entre o antes e depois do teste diferem significativamente 

contrariamente ao que afirma a Ho. Essa diferença permite-nos concluir que o resultado 

do programa de intervenção foi positivo. 
 

Test Statisticsa 

Grupo Experimental 
E.B-Rural 

Associação Significante 
Significado Sonoro 

Mann-Whitney U 69.500 
Wilcoxon W 369.500 
Z -4.587 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Exact Sig. (2-tailed) .000 

Exact Sig. (1-tailed) .000 

Point Probability .000 

a. Grouping Variable: id   
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5.2.2.4. Resultados Mann-Whitney Ensino BásicoGrupo ControloZona Rural 

 
Rª das Patas 

 
 

Ranks 
G.Controlo. EB  
  Zona Rural 

Id N Mean Rank Sum of Ranks 

Associação significant-
significado sonoro 

Pré-teste 24 23,90 573,50 

Pós-teste 24 25,10 602,50 

Total 48   
Quadro 142 - Média do Pré e Pós-teste das variáveis ASS grupo Controlo. EB Rural 

 
 

Test Statisticsa 

 Associação significant-
significado sonoro 

Mann-Whitney U 273,500 
Wilcoxon W 573,500 
Z -,305 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,761 
Exact Sig. (2-tailed) ,767 
Exact Sig. (1-tailed) ,384 
Point Probability ,004 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 143 - Teste Mann Whitney das VASS.G Controlo EB Rural 

 
 

O valor do nível crítico (0.767) é maior que 0,05 (˃ 0,05). Isto significa que as médias 

das variáveis comparadas entre o antes e depois do teste, não diferem 

significativamente.Tratando-se do grupo de controlo este não recebeu otratamento. 

Por conseguinte aceitamos a Ho. 
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5.2.2.5. Resultados Man-WhitneyEducação Pré-escolarGrupo Experimental Zona 

Urbana 

 
 

Jardim de Infância Flores de Santo António 
 

Ranks 
Grupo Experimental 
Pré-escolar Zona 
Urbana 

Id N Mean Rank Sum of 
Ranks 

Associação 
Significante 
Significado 

Pré-teste 31 19.69 610.50 

Pós-teste 31 43.31 1342.50 

Total 62   

Quadro 144 - Teste Média do Pré e Pós-teste das VASS.G Experimental Pré-escolar Urbano 

 
 

Test Statisticsa 

Grupo Experimental. 
 Pré-escolar  
Zona Urbana 

Associação Significante 
Significado 

Mann-Whitney U 114.500 
Wilcoxon W 610.500 
Z -5.328 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (1-tailed) .000 
Point Probability .000 

a. Grouping Variable: Id 
Quadro 145 - Teste Mann Whitney das VASS.G Experimental Pré-escolar. Z. Urbana 

 
 

O tamanho da amostra é 31 no Pré e no Pós-teste 

 O valor do nível crítico (0,000) é menor que 0,05 (< 0,05). Isto significa que as médias 

das variáveis comparadas entre o antes e depois do teste diferem significativamente. 

 Rejeitamos neste caso a Ho, visto que afirma que as médias das variáveis em estudo 

entre o antes e o depois, não diferem significativamente. Como podemos constatar no 

quadro104a no Pré-teste o grupo Experimental obteve uma média de 19.69 e no Pós-

teste essa média aumentou para 43.31 o que indica uma diferença de 21.62. 
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5.2.2.6. Resultados Mann-Whitney  EPré-escolarG. Controlo Zona Urbana 

 
 

Jardim de Infância Flores de Santo António 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 147 - Teste Mann-Whitney das VASS G. Controlo Pré-escolar Z.Urbana 

 

O tamanho da amostra é 28 tanto no pré-teste como pós-teste. 

Dado que o valor crítico (0.805) é maior que 0.05 05 (˃ 0,05) as médias das variáveis no 

antes e depois do teste não diferem significativamente. O que quer dizerque aceitamos a 

Ho que diz afirma que as médias do antes e o depois do teste não diferem 

significativamente. Neste caso temos 27.96 no Pré-teste e 29.04 no Pós-teste. Dado que se 

trata do grupo de Controlo, este não seguiu o programa daí que essa diferença seja mínima. 
 
 
 

Ranks 
G. Controlo 
Pré-escolar 

Zona Urbana 

id N Mean Rank Sum of 
Ranks 

Associação Significante 
–significado sonoro 

Pré- teste 28 27.96 783.00 

Pós-teste 28 29.04 813.00 

Total 56   

Quadro 146- Média Pré e Pós-teste das VASSS. G. Controlo. Pré-escolar Z.Urbana 

Test Statisticsa 
G. Controlo 
Pré-escolar 

Zona Urbana 

Associação 
Significante 
Significado 

Mann-Whitney U 377.000 
Wilcoxon W 783.000 
Z -.254 
Asymp. Sig. (2-tailed) .799 
Exact Sig. (2-tailed) .805 
Exact Sig. (1-tailed) .403 
Point Probability .004 

a. Grouping Variable: id 
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5.2.2.7. Resultados Mann-Whitney E Pré-escolar. G. Experimental Zona Rural. 

 
Jardim I. Piduca 

 
Ranks 

Grupo Experimental 
Pré-escolar. Rural 

Id N Mean Rank Sum of 
Ranks 

Associação 
Significante 
Significado 

Pre-teste 23 16.80 386.50 

Pós-teste 23 30.20 694.50 

Total 46   

Quadro 148 - Média do Pré e Pós-teste das VASSS do G. Experimental. Pré-escolar Rural 

 

 
 

Test Statisticsa 

Grupo Experimental 
Pré-escolar. Rural 

Associação 
Significante 
Significado 

Mann-Whitney U 110.500 
Wilcoxon W 386.500 
Z -3.459 
Asymp. Sig. (2-tailed) .001 
Exact Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. (1-tailed) .000 
Point Probability .000 

a. Grouping Variable: id 
Quadro 149 - Teste Mann-Whitney das VASSS G.Experimental. Pré-escolar Z. Urbana 

 

O nível designificância bilateral, observado, é de 0,000 inferior a 0,05 o que permite 

rejeitar a hipótese nula para um nível de confiança de 95%. Daí concluímos que as 

diferenças entre as médias do Pré.teste e as médias do Pós teste são significativas. Neste 

caso é o que se espera visto que se trata do gupo Experimental que seguiu o programa 

de intervenção depois do Pré-teste e antes do Pós-teste. 
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5.2.2.8. Resultados Mann-WhitneyE Pré-escolar. G.ControloZonaSemi-urbana. 

 

J.Infância Lazareto 

 
Ranks 

Pré-escolar 
Controlo 
Zona Semi-Rural 

Id N Mean Rank Sum of 
Ranks 

Associação 
Significante 
Significado 

Pré-Teste 12 12.21 146.50 

Pós-Teste 12 12.79 153.50 

Total 24   

Quadro 150 - Média do Pré e Pós-teste das VASSS Grupo Controlo Pré-escolar Semi- Rural 

 
 

Test Statisticsa 

Pré-escolar 
Grupo Controlo 
Zona Semi- Rural 

Associação 
Significante- 
Significado sonoro 

Mann-Whitney U 68.500 
Wilcoxon W 146.500 
Z -.207 
Asymp. Sig. (2-tailed) .836 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .843b 
Exact Sig. (2-tailed) .861 
Exact Sig. (1-tailed) .431 
Point Probability .022 

a. Grouping Variable: Id 
Quadro 151 - Mann-Whitney das VASSS. G. Controlo Pré-escolar Semi-rural 

 

O valor do nível crítico (0,861) que é maior que 0,05 (˃ 0,05), indica que as médias das 

variáveis comparadas entre o antes e depois do teste nãodiferem significativamente. 

Por conseguinte aceitamos a Hoque afirma que as médias das variáveis entre o antes e o 

depois não diferem significativamente. Tratando-se do grupo de Controlo, este não 

seguiu o programa daí que os resultados do do pré-teste (12.21) e do pós-teste (12.79) 

são quase iguais. 

Seguidamente, apresentamos um quadro síntese onde se espelham os resultados obtidos 
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Teste 
 Mann-Whitney 

 
Nível 

 
Contexto 

 

 
G.Experimental 

 
G. Controlo 

VDA VASSS VDA VASSS 
 
   Pré-teste 

 
Pré-escolar 
 

 
Zona 
Urbana 

 
21.27 

31 sujeitos 

 
19.69 

 
26.23 

 
27.96 

 
28 sujeitos 

 
Pré-escolar 
 

 
Zona 
Rural 

 
12.43 

23 sujeitos 

 
16.80 

 
9.67 

 
12.21 

 
12 sujeitos 

 
E. Básico 

 
Zona 
Urbana 

 
45.14 

 
65 sujeitos 

 
51.15 

 
55.07 

 
58.48 

 
59 sujeitos 

 
 
E. Básico 
 

 
Zona 
Rural 

 
14.73 

 
24 sujeitos 

 
15.40 

 
23.75 

 
23.90 

 
24 sujeitos 

 
   Pós-teste 

 
Pré-escolar 

 
Zona 
Urbana 

 
41.73 

59 sujeitos 

 
43.31 

 
30.77 

 
29.04 

 
28 sujeitos 

 
Pré-escolar 

 
Zona 
Rural 

 
34.57 

23 sujeitos 

 
30.20 

 
15.33 

 
12.79 

 
12 sujeitos 

 
E. Básico 

 
Zona 
Urbana 

 
85.86 

 
65 sujeitos 

 
79.85 

 
63.93 

 
60.52 

 
59 sujeitos 

 
E. Básico 

 
Zona 
Rural 

 
34.27 

 
24 sujeitos 

 
33.60 

 
25.25 

 
25.10 

 
24 sujeitos 

Quadro 152 - Sintese dos resultados das médias das variáveis do Pré e Pós-teste. Experimental e 
Controlo. 

 
 
O tamanho da amostra é de 266 sujeitos, sendo 143 do grupo Experimental e 123 do 

grupo de Controlo. 

O quadro monstra que de uma forma geral, as diferenças das médias entre o Pré-teste e 

o Pós-teste foram mais significativas no grupo Experimental do que no grupo de 

Controlo tanto nas variáveis relacionadas com a Discriminação Auditiva, como nas 

variáveis relacionadas com a Associação significante-significado sonoro. 

Na educação Pré-escolar 
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SEXTA PARTE 
 
 
“CONCLUSÃO” 
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6.1. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

A delimitação deste estudo no espaço temporal advém do facto das ilhas de SãoVicente 

e Santo Antão terem uma tradição cultural muito forte, onde a música sempre 

desempenhou um papel importante, por um lado como ocorre na primeira 

especialmente, e, por outro a vizinha ilha, com fortes traços de tradição oral, que 

passaram de gerações em gerações, constituindo, por isso, uma forte componente 

pedagógico natural e autótono. 

 

Como foi referido, a criança é sensível desde tenra idade aos estímulos musicais e a sua 

capacidade de identificar a procedência de sons, acontece, também, muito cedo. Assim, 

a sua integração no universo sonoro deve constituir a preocupação da escola. A esta fase 

deve seguir a de utilização da música para expressar emoções e sentimentos para, mais 

tarde, bem orientada, poder representar graficamente as suas vivências musicais.  

 

O estudo teve a duração de doze meses aproximadamente, e centrou-se na aplicação de 

um programa de intervenção educativa com objectivo principal de otimizar a 

discriminação auditiva das crianças do 1º ciclo do Ensino Básico e do ensino Pré-

escolar, através de estímulos musicais. 

 

Para este estudo formulamos os seguintes objectivos específicos: 

1º-Aplicar uma prova de exploração diagnostica para medir a discriminação auditiva, 

através de estímulos musicais a nível do reconhecimento das qualidades do som e 

dos significados sonoros. 

2º-Realizar a implementação de um programa de intervenção com base em jogos de 

audição em crianças dos quatro aos dez anos tendo em vista o aumento da 

discriminação auditiva    

3º- Comparar os resultados das provas, nos dois momentos Pré e Pós- teste, do grupo 

(experimental) que participou no programa de intervenção musical com o resultado 

das provas do grupo (de controlo) que não foi submetido a esse programa. 



 
 

Margarida Brito Martins Página 232 
 

4º-Verificar os ganhos obtidos pelo grupo envolvido na experiência após a 

implementação do programa de intervenção, em termos de linguagem musical e 

linguagem geral e de comunicação. 

Par a consecução destes objectivos, foram aplicados um pré-teste e um pós-teste nos 

respetivos grupos experimental e de controlo, através de uma prova de exploração 

diagnóstica, com diferentes itens agrupados em duas categorias, uma referente às 

qualidades do som: timbre, altura, intensidade, ritmo e a segunda com a associação 

significante-significado sonoro. 

 

Para verificar o efeito do programa de intervenção educativa através de estímulos 

musicais, efetuamos vários procedimentos estatísticos.Para calcular a média e o desvio 

padrão das variáveis em estudo, realizamos testes descritivos estatísticos das variáveis 

relacionadas com a discriminação auditiva e outras relacionadas com a associação 

significante-significado sonoro, e um teste estatístico para comprovar os resultados, o 

teste Mann-Whitney 

 

 Podemos concluir que os objetivos propostos foram conseguidos: 

Quanto ao 1º objetivo: Aplicar uma prova de exploração diagnóstica para medir a 

discriminação auditiva, através de estímulos musicais a nível do reconhecimento 

das qualidades do som e dos significados sonoros. 

Os resultados da aplicação desta prova diagnóstica (pré-teste) espelhados nos quadros 

demonstraram que as crianças, inicialmente, tinham grandes dificuldades em 

discriminar a maioria das qualidades sonoras, sobretudo, as referentes à altura e ao 

ritmo, se observarmos a média das pontuações obtidas representadas nos quadros de 101 

a 117. 

 

O resultado do teste diagnóstico leva-nos para o 2º objectivo: 

 Realizar a implementação de um programa de intervenção com base em jogos de 

audição em crianças dos quatro aos dez anos tendo em vista o aumento da 

discriminação auditiva    

Durante a implementação do programa foram realizadas várias atividades em que as 

crianças foram colocadas perante situações didáticas e de avaliação. Essas atividades 

tinham como objetivo a discriminação de sons com e sem suporte visual, a 
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discriminação da intensidade, do timbre, do ritmo e da altura. Foram realizados vários 

jogos de audição e aplicadas algumas fichas de discriminação auditiva. 

 

A implementação do programa, serviu para alcançar o 3º objectivo: Comparar os 

resultados das provas, nos dois momentos Pré e Pós-teste, do grupo (experimental) 

que participou no programa de intervenção musical com o resultado das provas do 

grupo (de controlo) que não foi submetido a esse programa. 

 

Os resultados da Média e Desvio Padrão das diferntes variáveis mostraram que regra 

geral o grupo Experimental obteve scores mais elevados do que o Grupo de Controlo 

em todas as variáveis em estudo. 

 

 No que concerne aos resultados da prova Mann-Whitney, os valores dos níveis de 

significância exacta de duas caudas observados no grupo Experimental foi em todas as 

variáveis de 0.000 valor menor que 0.05, o que significa que houve diferenças 

estatísticas significativas entre o Pré e o Pós-teste, o que nos permitiu rejeitar a Hipótese 

nula (Ho) que afirma que não houve diferenças significativas entre o antes e o depois do 

teste. 

 

Quanto ao 4º objectivo: Verificar os ganhos obtidos pelo grupo envolvido na 

experiência após a implementação do programa de intervenção, em termos de 

linguagem musical e linguagem geral e de comunicação. 

Foi atingido através da aplicação das fichas de avaliação e através da aplicação do pós-

teste. Relativamente à comunicação elinguagem verificou-se que nas respostas do Pós-

teste em que havia três opções: resposta deformada, resposta objetiva e resposta 

subjetiva, o grupo Experimental obteve maior número de respostas subjetivas, isto é, a 

criança tinha de dar, para além da resposta correcta, uma justificação adicional e deveria 

ser capaz de repetir a frase corretamente na variável voz de homeme voz de mulher. 

 

Isto leva-nos a concluir, mais uma vez, que os objetivos preconizados foram atingidos, o 

que nos reporta para a questão das hipóteses formuladas inicialmente. 

Atendendo a tudo isto, concluímos que, a aplicação deste estudo serviu para comprovar 

a hipótese formulada, isto é, a implementação de um programa de intervenção no 

âmbito da discriminação auditiva com base em estímulos musicais, contribui para 
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aumentar a acuidade auditiva da criança, desenvolve o sentido do ritmo, facilita a 

comunicação e a linguagem. 

 

A efetivação deste estudo para além de confirmar a hipótese formulada, serviu para 

concluir que é possível através da música planificar e implementar um programa com 

atividades musicais numa perspetiva integradora, contribuindo para uma aprendizagem 

mais agradável e mais enriquecida. 

Posto isto, gostaríamos de expressar aqui o nosso desejo de que esse estudo venha 

contribuir para estudos futuros e deixar algumas recomendações que poderão servir 

como motivação aos docentes que se interessarem por este tipo de trabalho. 

Tendo em conta que em Cabo Verde embora ainda o ensino da música esteja longe de 

atingir o grau desejável em termos de equidade com as outras áreas curriculares, a 

música tem vindo a ganhar um espaço significativamente no ensino. 

No entanto, apesar de ter havido por um lado, esses ganhos, por outro lado constata-se 

que a carga horária destinada para a música continua a ser irrisória, o que faz com quea 

maioria dos professores trabalha ocasionalmente algumas canções, na maior parte das 

vezes fora do contexto da aula. 

Todavia, somos da opinião de que este ensino necessita de muita dedicação e 

criatividade, mas também de investigação. 

Do exposto, podemos ressaltar, de forma sucinta, alguns aspetos que consideramos 

pertinentes e que servirão como recomendações finais: 

Partindo sempre de situações de jogo: A (o) professora (or) deve programar o ensino de 

forma progressiva de acordo com o grau de dificuldades das crianças. 

 

A primeira etapa deve ser dedicada à educação auditiva, através da realização de 

atividades de escuta, fomentando atitudes de interesse em relação ao universo sonoro 

envolvente. Por outras palavras, o educador deve levar as crianças a escutar diferentes 

sons através de exercícios de discriminação sonora. Estas atividades devem ser 

precedidas de silêncio absoluto. 
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A segunda etapa deve ser centrada na experimentação de diversos materiais do meio. 

Após isso, devem ser realizadas várias atividades relacionadas com o ritmo, exploração 

da voz e de timbres corporais. 

 

A representação gráfica dos sons através da notação não convencional deve constituir a 

última etapa em que a criança deve ser estimulada através da memória auditiva e visual. 

Assim, deve-se recorrer a uma infinidade de símbolos como recurso para criação de 

uma “escrita musical”: números, figuras geométricas, cor, linhas, ponto, desenhos, 

letras, entre outros, para a representação, numa fase inicial da intensidade, do ritmo do 

timbre e depois da altura. 

 

Todas as atividades devem conduzir a criança para a vivência de quatro eixos 

fundamentais: o conhecimento e ajustamento corporal, a perceção do espaço, a 

perceção temporal e o conhecimento dos objetos. As atividades devem ser realizadas 

em grande e pequenos grupos em que se deve dar uma atenção individualizada para a 

verificação dos progressos e das dificuldades de cada criança. 

 

A duração de cada atividade não deve ser muito longa (dez a quinze minutos para os 

mais pequenos e 20 a 25 para os mais crescidos), podendo a (o) professora (r) fazer 

uma interrupção caso se verificar algum cansaço, ou mudar de atividade, caso notar 

algum desinteresse. 

 

Em vez de fazer da música um simples elemento festivo e de “preenchimento do 

tempo”, a escola deve fazer com que através dela seja criado um espaço para a auto-

expressão, a imaginação e experimentação. 

 

Outrossim, os programas educativos devem ser elaborados no sentido de facilitar o 

reconhecimento da música como meio de conhecimento que contêm em si, um universo 

de elementos pedagógicos.  

A escola deve privilegiar não só os conhecimentos de ordem cognitiva mas também os 

de caráter afetivo. 
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Parafraseando Piaget podíamos apontar que tudo quanto ensinamos ao aluno, 

impedimos que ele o invente. Assim, achamos que a transmissão dos saberes não deve 

ser somente pela via verbal. Deve-se caminhar para procedimentos multimodais. 

Um aluno mentalmente ativo é aquele que cria, inventa, manipula, ensaia etc. Para isso 

devemos dar-lhe oportunidades para que exercita a sua criatividade em todas as ordens, 

e, também no âmbito musical.  

Para finalizar gostariamos de concluir que este trabalho investigador trouxe-nos grandes 

benefícios, tanto pessoais, isto é, o carinho e a amizade das crianças ao aplicar o 

programa ad hoc; os professores que participaram no trabalho de campo ou o apoio das 

autoridades que facilitaram a sua implementação.Como profissionais, uma vez que nos 

proporcionou oportunidades de aquisição de conhecimentos, metodologia e suporte 

científico nesta área assim como a inovação prática inerentes às questões de 

investigação suscitadas, e que terminaram com com algumas recomendações formativas 

respeitante à discriminação auditiva em paticular. Sua implementação na área de 

Educação Musical, e a proposta para que este aspeto encontre um maior protagonismo 

na formação dos futuros docentes, favorecendo a sua incorporação na educação pré-

escolar e básica do sistema educativo regular cabo-verdiano. 

 

 

6.1.1.Limitações do estudo 

 

Chegados ao término deste estudo, estamos conscientes de que à semelhança de 

qualquer trabalho científico o tema não ficou esgotado. Assim, ao longo da sua 

realização nos deparamos com alguns aspetos que não fazendo parte dos nossos 

objetivos, acabaram por constituir pontos de partida para futuros estudos. 

O presente estudo que tem como foco, a optimização da discriminação auditiva das 

crianças, foi desenvolvido em dois concelhos, São Vicentee Santo Antão, com turmas 

do 1º e 2º anos do 1º ciclo do Ensino Básico, em zonas rurais e urbanas. 
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Uma das grandes limitações deste estudo prende-se com o facto de termos alguma 

lacuna nas questões de metodologia de investigação apesar das diversas leituras sobre o 

assunto e tentarmos seguir o que aprendemos durante os cursos e do trabalho de DEA. 

Constitui, também, uma limitação deste estudo, o facto de o mesmo ser o primeiro a ser 

realizado neste país, o que nos impede de termos um termo de comparação e de haver 

escassez de material de consulta. 

Outra limitação tem que ver com o tempo disponibilizado nas zonas rurais, sobretudo 

em Santo Antão, que acabou por constitui um constrangimento, dado que o 

desenvolvimento das atividades estava condicionado às minhas possibilidades de 

deslocação a essa ilha.  

 

 

 

6.1.2. Pesquisas futuras 

 

Apesar de não termos propostos, neste estudo, hipótese de trabalho com crianças 

portadoras de necessidades especiais, tencionámos realizar futuros estudos para 

comprovar o impacto de um programa com estímulos musicais na aprendizagem de 

crianças com problemas auditivos profundos e crianças com dislalia.  

 

Como já referimos anteriormente, ao longo do presente estudo nos deparamos com 

alguns aspetos que acabaram por constituir preocupações para futuros estudos. 

 

Durante as atividades encontramos crianças com graves problemas auditivos e outras 

com problemas de articulação de palavras, algumas delas substituíam um fonema por 

outro ou omitiam outros. 

 Para isso tomamos como referência, as experiências de Zorrilho Pallavicino (2009) que 

desenvolveu um programa de jogos musicais para a estimulação da aprendizagem e 

desenvolvimento harmonioso da criança.  
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Segundo a referida autora, a música não é só cantar ou saber executar um instrumento 

musical. Existem outros aspetos que podem ser apresentados em forma de jogos para 

estimular o desenvolvimento integral da criança, servindo como base para o 

desenvolvimento de atitudes e conhecimentos musicais (op.cit.). 

 Um outro aspeto que desejamos abordar em estudos futuros, diz respeito à poluição 

sonora. Aprofundando o presente estudo, pretendemos verificar o impacto do excesso 

de barulho na audição da criança do centro urbano em relação à criança do centro rural.  

 Pretendemos, de igual modo, através da continuação deste estudo, verificar se existem 

diferenças significativas de pontuação relativamente à variável sexo dos sujeitos 

implicados no programa de intervenção educativa através de estímulos mus 
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7.2. GLOSSÁRIO DE TERMOS MUSICAIS BÁSICOS 
 
 
 

GLOSSÁRIO 

 
A 
Acústica – (Do grego akoustike que significa tratado dos sons).Parte da física que 
estuda as leis do som e os seus fenómenos relativos. Também acústica está relacionada 
com a qualidade de um ambiente que influencia a perceção do som. 
 
Agudo- Regido do som alto ou de frequência alta, que corresponde às vozes de 
mulheres ou de crianças.  
 
Altura – Caraterística ou parâmetro do som que permite saber em que medida este é 
grave ou agudo. Na escrita musical a altura é definida pela colocação das notas na 
pauta. 
 
Aerofones – São instrumentos providos de tubos pelos quais passa uma corrente de ar 
que vibra 
 
Accelerando- Expressão utilizada na música que significa aumentar ou apressar 
gradualmente o andamento ou a velocidade de uma música. Abreviatura, accel. 
 
Acentuação -Ataque forte ou momento de maior força ou apoio num determinado som 
da frase rítmica, tornando-se assim muito imprescindível na estruturação desta. Maior 
ou menor impulso com que se carrega numa pulsação ou numa determinada sílaba de 
uma palavra. 
 
Agógica – Variação de andamento de uma peça musical representada pelas palavras 
accelerando e rittardando 
 
Andamento – É a velocidade lenta ou rápida com que uma peça musical é executada. 
 
 
 
B 
Binárário (Compasso) -Estrutura rítmica de dois tempos que pode ser simples ou 
composto, sendo o primeiro forte o segundo fraco. Referente ao compasso simples de 
dois tempos representado pela fracção 2 sobre 4 ou 2 sobre semínima. 
 
 
C 
 
Castanholas – Idiofone de percussão de som indeterminado, constituído por um par de 
conchas côncavas de madeira fixas por um cordel que se enfia entre os dedos polegar e 
médio para produzir som por entrechoque das conchas. 
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Compasso - É a divisão de uma música, ou de uma frase rítmica em partes iguais, em 
que os tempos fortes, Thesis, aparecem em alternância periódica com os tempos fracos, 
Ársis, geralmente, em duas três ou quatro unidades de medida. A soma dos valores em 
cada uma das partes deve ser igual. 
 
Crescendo- Aumento gradual de intensidade. O som fica cada vez mais intenso. 
 
Cordofones – Grupo de instrumentos cujo som resulta da vibração de uma ou mais 
cordas esticadas. 
 
Clavas – Instrumento musical de percussão directa, constituído por dois pedaços de 
madeira de forma cilíndrica 
 
Clave – Termo que vem da palavra em latim “clavis” que significa “chave”. Sinal que 
vem no início de cada pauta musical que indica a posição de determinada nota na linha 
onde está colocado e, por conseguinte, a de todas as outras notas. 
 
 
D 
 
Dedilhar - Fazer vibrar com os dedos as cordas de uma guitarra ou as teclas de um 
piano 
 
Decibel- Unidade de medida da intensidade do som. O nome vem do filósofo e físico 
Alexandre Graham Bell que foi o inventor do telefone 
 
Diminuendo -O contrário de crescendo. Diminuição gradual de intensidade. O som fica 
cada vez menos forte ou intenso. 
 
Dinâmica – Termo musical que refere às variações da intensidade do som. A passagem 
da intensidade pode ser brusca ou gradual. 
 
Duração – Uma das caraterísticas do som em que este pode ser longo ou curto. Valor 
de uma figura musical cuja execução pode ser longa ou curto. 
 
 
E 
Escala -Sequencia de notas ordenadas no sentido ascendente e descendente, segundo 
um determinado sistema. 
 
EscalaDiatónica -Sequência de sete notas musicais que procede por tons e semi-tons 
por graus conjuntos. 
 
Escala cromática-Escala constituída por uma sequancia de 12 notas com intervalos de 
meio-tom entre elas. 
 
Entrechocar – Forma de executar ou tocar um instrumento, em que as duas partes que 
o constituem, exercem a mesma força, um contra o outro. 
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Esquema Corporal Espacial – Esquema da utilização de partes segmentares do corpo 
na percussão, organizados em níveis diferentes em que cada um ocupa o seu espaço.  
 
 
F 
Fontes Sonoras – Tudo o que produz som através da vibração. 
 
Flauta de Pã ou Pan- também conhecida por flauta sirinx, é constituída por um número 
variável de tubos de diferentes comprimentos fixados em fila em forma de escada. 
 
Friccionar – Forma de tocar um instrumento esfregando ou raspando um objeto sobre 
ele. 
 
 
G 
Grave -Regido do som baixo ou de frequência baixa, que corresponde à voz dos 
homens. 
 
Guizeira – Instrumento musical constituído por pequenos guizos (pequenas bolas com 
fendas) de metal, suspensos por uma coleira de coiro 
 
 
H 
 
Hertz – É a unidade da medida da frequência equivalente a um ciclo por segundo. O 
simbolo é Hz. 
 
Harmónico-A Acústica mostra que um som musical pode se decompor em vários sons. 
Uma nota musical é constituída por um conjunto de sons simultâneos que normalmente 
um ouvido não treinado não escuta. Desse conjunto de sons o que é mais identificado é 
o som da nota principal chamada de nota fundamental, e os não identificados são os 
harmónicos. 
 
 
I 
Idiofones - Nome que vem de duas palavras latina: idium (próprio) e fono (som) – 
quando o som provém da elasticidade da própria matéria. É o próprio corpo que vibra. 
 
Infra-som- Sons de baixa frequência inferiores a 16/20Hz e que não são audíveis pelos 
seres humanos 
 
Intensidade -É a caraterística, parâmetro ou propriedade do som que nos permite 
reconhecer quando o som é fraco ou quando ele é forte. A intensidade é determinada 
pela força da vibração, e medida pela amplitude da mesma. 
 
 
L 
Lengalenga- Cantilena ritmada geralmente usada nos jogos de crianças na qual se 
repetem determinadas palavras ou expressões, transmitida de geração em geração. 
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M 
Maraca – Instrumento de percussão indireta constituído por uma pequena cabaça com 
sementes secos ou bolinhas de chumbo dentro, que se agita para produzir ruído. 
 
Melodia -Sucessão de sons de altura diferentes. Em oposição à harmonia que é 
constituída por sons simultâneos, a melodia é constituída por sons sucessivos. 
 
Membrafones - instrumentos cujo som resulta da vibração de uma membrana retesada. 
O mesmo que membranofones 
 
Meio-tom – É o intervalo mais curto entre duas notas vizinhas da escala diatónica.Há 
dois tipos de meio-tom: meio-tom natural e meio-tom cromático 
 
Metrónomo – Aparelho que serve para medir os tempos de uma música em termos de 
velocidade, cujo nome vem de duas palavras gregas: metron- que quer dizer medida e 
nomos que significa régua. 
 
Modos rítmicos – Termo que designa a métrica rítmica constituída por quatro 
elementos: O compasso, a pulsação e a divisão e o ritmo propriamente dito, sendo o 
compasso o dobro de tempo da pulsação e a pulsação o dobro de tempo da divisão 
 
Melodia- Sucessão de notas de alturas diferentes com uma forma organizada e definida, 
com sentido musical completo. 
 
Mnemónica É um conjunto de técnicas utilizadas para auxiliar oprocesso 
dememorização, utilizada na antiguidade nas cátedras. 
 
Movimentos melódicos ou movimentos sonoros -Traçado de desenho melódico em 
sentido ascendente, descendente ou permanente, podendo ser contínuo ou descontínuo 
(intermitente) 
 
 
N 
 
Níveis corporais - São níveis de produção de timbres em que se utiliza partes 
segmentares do corpo. No primeiro nível temos os estalos, no segundoas palmas, no 
terceiro, o peito, no quarto, as pernas ou joelho e no quinto os pés. 
 
Notas musicais – Símbolos gráficos musicais que representam os sons de diferentes 
alturas quando colocados numa pauta. 
 
Notação-Sistema de utilização de sinais e símbolos gráficos que representam a música 
de forma convencional ou não convencional.  
 
 
O 
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Onomatopeia- São vocábulos cujo pronuncia imita o som natural das coisas como por 
exemplo: tiquetaque, ciciar, gluglu, chap- chap etc. 
 
 
P 
 
Pandeireta – Arco com soalhas (espécie de tampinhas de garrafas achatadas) com ou 
sem membrana esticada 
 
Percepção sonora -É a capacidade de analisar e entender auditivamente o som 
produzido por qualquer fonte sonora.  
 
Percutir -Bater. Tocar um instrumento batendo com a mão ou com um objeto sobre ele. 
 
Prosódia Musical- Junção das palavras com acentuações melódicas de modo que as 
sílabas curtas e longas não percam as suas acentuações próprias. 
 
Pulsação - Marcação regular de uma música, que vem da palavra pulso. 
 
 
 
Q 
 
Quaternário-Estrutura rítmica quatro tempos. Referente ao compasso de quatro tempos 
representado pela fracção 4 sobre 4 ou C. 
 
 
 
R 
 
Reco-reco – Instrumento musical feito com cabaça ou bambú em que corta uma serrilha 
que se fricciona para obter ruído 
 
Ritmo- É a distribuição de sons fortes e fracos, longos e curtos e de pausas, que 
aparecem em intervalos iguais numa frase musical. 
 
Rítmica – Que diz respeito ao ritmo. 
 
 
S 
 
Sincopa – Deslocação da acentuação que resulta da prolongação de um som sobre um 
tempo fraco ounuma parte fraca de um tempo forte continuando no tempo seguinte.   
 
 
T 
Tamborim- Pequeno tambor constituido por um arco om uma membrana esticada. 
 
Tessitura-Termo que designa a abrangência das notas do grave ao agudo que uma voz 
ou instrumento consegue executar com qualidade necessária, sem esforço. 
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A tessitura tem, uma abrangência menor que a extensão. Enquanto a extensão representa 
todas as notas fisicamente realizáveis, a tessitura refere-se às notas mais frequentemente 
utilizáveis 
 
Timbre – Caraterística que nos permite identificar os sons de diferentes fontes sonoras. 
Depende da natureza, elasticidade, etc., do agente sonoro. 
 
Ternário -Estrutura rítmica de três tempos. Referente ao compassode três tempos 
representado pela fracção 3 sobre 4 ou 3 sobre semínima. 
 
Tonalidade ou Sistema tonal – Conjunto de leis que regulam a constituição de uma 
escala. No sentido mais restrito a tonalidade ou o tom exprime um conjunto de sons que 
formam uma escal diatónica. Quase na sua totalidade da música que se escuta no 
quotidiano, é composta segundo o sistema tonal e nas escalas tonais. 
 
Triangulo – Instrumento musical também chamado de ferrinho, feito de uma única 
peça de metal em forma de triângulo, que é percutido com uma pequeno ferrinho 
 
Textura -A maneira como a melodia e a harmonia se conjugam de acordo com a 
quantidade e diversificação dos sons. 
 
Trava-língua – Frases difíceis de ler ou repetir por trazerem palavras que, faladas 
rapidamente, são frequentemente trocadas ou mal pronunciadas. 
 
 
U 
 
Ultra-som- São sons de alta frequência que ultrapassam 20/25.000 Hz e que podem ser 
escutados por alguns animais como o cão o morcego. 
 
 
V 
Vibração -É o movimento repetido das partículas de um corpo em torno da sua posição 
de equilíbrio. 
 
 
X 
 
 
Xilofone – Instrumento de percussão direta de som determinado, constituído por placas 
madeira de vários tamanhos sobre fixadas num suporte. O seu nome vem de  duas 
palavras : xilo que quer dizer madeira e fono que quer dizer som 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La música en el contexto de estudios de Educación Preescolar es un elemento 

importante para el desarrollo global del niño, en la medida que proporciona respuestas 

eficaces y eficientes al nivel de desarrollo de la sensibilidad, la imaginación, la 

creatividad y la expresividad, contribuyendo como un facilitador de las facultades 

necesarias para otras aprendizajes: “lenguaje, cálculo, lectura, psicomotricidad”como 

afirmaba Mejía Pascual (2002). 

 

Siguiendo a este mismo autor, convenimos que el sonido y la música soninnatos al 

propio hombre y se presentan desde los primeros meses de vida. De hecho desde 

pequeño, el niño se enfrenta con sonidos que le son familiares y que se integran en su 

universo vital; un mundo sonoro pleno y presente a lo largo de toda su existencia. Por lo 

tanto, será tal integración lo que debe ser el primer punto de interés para cualquier 

educador, con el fin de ofertar a ese niño “la oportunidad de escuchar, discriminar, 

explorar, relacionar, crear, organizar y comprender el fenómeno del sonido en toda su 

extensión” 

 

Como profesora, durante muchos años, en la Escuela de Formación Docente de 

Educación Básica en el área de la Expresión Musical, he podido comprobar su 

trascendencia, y de ahí que siempre nos importó contribuir de alguna manera a la 

mejora de la calidad del aprendizaje de los futuros docentes a través de actividades en 

los que la música desempeña un papel como “soporte” del aprendizaje de los 

estudiantes, incluidos aquellos con necesidades educativas especiales. 

 

Durante el Curso de “Pedagogía Musical” en Francia, hemos sido capaces de realizar 

una experiencia con un niño con parálisis cerebral; un estudiante que era miembro del 

Centro“Claude Pompidou”en calidad de“miembro  benevolente”. Esta experiencia se 
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basó en un estudio llevado a cabo a través de la música para el desarrollo del lenguaje y 

la comunicación. El resultado fue significativo, esto es, nos ayudó a reflexionar sobre 

aspectos relacionados con la aplicación de diferentes estrategias de enseñanza y 

aprendizaje con ayuda de la música y su impacto en dichas adquisiciones. 

 

En esa dirección, en cuanto surgió la oportunidad, sentimos la necesidad de realizar un 

trabajo más sistematizado y esta vez con mejores condiciones en cuanto a 

conocimientos de métodos de investigación que consideramos como un “mais-valia” de 

gran interés para la educación en Cabo Verde. 

Por tanto, este trabajo experimental parte de la premisa de que la aplicación de un 

programa de intervención educativa a través de estímulos musicales contribuye a la 

mejora de la discriminación auditiva y en consecuencia a la mejora del lenguaje, 

comunicación y aprendizaje en general. 

Así tenemos la intención de presentar aquellos resultados que consideramos pertinentes 

para el enriquecimiento de la práctica educativa de los docentes y contribuir, por ende, a 

mejorar la calidad de la enseñanza plena. 

Este estudio tiene como título: "Optimización de la discriminación auditiva de los niños 

de Educación básica y Preescolar a través de un Programa de Intervención Musical: su 

impacto en el lenguaje y la comunicación”. 

El objetivo general de este trabajo investigador responde a la necesidad de estudiar el 

impacto de la implementación de un programa de intervención musical en 

discriminación auditiva; para validar sus resultados, éste se ha aplicado en cuatro 

clasesdel primer ciclo de Educación Básica y dos clases de Educación Preescolar a 

través de juegos de audición. 

Su desarrollo ha obedecido a esta singular hoja de ruta, de acuerdo a los objetivos 

específicos formulados en el diseño inicial: 

• Se parte de aplicar una prueba de diagnóstico de exploración para medir la 

discriminación auditiva de los alumnos, a través de estímulos musicales en el nivel de 

reconocimiento de las cualidades del sonido y el sonido de los significados. 

• Construir y llevar a cabo la implementación de tal programa de intervención basado en 

juegos de audiciónpara niños de cuatro a diez años con miras a aumentar su 

discriminación auditiva. 
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• Comparar los resultados obtenidos, en pre y post prueba, del grupo (Experimental) que  

ha participado en el programa de intervención musical con el resultado del grupo 

(Control) que no ha sido sometido a este programa ad hoc. 

• Verificar los logros obtenidos por el grupo participante en la investigación después de 

la implementación del programa, en términos de lenguaje musical y también de lenguaje 

general y comunicación. 

 

• Por último, se proponer una oferta formativa (Plan de Acción Pedagógico y 

Curricular) para profesores/as de Cabo Verde en relación con la intervención musical 

aplicada. 

El trabajo fue organizado en nueve partes. Cada capítulo con sus títulos y subtítulos. Por 

lo tanto, para dar cuerpo a dicho estudio, hemos propuesto articular la investigación de 

acuerdo a la siguiente secuencia estructural: 

De ahí que la Primera parte se refiere a la introducción de la idea-fuerza que lo 

sustenta.  

La Segunda parte se refiere al marco teórico y se divide en doce grandes apartados, a 

saber: el primero se refiere al órgano auditivo y su constitución. El segundo se centra en 

la audición, centrándose en profundiza en la audición y la dominancia auditiva 

periférica y central. 

El tercero nos habla de comunicación y lenguaje. El cuarto se ocupa de la importancia 

de la audición en el lenguaje, como elemento significativo para el proceso de 

construcción semasiológico y onomasiológico del ser humano. 

El quinto aborda la metodología científica de la lengua en la escuela como herramienta 

de aprendizaje básico. El sexto hace hincapié en los mecanismos de acceso inicial al 

lenguaje oral, subdividido en cuatro apartados de acuerdo a las dimensiones que lo 

conforman. 

El séptimo se ocupa de asuntos relacionados con el desarrollo de la percepción y 

discriminación auditiva, donde también se aborda temas como la educación sensorial y 

auditiva, así como el desarrollo de la atención y memoria auditiva. 

En el octavo pretendemos perfilar y analizar aquel enfoque que concede relevancia a la 

“Discriminación Auditiva” en el aprendizaje en general y en la interdisciplinariedad de 

los procesos de adquisición de competencias básicas. 

El noveno que tiene tres sub apartados, se centra en la Educación musical desde el 

análisis de su vector histórico, proceso y producto alcanzado. 
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En el título siguiente abordamos el tema Educación básica y  en concreto el ámbito de la 

Expresión Musical en Educación Primaria. Educación Preescolar constituye el 

undécimo epígrafe, como escenario de trabajo curricular. Ambas etapas básicas para el 

desarrollo normalizado de cualquier niño. 

 La “música como lenguaje” que es el epígrafe XII, se ocupa de otros asuntos 

pertinentes, incluyendo la música como estímulo de creatividad y aprendizaje, 

terminando con el desarrollo musical del niño en general y concretando desde un punto 

de vista evolutivo en la etapa infantil de cuatro a diez años. 

Si la parte segunda trabaja toda la fundamentación teórica que permite construir un 

programa ad hoc, validarlo y extraer conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos. 

La Tercera parte que responde a su fundamentación empírica, esto es, la parte 

experimental, y por tanto se centra en cuestiones metodológicas y es también donde se 

formulan los objetivos y la hipótesis de la investigación. Empezamos por caracterizar el 

tipo de investigación y el diseño de la misma y después  la caracterización de la 

muestra. Presentamos también los instrumentos de evaluación y los procedimientos. 

La Cuarta parte contiene los procedimientos estadístico  a donde hacemos  la análisis, 

estadística descriptiva y  la análisis comparativa  Mann Whitney  de los datos referentes 

a las variables  en estudio.  

En la Quinta parte hacemos la presentación y discusión de  los resultados de la 

investigación. 

En la Sexta parte el trabajo finaliza con una conclusión general,  y perfila 

recomendaciones formativas ad hoc; es donde también presentamos la litación de la 

investigación y abordamos prospectivas futuras. 

En la Séptima parte la bibliografía consultada además de los apéndices y anexos que 

hemos utilizado en el trabajo de campo. Además incluímos un glosario de términos 

musicales básicos. 
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ANEXO Y:  

 

TRADUÇÃO DA CONCLUSÃO EM ESPANHOL  
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CONCLUSIÓN 

 
 

  

La delimitación de este estudio en este escenario, desde un punto de vista tanto espacial 

como temporal, obedecea quelas islas caboverdianas de “São Vicente” y “Santo Antão” 

conservan una fuerte tradición sociocultural donde la música siempre ha desempeñado 

un papel importante, como ocurre en la primera especialmente, pero más rico yrelevante 

en la segunda de cara a tradiciones orales transmitidas de generación en generación, 

cuyo cuerpo global, sin duda, contiene un fuerte componente pedagógico natural y 

autóctono. 

 

Como hemos mencionado desde múltiples perspectivas a lo largo del marco teórico en 

este estudio, el niño es sensible desde una edad temprana a estímulos musicales y su 

capacidad para identificar el origen de los sonidos, sucede en etapas precoces y en 

periodos críticos de desarrollo neurológico que articulan un desarrollo lingüístico-

comunicativo, psicomotor, afectivo, social,.. pero también cognitivo y de naturaleza 

emocional. Por lo tanto, su integración en el universo sonoro debería ser una 

preocupación para una escuela con calidad. De ahí, que en esta etapa se debería 

aconsejar la utilización de la música como herramienta para expresar emociones y 

sentimientos  para que más tarde, con mayor orientación y técnica,  sea capaz de 

representar gráficamente sus experiencias musicales. 

 

Por tanto, es en este orden de ideasque realizamos el estudio que presentamos en tres 

escuelas del 1er ciclo de la Educación Básica con las clases de 1º y 2º año, con edades 

comprendidas entre cinco y diez años, uno en la isla de São Vicente y dos en Santo 

Antão además detres Jardines de Infancia en São Vicente. 

 

La implementación se ha prolongado durante doce meses aproximadamente, y se centró 

en la aplicación de un programa de intervención educativa ad hoc con el objetivo 

principal de optimizar la discriminación auditiva de los niños del 1º ciclo de Educación 

Básica y Educación Pre-escolar a través de estímulos musicales. 



 
 

Margarida Brito Martins Página 263 
 

 

En la primera parte del trabajo, abordamos algunos aspectos que nos parecen relevantes 

para su fundamentación porque los hemos evidenciado y nos han permitido validar 

actividades, estrategias, materiales del programa trabajado,… en esta investigación 

presentada.   

 

Por lo tanto, nos referimos a conceptos relacionados con los novedosos enfoques de 

apropiación neuroperceptiva en cuanto a relacionar: audición, discriminación auditiva, 

comunicación y lenguaje; entendemos que el área curricular de “música” en  Educación 

Primaria, incorpora numerosos enfoques y perspectivas en la que estudiamos cómo se 

ve la música durante los últimos años y en diferentes momentos socioculturales. Su 

participación en la historia humana con el rangode lenguaje universal es incuestionable, 

puesto que los ritos tradicionales actúan como elementos catalizadores para la ciencia e 

instrumentos representacionales para el arte de hoy en día; desde estos postulados es 

fácil comprobar cómo aparecen diferentes métodos que reflejan la preocupación de los 

maestros con respecto a su aprendizaje, y el posible impacto en el desarrollo general de 

sus alumnos. 

 

También en esta investigaciónhemos evidenciado aspectos tan importantes como el 

valor educativo de la música y del desarrollo musical de los niños entre cuatro y diez 

años e incluso de más edad. No olvidemos que para este estudio habíamos formulado 

los siguientes objetivos específicos: 

 

1 - Aplicar una prueba de diagnósticoy de exploración para medir la 

discriminación auditiva, a través de estímulos musicales en términos de reconocimiento 

del sonido y significado de las cualidades sonoras. 

2 - Realizar la implementación de un programa de intervención ad hoc basado 

en la escucha de juegos para niños de seis a diez años con el fin de aumentar la 

discriminación auditiva. 

3 - Compararlos resultados obtenidos, con una prueba antes y después de su 

aplicación, para ello se establecía un grupo (experimental) conformado por los sujetos 

que participaron en el programa de intervención musical y los resultados de las pruebas 

del grupo (control) que estaba conformado por aquellos alumnos que no se sometieron a 

este programa ad hoc. 
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4- Verificar los logros alcanzados por el grupo involucrado en la experiencia después de 

la implementación del programa de intervención, en términos de lenguaje musical 

además de lenguaje en general y comunicaciónpara realizar unas recomendaciones 

formativas a los futuros docentes. 

 

La segunda parte de este estudio se centró en la experimentación estricta.Para lograr 

estos objetivos se aplicaron una prueba previa y posterior en los grupos experimentales 

y de control a través de una prueba de la exploración diagnóstica con diferentes 

elementos agrupados en dos categorías, una relacionada con cualidades de timbre, tono, 

intensidad, y ritmo y la segunda con la asociación significante-significado sonoro. 

 

Para comprobar el efecto del programa de intervención educativa a través de estímulos 

musicales ad hoc, recurrimos a diversos procedimientos estadísticos. Para calcular la 

media y la desviación estándar de las variables en estudio,  realizamos pruebas 

estadísticas descriptivas de las variables relacionadas con la discriminación auditiva y 

las variables relacionadas con asociación significante-significado, sonoro y una prueba 

estadística para confirmar los posibles resultados obtenidos, en concreto la prueba de 

Mann-Whitney. 

 

Todo lo cual nos sirvió para demostrar las diferencias significativas entre los diferentes 

resultados de los dos grupos en el pre-test y post-test. 

 

Verificamos, en general, que la puntuación media alcanzada por el grupo experimental, 

tanto en zonas rurales como en zonas urbanas fue mayor que el grupo  de control. 

 

Antes de aplicar el post-test se implementó un programa de intervención educativa a 

través de las actividades musicales basadas en  juegos de audición. A través de los 

resultados posteriores a la prueba, como ya se mencionó, el grupo experimental tuvo 

una puntuación media más alta que el grupo de control 

 

Todo lo cual nos lleva a concluir que los objetivos previstos fueron alcanzados, lo que 

nos reporta a la cuestión de la hipótesis planteada inicialmente. 
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Podemos concluir que se lograron los objetivos propuestos: 

Con respecto al primer objetivo, los resultados de la aplicación de prueba diagnóstica 

(pre test) reflejado en las tablas demostran que los niños inicialmente tenían gran 

dificultad en discriminar cualidades de sonido más, sobre todo en relación con el tiempo 

y el ritmo, si nos fijamos en las puntuaciones promedio obtenidas representan en tablas 

de 101 a 117. 

 

El resultado de la prueba de diagnóstico nos lleva al segundo objetivo 

Durante la ejecución del programa se llevaron a cabo varias actividades en la que los 

niños se colocaron delante de situaciones didácticas y evaluación. Estas actividades 

dirigidas a la discriminación de sonidos con y sin apoyo visual, discriminación de la 

intensidad, timbre y ritmo del tiempo. Se llevaron a cabo varios juegos de audición y 

aplicado algunas fichas de discriminación auditiva. 

 

La implementación del programa, sirve para lograr el tercer objetivo al comparar los 

resultados de las pruebas, en ambos pre- y post-test momentos, dos grupos, 

comprobamos que los resultados de valores medios y desviación estándar de las 

diferentes variables demostraron que como regla general el Grupo Experimental obtiene 

puntuaciones más altas que el grupo control en todas las variables bajo estudio. 

 

Con respecto a los resultados de la prueba de Mann-Whitney, los valores de la exacta 

significación de dos colas en el Grupo Experimental se observó en todas las variables de 

valor 0.000 menor que 0.05, lo que significa que hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre el pre- y post-test, que nos permitió rechazar lahipótesis nula (Ho), 

que establece que no hubo diferencias significativas entre el antes y después de la 

prueba. 

 

El cuarto objetivo se logró mediante la aplicación de la evaluación y mediante la 

aplicación de la prueba. Con respecto a la comunicación y el lenguaje se encontró que 

las respuestas de la prueba post en el que fueron tres opciones: contestar deformado, 

objetivo y respuesta de la respuesta subjetiva, el Grupo Experimental obtuvo el mayor 

número de respuestas subjetivas, es decir, el niño tuvo que dar, además de la respuesta 
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correcta,  una justificación adicional y  ser capaces  de repetir la frase correctamente en 

las variables “voz de un hombre” y  “voz de mujer”. 

Esto nos lleva a concluir, una vez más, que se lograron los objetivos recomendados, que 

informa a la cuestión de las hipótesis formuladas inicialmente. 

 

Teniendo en cuenta todo este proceso, llegamos a la conclusión de que la aplicación de 

este estudio en la práctica sirvió para probar la hipótesis formulada, esto es, la 

implementación de un programa de intervención en discriminación auditiva basado en  

estímulos musicales, ayuda a aumentar la habilidad auditiva del niño, desarrolla su 

sentido del ritmo, y por ende facilita la comunicación y el lenguaje. 

 

Tanto la implementación de este estudio, así como el hecho de confirmar las hipótesis 

explicitadas nos ha servido para concluir que es posible a través de una mayor 

planificación del área de Educación Musical(mediante programas específicos 

curriculares que integren tales dimensiones como el construido para esta investigación) 

poner en práctica un programa de actividades musicales desde una perspectiva 

integradora que contribuya a un aprendizaje más agradable y más rico no sólo en esta 

materia, sino como herramienta catalizadora de nuevos aprendizajes en general, y de 

una mejora significativa en el área específica del lenguaje y de la comunicación. 

 

 

Dicho esto, nos gustaría expresar nuestro deseo de que este estudio contribuya para 

investigaciones futuras y hacer algunas recomendaciones que pueden servir de 

motivación a los profesores que estén interesados en este tipo de trabajo. 

 

 

Dado que en Cabo Verde la enseñanza de la música está lejos de alcanzar el grado 

deseable en términos de equidad con otras áreas del currículo, convenimos que la 

música ha ganado protagonismo de manera significativa en la educación regular, y 

mucho más en la especial. 

 

Pero a pesar de haber sido testigo, por un lado de estas ganancias, sin embargo, parece 

que la carga de trabajo real diseñado para el área de música sigue siendo insignificante, 

lo que significa que la mayoría de los maestros trabajan ocasionalmente algunas 
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canciones, la mayor parte del tiempo fuera del contexto escolar y con un claro 

componente lúdico, sin finalidad de soporte y de elemento facilitador del aprendizaje 

del estudiante, ni de la mejora específica de su lenguaje y de su comunicación. 

 

No obstante somos de la opinión de que esta escuela requiere de mucha dedicación y 

creatividad, pero también de investigación para poner de manifiesto este tipo de 

recomendaciones y propuestas específicas curriculares novedosas en nuestro sistema 

educativo caboverdiano. 

 

 

De lo anterior, podemos mencionar brevemente algunos aspectos que consideramos 

relevantes y que servirán como recomendaciones finales de la implementación ad hoc 

diseñada: 

Partiendo siempre de situaciones de juego,  un maestro/a debe programar la enseñanza 

gradualmente de acuerdo con el nivel de dificultad específico. Profundizaremos en el 

procedimiento de instrucción llevado a cabo en este trabajo investigador. 

 

El primer paso debe ser dedicado a la educación auditiva mediante la realización de 

actividades de “escucha”, fomentando actitudes de interés por el universo sonoro 

circundante. Esto es para que los niños escuchen a través de ejercicios de discriminación 

de sonido. La diferenciación entre sonido y silencio es fundamental, de ahí que debe ir 

precedida de un completo silencio, avanzando en la atención y concentración interna. 

 

El segundo paso se debe centrar en la experimentación con diversos materiales del 

medio. Después de ésto, se deben llevar a cabo diversas actividades relacionadas con el 

ritmo, con la exploración de los sonidos vocales y corporales. 

 

La representación gráfica de los sonidos de la notación no convencional, debe ser el 

último paso; el niño debe ser estimulado a través de su memoria auditiva y visual. Así 

que se debe recurrir a una multitud de símbolos como recursos para la creación de una 

"escritura musical": números, formas geométricas, color, línea, punto, dibujos, las 

letras, entre otros, para representar en una etapa temprana la intensidad, el ritmo y 

después de la altura, el timbre. 
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Todas las actividades deben llevar al niño a la experiencia de los cuatro pilares 

fundamentales: el conocimiento y el ajuste del cuerpo, la percepción del espacio, la 

percepción del tiempo y el conocimiento de los objetos. Las actividades deben llevarse a 

cabo tanto en grupos grandes como en pequeños, en el que para dar atención individual 

monitorearemos el progreso y trataremos de controlar las dificultades de cada niño, 

adaptando estrategias, recursos, a su estilo de aprendizaje. 

 

La duración de cada actividad no debe ser demasiada larga (diez a quince minutos) y 

puede el maestro tomar un descanso, si nota cualquier desajustedel grupo, o incluso 

introducir un cambio de actividad si nota cierto desinterés por la complejidad de la tarea 

propuesta, por el tiempo de dedicación necesario, por formularse con unas 

recomendaciones que escapan al estilo de aprendizaje del grupo de alumnos o del niño 

individualmente. 

 

En lugar de hacer de la música un elemento simple y algo “festivo”, en múltiples 

ocasionesuna materia que "rellena” y cuyo carácter es secundario desde el punto de 

vista instrumental, la escuela deberíareformular este enfoque y realizar a través de este 

área la creación de un espacio para la libre expresión, la imaginación y la 

experimentación de los niños. 

 

Así, los programas educativos deben ser desarrollados para facilitar el reconocimiento 

de la música como un medio de conocimiento que contiene en sí misma un universo de 

elementos educativos, soportes de otros mecanismos básicos para la adquisición de la 

comunicación, del lenguaje y del resto de conocimientos culturales. 

 

La escuela debe centrarse no sólo en el conocimiento de orden cognitivo, sino también 

en la naturaleza afectiva, de índole emocional y de expresión cultural que cohesiona e 

incluye en la sociedad donde aparece y se desarrolla. 
 

Parafraseandoa Piaget  podíamos apuntar que todo lo que enseñamos al estudiante, le 

impidió  inventar. Así que pensamos que la transmisión de conocimientos no debe ser 

sólo por medios verbales, hay que caminar hacia procedimientos multimodales. Un 

estudiante mentalmente activo es aquel que crea, inventa, manipula, ensaya,... Para ello 
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debemos darle oportunidades para ejercer su creatividad en todos los órdenes, también 

en el ámbito musical. 

 

Para finalizar, me gustaría concluir que este trabajo investigador nos ha traído grandes 

beneficios, tanto personales, esto es, el cariño y la amistad de los niños al aplicar el 

programa ad hoc, los profesores que participaban en el trabajo de campo o el apoyo de 

las autoridades que facilitaron la implementación,  como también de índole profesional, 

ya que nos proporcionó las oportunidades de adquisición de conocimientos, 

metodología y soporte científico en el área asi como la innovación práctica en esta área 

inherente a las preguntas de investigación suscitadas, y que han terminado con unas 

recomendaciones formativas respecto a la optimización de la discriminación auditiva en 

particular, su  implementación en el área de Educación Musical, y la propuesta para que 

este aspecto encuentre un mayor protagonismo desde la formación de los nuevos 

docentes para favorecer su incorporación en la educación pre-escolar y básica  del 

sistema educativo regular caboverdiano. 
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ANEXOS II 
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ANEXO A: 

 

CRONOGRAMA 
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CRONOGRAMA 
 

 
Etapas Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

Revisão  

da literatura 

            

Contacto com as 

escolas para 

familiarização 

            

Construção e 

adaptação de 

recolha de fichas 

de actividades 

            

Apresentação do 

plano de trabalho 

Índice e 

Cronograma 

            

Avaliação 

diagnostica inicial 

            

Desenvolvimento 

das actividades 

            

Avaliação final             

Conclusão e 

redacção 

            

Correcção e 

entrega 
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ANEXO B:  

 

SELECÇÃO DE FOTOS DAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
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 Discriminação de sons 1º Ano – Jogos de audição 
 
 
 

Movimentos de acordo com o som escutado. 1º Ano 
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Explorando as potencialidades sonoras do papel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Aprendendo uma canção. 1º Ano 
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1º Ano 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Acompanhando um ritmo marcando a pulsação 
 
 
 
 

 

 
 
 

Dramatizando uma  relato 
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1º Ano 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jogo de audição. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificação de sons 
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1º Ano 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Identificação de um instrumento 

 
 

 
 

 

 
 

Utilização do material de desperdício na exploração tímbrica 
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Explorando as potencialidades sonoras de objectos 

 
 

 

 
 
 

Exploração das potencialidades sonoras de objecto e materiais de desperdício 
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Materiais de desperdício 
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Chocalhos construídos pelas crianças com copos de plástico 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Trabalhando numa ficha de discriminação auditiva 
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2º Ano 

Execução de Instrumentos musicais 
 
 
 

      
 
 

 
 

Triângulo                                                             Castanholas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Caracterizando o registo de um instrumento. Bloco de dois sons 
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 Identificando sons 

 
 
 
 
 
 
 

 
Instrumentos musicais 

 

 
Castanholas com punho, reco reco…,  
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2º Ano 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterizando instrumentos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cantando uma canção 
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2º Ano Escola A.A.G 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Leitura de ritmo     
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ANEXO C: 

 

CANÇÕES UTILIZADAS NA INVESTIGAÇÃO 
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ANEXO D: 

 

FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
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FICHA  
 

Percussão Corporal  
Nível - Pré-escolar 

 
Coloca um X na filinha que ouviste 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nome do aluno_________________________________________________________  
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FICHA 

Nível Pré -escolar 

 
 
Pinta os instrumentos que escutste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nome do aluno________________________________________________________ 
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VOGAIS 

Ficha 1 

Nível do 1º ANO do E.B. 
 
1- Contorna a figura que tem o som da letrinha–i 
 

      

     

 
2 - Pinta o desenho que tem o som da letrinha –u 

      

    
 
 
 
Nome do aluno/a ___________________________________ 
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VOGAIS 
 

Ficha 2 

 
Nível 1º Ano do Ensino Básico 

 

1- Pinta o desenho que tem o som da letrinha – o 

      

   
 
2 - Contorna a figura que tem o som da letrinha –e 

      

    
 
Nome do aluno/a ___________________________________ 
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VOGAIS 
 

Ficha 3 

 
Nível 1º Ano do Ensino Básico. 

 
 

1 - Pinta o desenho que tem o som da letrinha – a 
 

   

 
 
 

2 – Contorna a figura que tem o som – au 

    
 

    
 
 
 
Nome do aluno/a ___________________________________	
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DITONGOS 
 

Ficha 4 

1º ANO 
 

1–Contorna a figura que tem o som – ei 
 

    
 

        
 
 
2 –Contorna o desenho que tem o som – ou 
 

     

   
 
 
Nome do aluno/a ___________________________________ 
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DIGRAMAS 

 
Ficha 1 

Nível 2º ANO do Ensino Básico 
 
 

1 - Pinta o desenho que tem o som – br 
 

  
 
 
2 – Contorna a figura que tem o som – vr 
 

     
 

     
 
 
 
 
Nome do aluno/a ___________________________________ 
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DIGRAMAS 

 
Ficha 2 

2º ANO 

 
1 - Pinta o desenho que tem osom – ch 
 

    
 

 
    

2 – Contorna a figura que tem o som– lh 
 

 
      

 
 
 
Nome do aluno/a ___________________________________ 
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DIGRAMAS 
Ficha 3 

Nível  2º ANO do E.B. 
 
1 – Contorna a figura que tem o som – fl  

 
    
2 – Contorna a figura que tem o som – nh 
 
 

    
 

     
 

 
Nome do aluno/a ___________________________________
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DITONGOS 2º ANO 
Ficha 4 

 
1 - Pinta o desenho que tem o som – ão 

      

     
 
2 - Contorna a figura que tem o som –na 
 

 

 
 
 
 
 
Nome do aluno/a _________________________________ 
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TIMBRE 

 
Ficha 1 

O SOM DOS INSTRUMENTOS 1º Ano 
 
 
Marca com uma cruz (+) a sequência de instrumento que 
escutaste 
 
 

 
Clavas 

 

 
Recordai 

 
Tambor 

 
 

 
Caixa chinesa 
 

 
Triângulo 
 

 

 
 

Pandeireta 

 

 
Reco-reco  

Maracas 

 
Guiseira 

 

 
 

 
 
 
 
Nome do aluno/a ___________________________________ 
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TIMBRE 
Ficha 1 

O SOM DOSINSTRUMENTOS 2º Ano 
 
Marca com uma cruz (+) a sequência de instrumento que 
escutaste 
Clavas 
 

 

Triângulo 

 

Tamborim 

 

Caixa chinesa 
 

 

 

Reco-reco 

 

Racordai

 

Castanhola
s 

 

Flauta 

 

 

Reco-reco 
 

 

Maracas 
 

 

Guiseira 
 

 

Pandeireta 
 

 

 

 
 
 
Nome do aluno/a____________________________ 
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TIMBRE 
 

FICHA 2 
Níveis Pré-escolar, 1º e 2º Anos do E.B. 

O SOM DO CORPO E DA VOZ 
 

Coloca com uma cruz (+) no espaço debaixo do desenho da 
parte do corpo que produziu o som 

Peito 

 

Mão na boca 

 

Pé 

 

Estalos 

 
    
 
Mãos nos 
joelhos 

 

 
Boca 

 

 
Peito 

 

 
Palmas 

 

    
 
 
 
 
Nome do aluno/a ______________________________ 
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TIMBRE 

 
FICHA 3 

Níveis: Pré-escolar, 1º e 2º Anos do EB 
 

O SOM DOS OBJECTOS 
 

Coloca uma cruz (+) no espaço debaixo do desenho do 
objecto que produziu o som 

 

 

  

 

 

  
 

  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

    
 

 
 
Nome do aluno/a __________________________________  
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TIMBRE 
 

Ficha 4 
 

NívelPré- escolare1º Ano do EB 
 

O SOM DOS ANIMAIS 
Coloca uma cruz (+) no espaço debaixo do desenho do animal 
que produziu o som 
 

Galo 

 

Pato 

 

Gato 

 

Pinto 

 

   
 

 

Vaca 

 

Cabra

 

Burro

 

Cão 

 

 
 

   

 
 
 
Nome do aluno/a ___________________________________ 
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TIMBRE 
Ficha 4 

 
O SOM DOS ANIMAIS-2º ANO 

 
Liga cada animal ao seu som e coloca o número pela ordem queescutaste 

 

Au-au------- 
 
Piu-piu------ 

 

      Muuuu---------

 
  Miau--------                  
Quá-quá---------  
 
 
 
Nome do aluno/a 
_____________________________________________________ 
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TIMBRE 
 

Ficha 5 
 

Nível Pré-escolar  e 1º Ano Ensino Básico 
 

O SOM DA NATUREZA 
 
Marca com uma cruz (+) o espaço debaixo do desenho que 
representa o som que escutaste 
 

Ondas do mar 
 
 

 

Chuva 
 
 

 

Trovão 
 
 

 

Folhas ao 
vento 

 

 

   
 

 

 
 
 
 
 
Nome do aluno/a __________________________________ 
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TIMBRE 

Ficha 5 

Nível 2º Ano do E.B. 
 

O SOM DA NATUREZA- 
 

Coloca o número pela ordem dos sons que escutaste 

  Ondas do mar_____ 

  Relâmpago _____ 

 Vento _____  

 Chuva_____ 
 
Nome do aluno/a_________________________________  
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REPRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DO SONS 
 

Ficha 6 

Nível do 1º Ano Ensino Básico 
 
 

Marca com uma cruz (+) o espaço debaixo do desenho que 
representa o som que escutaste 
 

Som Forte 

 

 
Som a subir 

 

 
Som curto 

 

   
 

Som fraco 
 

 

 
Som longo 

 

 

 
Som a descer 

 

   
 
Nome do aluno/a _________________________________ 
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REPRESENTAÇÃO ICÓNICA DE ELEMENTOS DO 
SOM 

 
FICHA 6 

 

Nível do 2º Ano do Ensino Básico 
 

Marca com o espaço debaixo do desenho que representa o 
som que escutaste 
 

Som Forte 

 

 Sobe e mantém 

 
 

 
Som curto 

 

   
Som fraco 

 

Som longo 

 

Desce e

mantém 

Som rápido 

 

Som lento 

 

Desce 

Sobe 

   
 
Nome do aluno/a ___________________________________ 
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FICHA 7 
O RITMO DAS PALAVRAS- 1º ANO 

 
 
1 - Pinta e contorna o ritmo que escutaste 
 
 
a–  
 

 
e– 
 
 
 

i– 
 
 
 
2 – Ligao instrumento ao seu ritmo 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Nome do aluno/a_____________________________________________ 
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FICHA 7 
O RITMO DAS PALAVRAS- 2º ANO 

 
 
1 – Pinta e contorna o ritmo que escutaste 
 
a 
 
b 
 
c 
 
d 
 
 
__________________________________________________ 
 
2 – Liga o nome do instrumento ao seu ritmo 
 
Tamborim 
 
Pandeireta 
 
Clavas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome do aluno/a__________________________________________ 
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Entrechocad
os 

Sacudidos 
 

Percutidos 

 
 

FICHA 8 
 

FAMÍLIA DE INSTRUMENTOS- 2º ANO 
 

1 – Liga cada instrumento ao seu grupo 
 
 

Soprados   Pandeireta 
 

Tamborim 
 
                                                              Triângulo 
 

Maracas 
 

Reco-reco                  
 

Guiseira                  
Flauta 
Clavas 

 
 
 
 
 
 
2 – Escreve o nome de cada um dos instrumentos 

 
 
 

 
 
 
 
 
Nome do aluno/a_____________________________________ 
  

Friccionados ou 
Raspados 
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Ficha 9 
 
 

 Nível 1º / 2º Anos EB 
 

Contorna o desenho do animal com a voz mais fina (aguda) 
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ANEXO: E 

PROVAS DE EXPLORAÇÃO DIAGNÓSTICA 

(PRE-TESTE E PÓS-TESTE) 
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EXPLORAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL 
Pré-teste 

 
Aluno/a------------------------------------------------------------------------------------------------  
Idade-------------------------------Classe-----------------------Grupo------------------------------ 
 
PROVA DE AUDIÇÃO 
 
1.Discriminação auditiva 
 

1.1. Discriminação de sons sem suporte visual 
 

1.1.1. Prova do lápis e da caixa----------------------------------Tentativas--------- 

 
1.1.2. Prova do recipiente de metal e de vidro-----------------Tentativas-------- 

 
1.2. Discriminação da intensidade 

1.2.1. Prova do lápis e da caixa--------------------------------Tentativas---------- 
 
1.2.2. Prova do recipiente de metal e de vidro---------------Tentativas---------- 
 

1.3. Discriminação de timbre sem suporte visual 
 

1.3.1. Prova do apito e da flauta--------------------------------Tentativas----------- 
 

1.4. Discriminação do tom 
 

1.4.1. Flauta tom grave------------------------------------------Tentativas----------- 
 
1.4.2. Flauta tom agudo------------------------------------------Tentativas---------- 
 

1.5. Repetição de sons 
 

1.5.1. Prova do relógio------------------------------------------Tentativas----------- 
 

1.6. Ritmo: adequação a um ritmo externo 
 

1.6.1. Ritmo rápido----------------------------------------------Tentativas---------- 
 
1.6.2. Ritmo lento------------------------------------------------Tentativas---------- 
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2. Associação significante-significado sonoro 
 

2.1. Bebé chorando------------------Tentativas-------------Expressão--------------- 
 
2.2. Tosse de mulher----------------Tentativas-------------Expressão--------------- 
 
2.3. Jovens rindo--------------------Tentativas-------------Expressão---------------- 
 
2.4. Bocejo de homem--------------Tentativas-------------Expressão---------------- 
 
2.5. Voz de homem-----------------Tentativas--------------Expressão---------------- 
 
2.6. Voz de mulher-------------------Tentativas------------ Expressão---------------- 
 
2.7. Homem cantando----------------Tentativas------------Expressão---------------- 
 
2.8. Mulher cantando----------------Tentativas------------- Expressão-------------- 
 
2.9. Homem roncando--------------- Tentativas------------ Expressão--------------- 
 
2.10. Espirro---------------------------Tentativas--------------Expressão-------------- 
 
2.1.1.Assoar-se------------------------Tentativas------------- Expressão--------------- 
 
2.12. Bater palmas-------------------Tentativas-------------- Expressão--------------- 
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EXPLORAÇÃO DIAGNÓSTICA FINAL 
Pós-teste  

Aluno/a-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Idade----------------------------Classe--------------------Grupo---------------------------------- 
 
PROVA DE AUDIÇÃO 
 
1.Discriminação auditiva 

 
1.1. Discriminação de sons sem suporte visual 

1.1.1. Prova do lápis e da caixa-----------------------------------Tentativas------------ 
1.1.2. Prova do recipiente de metal e de vidro-------------------Tentativas----------- 

 
1.2. Discriminação da intensidade 

1.2.1. Prova do lápis e da caixa-------------------------------------Tentativas---------- 
1.2.2. Prova do recipiente de metal e de vidro-------------------Tentativas----------- 

 
1.3. Discriminação de timbre sem suporte visual 

1.3.1. Prova do apito e da flauta-----------------------------------Tentativas----------- 
 
1.4. Discriminação do tom 

1.4.1. Flauta tom grave----------------------------------------------Tentativas----------- 
1.4.2. Flauta tom agudo---------------------------------------------Tentativas-----------  

 
1.5. Repetição de sons 

1.5.1. Prova do relógio----------------------------------------------Tentativas----------- 
 
1.6. Ritmo: adequação a um ritmo externo 

1.6.1. Ritmo rápido-------------------------------------------------Tentativas------------ 
1.6.2. Ritmo lento--------------------------------------------------Tentativas------------ 
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2. Associação significante-significado sonoro 

 

2.1. Bebé chorando------------Tentativas-------------Expressão--------------------- 

2.2. Tosse de mulher----------Tentativas-------------Expressão--------------------- 

2.3. Jovens rindo---------------Tentativas------------Expressão---------------------- 

2.4. Bocejo de homem---------Tentativas-------------Expressão--------------------- 

2.5. Voz de homem------------Tentativas-------------Expressão---------------------- 

2.6. Voz de mulher-------------Tentativas-------------Expressão--------------------- 

2.7. Homem cantando---------Tentativas-------------Expressão--------------------- 

2.8. Mulher cantando----------Tentativas-------------Expressão--------------------- 

2.9. Homem roncando---------Tentativas-------------Expressão--------------------- 

2.10. Espirro---------------------Tentativas-------------Expressão--------------------- 

2.11. Assoar-se-------------------Tentativas-------------Expressão--------------------- 

2.12.  Bater palmas--------------Tentativas-------------Expressão-------------------- 
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ANEXO F:  

 

CONTÉUDOS DO PROGRAMA DE AUDIÇÃO 

 
Em Espanhol 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA DE AUDICION 

 

Nível: Educação Pré-escolar. 
1.Oír y escuchar sonidos  

reales 

1.1.Audición de ruídos espontáneos 

1.2.Audición de ruídos provocados 

1.3.Audción de ruídos ambientales 

 1.4.Colección de objectos sonoros 

2. Identificar 

yreconocersonidos reales 

 

2.1. Verificación y descripción de acciones sonoras con apoyo e sin apoyo 

visual. 

2.2. Ubicación de la fuente sonora fija con apoyo e sin apoyo visual. 

2.3. Ubicación de la fuente sonora  en movimiento con apoyo e sin apoyo 

visual. 

2.4. Apreciación de distancias sonoras con apoyo e sin apoyo visual 

2.5. Apreciación de intensidades sonoras con apoyo e sin apoyo visual. 

3.Reproducir sonidos 

 

3.1. Descubrir las posibilidades sonoras de la boca. 

3.2.Iniciación en la ejecución de onomatopeyas 

3.3. Afianzamiento en la ejecución de onomatopeyas 

3.4.Consolidación en la ejecución de onomatopeyas 

3.5.Descubrir las posibilidades sonoras de las manos y de los pies 

3.4. Descubrir las posibilidades sonoras de materiales e objectos 

4. Audiciones 

 

4.1. Audición  de cuentos 

4.2. Audición  de cuentos onomatopeyizados 

4.3. Audición de canciones 

4.4. Audición de música ambiental 

4.4. Audición de música-suporte para una actividad. 

5.Asociasones sonoras 

 

5.1. Sonorizar una construcción manual 

5.2. Sonorizar una dramatización. 

5.3. Sonorizar un relato 

6.Representar de sonidos 

 

6.1. Debujar ruídos y sonidos ambientales 

6.2. Debujar ruídos e sonidos pontuales 

7. Ritmo 

 

7.1. Vivencia global del ritmo interno 

7.2. Adecuacion mímética a um ritmo externo gestual 

7.3. Adecuación a ritmos externos rápidos.  

7.4. Iniciar la adecuación a ritmos externos lentos 

 

 



 
 

Margarida Brito Martins Página 324 
 

 

 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE AUDICION 
 

 
 
Nível: 1ºciclo do Ensino Básico. 1º Ano 
 

1.Oír y escuchar sonidos reales 1.1.Audición de diversos instrumentos: triángulos, cascabeles, etc. 

1.2. Construcción de instrumentos para golpear 

1.3. Construcción de instrumentos para rasguear 

 1.4.Construcción de instrumentos para frotar 

1.5. Construcción de instrumentos para soplar 

2. Identificar y reconocer 

cualidades sonoras 

 

2.1. Discriminación de la intensidad sonora, con apoyo visual 

2.2. Discriminación de la intensidad sonora sin apoyo visual. 

2.3. Discriminación de la altura sonora con apoyo visual. 

 2.4. Discriminación de la altura sonora sin apoyo visual 

3. Reproducir sonidos 

 

3.1. Domínio na discriminação de onomatopeias 
3.2.Execução de sons vocalizados 

3.3. Invenção e criação de sons 

4. Comparar sonidos 

 

4.1. Classificação de sons segundo a sua natureza 

4.2. Classificação de sons segundo as suas possibilidades acústicas 

4.3. Classificação de sons segundo a sua ressonância 

5. Aparear sonidos 

 

5.1. Correspondencia de sonidos iguales con apoyo visual 

5.2. Correspondencia de sonidos iguales sin apoyo visual 

6. Ordenar sonidos 

 

6.1. Ordenar secuencias de dos sonidos de timbre dispar 

6.2. Ordenar secuencias de dos sonidos de timbre afin 

6.3. Ordenar secuencias de tres sonidos de timbre dispar 

6.4 Ordenar sequencias de tres sonidos de timbre afin 

6.5.Ordenar secuencias de cuatro sonidos 

7. Introducir sonidos grabados 

 

7.1. Asociar  imagenes acústicas a imagenes visuales 

7.2. Asociar  objectos sonoros a su representación icónica 

7.3. Asociar  sonidos corporales  a sus imágenes visuales 

7.4. Asociar  sonidos de objectos às suas imágenes 

7.5. Asociar  sonidos naturales a sus imágenes 

7.6. Asociar sonidos de instrumentos a sus imágenes 

7.7. Asociar  ambientes sonoros a sus imágenes 

7.8. Discriminar de sons grabados producidos con el cuerpo 
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7.9. Discriminar  sonidos grabados producidos por objectos  

7.10. Discriminar sonidos grabados del mundo natural 

7.11. Discriminar sonidos grabados de instrumentos 

7.12. Discriminar diversos ambientes sonoros 

8. Introducir la 

discriminaciónfondo-figura 

auditivos 

8.1. Discriminar dos sonidos superpuestos. 

8.2. Discriminar três sonidos superpuestos. 

 

9. Audiciones 

9.1. Audición de cuentos gravados. 

9.2. Audición de canciones grabadas. 

9.3. Audición de música ambiental. 

9.4. Audición de música suporte. 

 

10. Representación de sonidos 

 

10.1. Pictogramas de la intensidade sonora 

10.2. Pictogramas de la duração sonora 

10.3. Pictogramas de la altura sonora 

10.4. Pictogramas del timbre sonoro 

10.5. Frases sonoras pictografadas 

 

11. Ritmo 

 

11.1. Adecuación global e segmentaria a ritmos rápidos externos 

11.2. Adecuación global y segmentaria a ritmos lentos externos 

11.3. Reproducción de frases rítmicas. 

11.4. Invención de frases rítmicas. 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA DE AUDICION 

Nível: 1º ciclo do Ensino Básico. 2º Ano 

 

 

 

1.Discriminación de 

sonidosgrabados 

1.1.Discriminación de sonidos ambientales 
1.2. Representación plástica de sonidos 
1.3. Representación dramática de sonidos 
1.4.Representación gráfica de sonidos 
1.5. Discriminación de sonidos  trucados 
1.6.Representación plástica de sonidos trucados 

2. Prática sistemática de 

audiciones 

 

2.1. Audición de canciones infantiles. 
2.2. Audición de relatos  
2.4. Audición de música ambiental 
2.3. Audición de cuentos musicales y medios audiovisuales 

3.Instrumentalización de las 

cualidades sonoras 

3.1. Aplicaras qualidades sonoras ao mundo do gesto 
3.2.Aplicar as qualidades sonoras ao mundo da linguagem 

4. Consolidación de la 

discriminación fondo-figura 

auditivos 

4.1. Superposición de más de cuatro imágenes sonoras 
4.2. Superposición de dos o más ambientes 

5. Memória auditiva 

 

5.1. Ordenar de 6 a 10 tarjetas que representan secuencias sonoras  
5.2. Ordenar de10 a 20 tarjetas que representan secuencias sonoras 
5.3. Recordar secuencias de 2 ó tres sonidos 
5.4. Recordar sequências de 4 ó 5 sonidos 
5.5.Recordar secuencias de más de cinco sonidos 

6. Interpretación de ambientes 

sonoros 

 

6.1. Comprensión de imágenes del mundo audiovisual 
6.2. Interpretación de imágenes por medio de sonidos 
6.3. Interpretación de sonidos por medio de imágenes 

7. Representar y leer códigos 

sobre las cualidades sonoras 

 

7.1. Escritura icónica de la intensidad 
7.2. Lectura icónica de la intensidad 
7.3. Escritura icónica de la duración sucesiva 
7.4. Escritura icónica de la duración simultánea 
7.5. Lectura icónica de la duración sonora 
7.6. Escritura icónica del timbre 
7.7. Lectura icónica del timbre 
7.8. Escritura icónica de la altura sonora 
7.9. Lectura icónica de la altura sonora 
7.10. Distinción de la altura en la voz humana 

8. Ritmo 8.1. Adecuación del movimiento corporal a ritmos binarios. 
8.2. Adecuación del movimiento corporal a ritmos ternarios. 
8.3. Escrita icónica de ritmos 
8.4. Lectura icónica de ritmos 
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ANEXO G:  

FICHAS DE JOGOS DE AUDIÇÃO 
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PRÉ- ESCOLAR – PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EDUCTIVA 
 
Publico Alvo: Crianças da Educação de Infância 
Nº de Sessões: 20 
Tempo de cada Sessão: 15/30minutos 
 

 
JOGOS DE AUDIÇÃO 

 
FICHA 1 

Sessão: 1 

Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 

Sub área: Discriminação Auditiva 

Agrupamento (Organização): Individualmente 

Conteúdos  

(Saber) 

Objectivos  

(Saber-fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

 
Instrumento 

 
Tempo 

 
Vivência e 
percepção do 
silêncio 
 

 
Aprender a ouvir 
ruídos e sons 
espontâneos 
 
 

 

Vamos jogar o jogo do silêncio. Durante alguns 
momentos vamos ficar todos calados em completo 
silêncio para podermos ouvir melhor os ruídos que 
estão à nossa volta. Vamos cruzar os braços sobre a 
mesa e apoiarmos nele a cabeça. Cada um vai escutar 
todo o tipo de som que puder. 

Muito bem. O que é que escutaram? 
Vamos falar sobre aquilo que ouviram enquanto 
estávamos em silêncio. Será que ouviram um carro 
que passava na rua? Ou uma janela que bateu na sala 
ao lado? Ou a tosse de um menino? Ou o vento nas 
folhas das árvores? 
Agora cada um vai descrever o som que ouviu 

 
Ruídos e sons 
ocasionais, 
não 
provocados 

 
15mn  
 

Avaliação: 

Partindo do diálogo estabelecido e da colocação de questões colocadas individualmente e colectivamente, verificar o 
nível de apreensão nas actividades vivenciadas identificando: 

1. A participação e a postura atenta na escuta dos sons (ficar de olhos fechados com a cabeça deitada nos braços) 

 
2. A aceitação e o cumprimento das regras (não levantar a cabeça enquanto não for solicitado/a e enquanto os sons 
estão a ser produzidos). 
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JOGOS DE AUDIÇÃO. 
 

FICHA 2 
Sessão 1 
Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Ouvir e escutar sons reais 
Agrupamento (Organização) Sentados em grande grupo 

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objectivos  

(Saber-
fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Instrumentos Tempo 

 
 
- Vivência e 
percepção do 
som 

 
Aprender a 
ouvir sons 
provocados 
 
 
 
 

Agora vamos jogar com o som. Vamos deitar 
de novo a cabeça sobre os braços, e ficar 
atentos para escutar os sons que vão ser 
produzidos.   
Atenção! Só podem levantar a cabeça quando 
eu pedir para o fazerem. Estamos 
combinados? Vamos escutar! 
1ª Série de exercícios 
(deixar o lápis cair sobre a mesa, sacudir um 
caderno, escrever com o giz no quadro) 
Estiveram atentos? Muito bem. Então agora 
vamos falar, um de cada vez, sobre os sons 
escutados. Espero que se lembrem de todos os 
sons produzidos. 
Muito bem! Mas vamos escutar outros sons, e 
em grupo vão enumerá-los pela ordem 
escutada 
2ª Série de exercícios 
(percutir dois dedos na palma da mão, dar 
estalos, bater com os pés). 
3ª Série de exercícios (bocejar, assobiar, 
vibrar os lábios) 

 
Objectos 
dentro da sala 
(lápis, 
caderno, mesa, 
giz, quadro…)  
 
Sons 
produzidos 
pelo corpo 
(dedos 
percutidos na 
palma da mão, 
estalos, pés no 
chão)  
Sons 
produzidos 
pela boca 
(bocejo, 
assobio, vibrar 
os lábios) 
 

 
15mn  

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e da colocação de questões colocadas individualmente e colectivamente, 
verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas identificando: 

1. A participação e a postura atenta na escuta dos sons (ficar de olhos fechados com a cabeça deitada nos 
braços) 

2. A aceitação e o cumprimento das regras (não levantar a cabeça enquanto não for solicitado/a e enquanto os 
sons estão a ser produzidos). 

3. Enumeração de todos os sons escutados (ou pelo menos 3 sons pela ordem de produção) 
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JOGOS DE AUDIÇÃO. 

 
FICHA1 

Sessão 2 
Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula e fora da sala 

Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Ouvir e escutar sons reais 
Agrupamento (Organização) Sentados em grande grupo 

 

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objectivos  

(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

 

Instrumentos 

 

Tempo 

 
 
Interiorização 
de ruídos 
 

 
 
Aprender a 
ouvir ruídos 
ambientais 
 
 

 
Hoje vamos sair um pouco da sala para 

escutar todo o tio de som e ruídos que 

existem. Mas durante este passeio vamos 

recolher alguns objectos para depois ao 

entrar na sala fazermos um trabalho com 

eles. 

Vamos escutar ruídos do pátio, da cozinha 

ruídos da rua etc. Agora cada um vai pintar o  

som que mais gostou 

 
Ruídos e sons 
ambientais do 
Jardim 

 
30mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e da colocação de questões colocadas individualmente e colectivamente, 
verificar o nível de apreensão nas actividades: 

1. A participação e a postura atenta na escuta dos sons sem se distrair  

2. A aceitação e o cumprimento das regras  

3. Desenhar pelo menos quatro dos sons escutados. 
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FICHA 1 
Sessão 3 
Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Ouvir e escutar sons reais 
Agrupamento (Organização) Sentados em grande grupo 

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objectivos  

(Saber-
fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Instrumentos Tempo 

 
Agrupamento 
livre de sons 

 
Aprender a 
coleccionar 
objectos 
sonoros 
 
 
 
 

 
Vamos tentar organizar uma grande colecção 

de ruídos e sons? Muito bem. É muito 

simples. Vamos colocar os objectos que 

recolheram durante o passeio que fizemos fora 

da sala em cima da mesa pode ser? Muito 

bem! Vamos explorar o som que cada um faz 

e a partir dessa experiencia fazer grupos de 

objectos de plástico de metal de papel etc.  

 

Também podemos agrupar os objectos 

podemos soprar, esfregar, sacudir etc. 

 
Todos os 

objectos 

sonoros que as 

crianças 

podem 

recolher na 

sala  

 

 
30mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e da colocação de questões colocadas individualmente e colectivamente, 
verificar o nível de apreensão nas actividades: 

-As crianças agrupam sons de acordo com as características sonoras de forma livre e mediante algum critério 
válido. 
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JOGOS DE AUDIÇÃO 

 
 

FICHA1 
Sessão 4 
Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Ouvir e escutar sons reais 
Agrupamento (Organização) Sentados em grande grupo 

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objectivos  

(Saber-
fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Instrumentos Tempo 

 
Produção e 
reconhecimento 
de sons 

 
Verificar 
acções 
sonoras e 
descobri-las 
com apoio 
visual 
 
 
 

 
Vamos jogar produzindo ruídos diversos? 

Muito bem! Vou explicar como é que é o 

jogo. Vamos formar pares em que um vai 

tentar fazer ruído com um objecto por 

exemplo amachucar um papel – assim- e  

outro vai descrever exactamente o som que o 

seu par está a produzir. 

 
Papel, chave, 

mesa erc. 

 
35mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e da colocação de questões colocadas individualmente e colectivamente, 
verificar o nível de apreensão nas actividades: 

A criança é capaz de descrever a acção do colega com precisão 
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JOGOS DE AUDIÇÃO 

 
FICHA 1 

Sessão 5 
Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Ouvir e escutar sons reais 
Agrupamento (Organização) Sentados em grande grupo 

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objectivos  

(Saber-
fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Instrumentos Tempo 

 
Interiorização 
do som e 
reconhecimento 
do mesmo 

 
Verificar 
acções 
sonoras e 
descrevê-las 
sem apoio 
visual 
 
 
 

 
Lembrem-se do jogo que fizemos na sessão 

anterior? Pois bem. Agora vamos fazê-lo, 

mas desta vez com um pouco mais difícil. A 

criança que tem de descrever o som que faz 

o seu par vai estar de olhos vendados. 

 
Diversos 

objectos e 

acções 

inventadas 

pelas crianças 

 
30mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e  de questões colocadas individualmente e colectivamente, verificar o nível 
de apreensão nas actividades: 

A criança é capaz de descrever a acção do colega com precisão 
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JOGOS DE AUDIÇÃO 
 

Pré-escolar 
 

FICHA1 
Sessão 6 
Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Identificar e reconhecer  sons reais 
Agrupamento (Organização) Sentados em grande grupo 

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objectivos  

(Saber-
fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Instrumentos Tempo 

 
Reconhecimento 
das vozes sem 
apoio visual 

 
Indicar a 
fonte sonora 
fixa sem 
apoio visual 
 

 
.Vamos realizar um jogo em que todos vão 

estar de olhos fechados com a cabeça 

apoiada no braço. Ninguem pode espreitar. 

Estamos de acordo? Muito bem. Agora 

façam silencio e fiquem atentos porque vou 

chamar um de vocês. Quem escutar o seu 

nome responde chamou-me a professora. 

Depois disso, por sua vez ele vai chamar um 

colga que terá de fazer a mesma coisa. E 

assim sucessivamente 

 
Voz humana 

 
30mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e  de questões colocadas individualmente e colectivamente, verificar o nível 
de apreensão nas actividades: 

A criança é capaz de perceber o seu nome responder e de executar a tarefa contrária 
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FICHA1 
Sessão 7 
Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Identificar e reconhecer sons reais  
Agrupamento (Organização) Sentado ou de pé em círculo 

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objectivos  

(Saber-
fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Instrumentos Tempo 

 
Assinalar a 
procedência da 
voz 

Discriminar 
a fonte 
sonora fixa 
sem apoio 
visual 

 
O jogo que vamos fazer é muito parecido 

com o anterior. Desta vez vamos fazer uma 

roda. Uma criança vai ficar no centro da 

roda com os olhos vendados, mas deve ficar 

muito atento para poder ouvir.Outra ciança 

vai chamá-la pelo seu nome e ela por sua 

vez vai assinalar o lugar onde está a criança 

que a chamou dizendo o nome desta. 

 
Vozes das 

crianças 

 
15mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e de questões colocadas individualmente e colectivamente, verificar o nível 
de apreensão nas actividades: 

A criança é capaz de indicar o lugar onde está a que chamou. 
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FICHA 2 

Sessão 7 
Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Identificar e reconhecer sons reais  
Agrupamento (Organização) De pé espalhados pela sala 

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objectivos  

(Saber-fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Instrumentos Tempo 

 
Interiorização 
sonora de perto 
e longe 

Apreciar as 
distâncias sem 
apoio visual 

 
Vamos fazer um jogo em que vou vendar 

os olhos a um de vocês que vai ter que 

ficar no meio da sala. Três companheiros 

que podem ser trocados, vão estar 

espalhados pela sala, cada um com um 

instrumento: umas maracas, um chocalho e 

um tambor. A um sinal um deles toca o seu 

instrumento. Este que está no meio deve 

apontar com o dedo o lugar de onde vem e 

som e dizer se é perto ou longe. 

 
Maracas, 

chocalhos,  

tambor 

 
15mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e de questões colocadas individualmente e coletivamente, verificar o nível de 
apreensão nas atividades: 

A criança é capaz de indentificar os sons que estão perto e os sons que estão longe 
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FICHA 3 
Sessão 7 
Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Identificar e reconhecer sons reais  
Agrupamento (Organização)  Em pequenos grupos, sentados de olhos vendados 

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objectivos  

(Saber-fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Instrumentos Tempo 

Interiorização 
sonora , forte-
fraco 

Apreciar as 
intensidades, 
sem apoio 
visual 

 
Vamos organizar concursos de 

discriminação de sons. Primeiro vamos 

ensaiar. Qual é que tem um som mais 

forte, esta latinha com bolinhas de grude 

ou esta com pioneses? 

Trouxe também quatro latas pequenas de 

leite. 

Uma tem pedrinhas. Noutra tem gravilhão, 

outra com areia granulada e a última com 

areia fina. 

Vamos escutar o som de cada uma e dizer 

qual é que produz som mais forte e quel é 

que produz som mais fraco. 

Agora vamos ordenar esses sons: 

Muito forte- pedrinhas 

Forte-gravilhão 

Fraco-areia granulada 

Muito fraco-areia fininha. 

 
Duas latinhas  

de metal  uma 

com bolinhas 

de grude e 

outra com 

pioneses 

Quatro latas 

pequenas de 

leite: uma com 

pedras, outra 

com gravilhão, 

a terceira com 

areia 

granulada e a 

quarta com 

areia fina 

 
15mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e de questões colocadas individualmente e colectivamente, verificar o nível 
de apreensão nas actividades: 

A criança é capaz de indentificar  os graus de intensidade 

 

 
 
 



 
 

Margarida Brito Martins Página 338 
 

 
 

FICHA 1 
Sessão 8 
Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Reproduzir sons 
Agrupamento (Organização) De pé espalhados pela sala 

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objectivos  

(Saber-fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Instrumentos Tempo 

 
Execução de 
sons vocais 

Descubrir as 
potencialidades 
da boca 

 
Vamos tentar descubrir hoje quantos 

sons podemos fazer com a boca. 

Podemos soprar muito forte muito fraco, 

soprar entre os dedos da mão aberta; 

Assobiar quem é capaz de assobiar? 

Vamos tentar! 

Podemos cantar. Vamos cantar uma 

canção. Qual é que querem? 

Podemos tossir, rir, vamos rir com 

AAAA, EEEE, IIII, OOOO, UUUU 

 
Boca da 

criança 

 
15mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e de questões colocadas individualmente e colectivamente, verificar o nível 
de apreensão nas actividades: 

A criança é capaz de reprodur  e inventar vários tipos de som com a boca 
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FICHA 2 
Sessão 8 
Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Reproduzir sons 
Agrupamento (Organização) De pé espalhados pela sala deslocando-se 

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objectivos  

(Saber-fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Instrumentos Tempo 

 
Reprodução de 
sons escutados 

Iniciar a 
execução de 
onomatopeias 

 
Vamos fazer de aviões e de carros. 

Querem? Então vamos fazer primeiro de 

avião. Preparados? Vamos abrir as 

nossas asas e voar lá para cima, por cima 

das nuvens. Vamos movimentar pela sala 

toda. Vou colocar uma música e vamos 

voar enquanto estamos a escutar a 

música. Quando ela parar vamos aterrar. 

Agora vamos aterrar muito bem. Agora 

somos carros. Vamos pela estrada e 

agora buzinamos agora o carro está a 

afastar-se já não ouvimos o barulho 

muito forte. O barulho vai ficando cada 

vez mais fraquinho. Vamos aproximar e 

agora o som torna-se cada vez mais forte. 

Finalmente o carro vai para a garagem 

descansar 

 
 Voz da 

criança 

 
15mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e de questões colocadas individualmente e colectivamente, verificar o nível 
de apreensão nas actividades: 

A criança é capaz reproduz com a boca diferentes sons onomatopaicos 
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FICHA 3 
Sessão 8 
Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Reproduzir sons 
Agrupamento (Organização) De pé espalhados pela sala deslocando-se 

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objectivos  

(Saber-fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Instrumentos Tempo 

 
Apreciação de 
matices sonoras 

 
Descudrir as 
possibilidades 
sonoras dos 
objectos 

 
O que é que nós podemos fazer com o 

papel? 

Muito bem! 

Podemos: 

- Enrugá-lo; 

- Rasgá-lo 

-Sacudí-lo 

-Friccioná-lo 

Dobrá-lo e bater com mão. Enfim 

podemos obter vários sons com o papel 

E com o saco de plástico? 

Também podemos obter sons com ele de 

várias maneiras. 

 

 
 Papeis  e 

sacos de 

plástico com 

diferente  

texturas 

 
10mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e de questões colocadas individualmente e colectivamente, verificar o nível 
de apreensão nas atividades: 

A criança é capaz de reproduz com o papel e com o saco de plástico vários timbres. 
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FICHA 1 

Sessão 9 
Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Reproduzir sons 
Agrupamento (Organização) De pé espalhados pela sala  

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objectivos  

(Saber-fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Instrumentos Tempo 

 
Expressão 
espontânea de 
uma vivência 
ritmica 

 
Vivenciar 
globalmente o 
ritmo interno 

 
Vou colocar uma música muito 

interesante. Quando a música começar 

cada um vai inventar os movimentos que 

quizer. Vamos ver quem é capaz de 

inventar mais movimentos 

 
 Gravação de 

uma melodia 

 
15mn 

Avaliação 

A criança é capaz seguir um ritmo com movimento de acordo com a melodia gestos de acordo com a canção 
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FICHA 2 
Sessão 9 
Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Reproduzir sons 
Agrupamento (Organização) De pé  

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objectivos  

(Saber-fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Instrumentos Tempo 

 
Canção infantil 

 
Audição e 
aprendizagem 
de uma canção 

 
Hoje vamos aprender uma canção sobre 

as vogais. 

Para aprendê-la têm de estar muito 

atentas. 

Primeiro vou cantá-la. 

Agora vamos dizer a letra. Eu digo um 

verso e vocês repetem-no. 

Agora vou dizer o segundo verso e vocês 

repetem-no 

Vamos dizer o primeiro e o segundo 

verso. 

E assim continuamos até a canção ficar 

aprendida. 

Agora vamos cantar a canção toda 

 
 Voz 

 
15mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e de questões colocadas individualmente e colectivamente, verificar o nível 
de apreensão nas atividades: 

A criança é capaz repetir corretamente os versos da canção 
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FICHA 1 
Sessão 10 
Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Reproduzir sons 
Agrupamento (Organização) Sentados numa rodinha 

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objectivos  

(Saber-fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Instrumentos Tempo 

 
Contos infantis 

 
Iniciar a audição 
de contos 
infantis 

 
Vou conta-vos um conto muito 

interesante. Para isso devem estar muito 

atentos porque depois vamos recontá-lo 

mas introduzindo sons. 

Gostaram? 

 
 Voz humana 

 
15mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e de questões colocadas individualmente e colectivamente, verificar o nível 
de apreensão nas atividades: 

 

- Atitude de escuta 

- Interesse 
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FICHA 2 

Sessão 10 
Jardim-de Infância: Flores de Santo António e Piduca 

Turma: Pré-escolar 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Reproduzir sons 
Agrupamento (Organização) Sentados numa rodinha 

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objectivos  

(Saber-fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Instrumentos Tempo 

 
Contos infantis 

 
Introduzir sons 
onomatopaicos 
num conto 
escutado. 

 
Vou conta-vos um conto muito 

interesante. Para isso devem estar muito 

atentos porque depois vamos recontá-lo 

mas introduzindo sons. 

Gostaram? 

 
 Voz humana 

 
20mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e de questões colocadas individualmente e colectivamente, verificar o nível 
de apreensão nas atividades: 

- A criança responde às questões sobre o conto 

- A criança produz os sons onomatopaicos de acordo com o conto 
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1º ANO – PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EDUCTIVA 

Publico Alvo: Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
Nº de Sessões: 25  
Tempo de cada Sessão: 30 minutos 
 

FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: 1 

Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 

Turma: 1ºAno do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 

Sub área: Discriminação Auditiva 

Agrupamento (Organização): Individualmente 

Saber 

(Conteúdos) 

Saber-fazer 

(Objectivos) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Discriminação 
de sons em 
palavras 
 
 

 
Discriminar 
vogais em 
palavras  
Discriminar 
ditongos em 
palavras 
 
 
 
 

 

Vamos fazer um jogo em que cada um vai identificar 
em palavras representadas pelos seus desenhos. Vou 
distribuir a cada um uma ficha com desenhos. Esta é 
a ficha número 1. Vão ficar atentos à leitura que vou 
fazer. Depois vão repetir o nome dos desenhos que 
estão nas fichas. Atenção! (leitura das palavras 
representadas pelo seu desenho após a distribuição 
da ficha número 1).  

Agora é a vossa vez! Vão observar os desenhos e 
dizer o nome deles (confirmar se as crianças 
conhecem os objectos desenhados) 

Já está? Então vão fazer o seguinte. Aqui no 
exercício número 1 em cima, vão contornar só o 
desenho que tem o som da letrinha indicada O que é 
que devem fazer? Muito bem! 

Toda a gente já fez? Então vamos para o exercício 
2.Vou ler de novos os desenhos e vocês desta vez 
vão pintar somente o desenho que tem o som da 
letrinha indicada Compreenderam? (dar um tempo 
para as crianças realizarem a tarefa) Já está? Muito 
bem!  

Agora vou recolher a ficha número 1 e entregar-vos a 
ficha número 2. 

Seguir a mesma estratégia.  

 
Quatro fichas 
contendendo 
desenhos com 
vogais e 
alguns 
ditongos já 
trabalhados 
para o 1º  
Ficha nº1 -
Vogais i e u 
Ficha nº2 – o e 
e.  
 
 
 

 
35mn  
. 

Avaliação: Diagnostica – A criança é capaz de indicar somente o desenho que contem as vogais e os ditongos pedidos. 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
 

JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 
Sessão: 2  
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º Ano da 1ºCiclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala de aula 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva 
Agrupamento (Organização): Individualmente 

Saber 

(Conteúdos) 

Saber-fazer 

(Objectivos) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 

Discriminação 
de sons em 
palavras 
 
 

 
Discriminar 
vogais em 
palavras  
Discriminar 
ditongos em 
palavras 
 
 
 
 

 

Vamos continuar com o nosso jogo de identificação do 
som das letrinhas nas palavras representadas pelos seus 
desenhos. Esta é a ficha número 3. Vão ficar atentos à 
leitura que vou fazer. Depois vão repetir o nome dos 
desenhos que estão nas fichas. Atenção! (leitura das 
palavras representadas pelo seu desenho após a 
distribuição da ficha número 3).  
Agora é a vossa vez! Vão observar os desenhos e dizer 
o nome deles (confirmar se as crianças conhecem os 
objectos desenhados) 
Já está? Então vão fazer o seguinte. Aqui no exercício 
número 1 em cima, vão contornar só o desenho que 
tem o som da (letrinha indicada) O que é que devem 
fazer? Muito bem! 
Toda a gente já fez?  
Então vamos para o exercício 2.Vou ler de novos os 
desenhos e vocês desta vez vão pintar somente o 
desenho que tem o som (indicar aletra) 
Compreenderam? (dar um tempo para as crianças 
realizarem a tarefa) Já está? Muito bem. Agora vou 
recolher a ficha número 3 e entregar-vos a ficha 
número 4 
Seguir a mesma estratégia. A ficha número 4 tem os 
ditongos ei e eu 

 

Duas fichas 
contendendo 
desenhos com 
vogais e 
alguns 
ditongos já 
trabalhados  
1º Ano 
Ficha nº3 – a e 
au 
Ficha nº 4 – ei 
e eu 
 
 
 

 

35mn  
 

Avaliação: Diagnostica – A criança é capaz de indicar somente o desenho que contem as vogais e os ditongos 
pedidos. 
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FICHA DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
 

 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 3 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º Ano do 1º ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala de aula  
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Ouvir e escutar sons reais  
Agrupamento (Organização) Sentados em grande grupo 

Conteúdos 
(Saber) 

 

Objectivos 
(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
 
 
Audição de 
timbres de 
instrumentos 
musicais 
 
 
 
 
 

 
 
Aprender a 
ouvir sons reais 
 
 
 
 

 
Sabem o que trago dentro desta 
caixa? 
Quem é capaz de adivinhar?  
 
Lembrem-se de vos ter dito ontem o 
que íamos fazer hoje! 
Isso mesmo! Vamos conhecer alguns 
instrumentos musicais. 
Mas antes vão dizer o nome de 
alguns instrumentos que vocês já 
conhecem. 
 
Agora vou tirar um instrumento de 
cada, vou tocar e dizer o nome para 
vocês repetirem 
 
Seguidamente vou dar a cada um o 
seu instrumento para tocar e terão de 
dizer o nome do instrumento. Depois 
trocam com os colegas 

Pandeireta, flauta, 
triângulo, 
maracas, 
castanholas, 
pandeiro, reco-
reco 
 
 
 
 
 
 
 

 
50mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e da colocação de questões colocadas individualmente e colectivamente, 
verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas identificando: 

1. A postura atenta na escuta dos sons dos instrumentos 

2. Tocar o instrumento e dizer o seu nome 

3. Partilha dos instrumentos com os colegas 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 2 

Sessão: Nº 3 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º Ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala de aula  
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Ouvir e escutar sons reais 
Agrupamento (Organização) Sentados em grande grupo 

Conteúdos 

(Saber) 

 

Objetivos  

(Saber-fazer) 

Atividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
 
Construção e 
improvisação 
de 
instrumentos 
de percussão 

 
Improvisar 
instrumentos de 
percussão direta 
e indireta 
 
Construir 
instrumentos de 
percussão direta 
e indireta  
 
 
 
 
 

 
Lembrem-se dos instrumentos que 
conhecêramos no outro dia? Vamos então 
recordá-los. Muito! 
Nós também podemos construir o nosso 
instrumento não é? 
Tenho aqui algum material para construirmos 
alguns instrumentos. Podemos utilizar 
materiais diferentes. Vamos lá?  

 
Copo de 
iogurte, 
garrafas de 
refrigerantes
, garrafas de 
água, latas, 
caixas, 
sementes, 
cola, papel 
para 
decorrar 

 
60mn 

Avaliaçã 

1. A participação na atividade com interese 

2. A improvisação e construção de intrumento    
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JOGOS DE AUDIÇÃO 

 
FICHA 1 

Sessão: Nº 4 

Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 

Turma: 1º Ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Espaço: Pátio e arredores da escola, praia do mar 

Área: Percepção Auditiva 

Sub área: Discriminação Auditiva/ Ouvir e escutar sons reais 

Agrupamento (Organização) Em grande grupo    

 
Conteúdos  

(Saber) 
 

Objectivos  
 

(Saber-fazer) 
 
 

Actividade e Motivação 
(Procedimento) Materiais Tempo 

 
 Interiorização de 
sons e ruídos 
ambientais 

 
Aprender a 
escutar ruídos 
ambientais 

Bem, hoje vamos fazer um passeio fora 
da sala de aula para escutar ruídos e 
sons à nossa volta:  
- No pátio 
- Nos arredores da escola. 
Escutem com atenção todos os sons 
durante o percurso com muita atenção. 
- Na praia do mar. 
Vamos escutar o som das ondas do 
mar. 
Observem as ondas! Reparem no 
movimento que elas fazem. 
 Vamos voltar para a sala. 
Que sons escutamos? 
Cada um vai agora desenhar os sons 
que escutou e gostou mais. 

 
Sons ocasionais 
produzidos: 
 No pátio 
Na rua à volta da 
escola durante o 
passeio 
 Na praia do mar. 
Vento nas folhas 
das árvores 
 
 

 
60mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e da colocação de questões colocadas individualmente e coletivamente, verificar 
o nível de apreensão nas atividades vivenciadas identificando: 

1. A participação e a postura atenta na escuta dos sons sem se distrair  

2. A aceitação e o cumprimento das regras  

3. Desenhar pelo menos quatro dos sons escutados. 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 

 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 5 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º Ano do 1º ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala de aula 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Audição e escuta de sons reais 
Agrupamento (Organização) Sentados em pequenos grupos                                                                                                                               

Conteúdos  
(Saber) 

 

Objectivos 
(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Agrupamento livre 
de objectos sonoros  

 
Explorar as 
potencialidades 
sonoras de 
objectos 
Coleccionar 
objectos pelas 
suas 
características 

 
Vamos organizar na sala uma 
grande colecção de sons.  
Cada um vai recolher e trazer na 
próxima sessão todos os 
objectos que puder: 
Pedras, conchas, latas, chaves, 
papéis, saco de plástico, 
garrafas de plástico, garrafas de 
vidro etc.  
Em grupo vamos explorar as 
diferentes formas de produzir 
som com eles e depois juntá-los 
de acordo com uma certa 
características: os que podem 
ser soprados, os que podem ser 
sacudidos os que podem ser 
raspados, os que podem ser 
percutidos. Ou então os que são 
de plástico, os de madeira, os de 
papel, os de pedra etc. 

 
Todos os objectos 
sonoros que a 
criança puder 
trazer.  
 
 

 
30mn 

Avaliação 

Partindo do diálogo estabelecido e da colocação de questões colocadas individualmente e coletivamente, verificar 
o nível de apreensão nas atividades vivenciadas identificando: 

1. A participação e o interesse dos alunos na actividade  

2. O agrupamento dos objectos de acordo com um critério válido 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 6 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º Ano do 1º ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala de aula 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Identificação e reconhecimento de sons reais 
Agrupamento (Organização) Numa roda ou sentados nas suas carteiras. Uma criança fica no meio da roda ou 
no centro da sala. 

Conteúdos  
(Saber) 

 

Objectivos 
(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

Indicação da 
procedência do 
som da voz 
Identificação de 
instrumentos 
musicais 

Discriminar a 
fonte sonora fixa 
sem apoio visual 
Associar o 
instrumento real 
com o seu 
desenho 

O jogo que vamos fazer é muito 
divertido. Uma criança vai ficar no centro 
da sala com os olhos vendados, muito 
atenta. Uma (um) colega que eu vou 
indicar vai chamá-la. Por exemplo:  

-Sofia! 

A Sofia de olhos vendados deve apontar o 
lugar de onde parte o som e dizer o nome 
de quem a chama. 

Agora vamos fazer um jogo com alguns 
instrumentos que trouxe. 

Vou distribuir a um grupo alguns cartões 
com números. 

Depois mostro um desenho como 
instrumento. A criança que tiver o 
número vai apanhar o instrumento real 
que vou colocar numa mesa e toca. Mas 
primeiro vamos dizer o nome desses 
instrumentos.   

(Mostrar os instrumentos e pedir às 
crianças para dizeres o nome) 

Voz dos 
alunos. 
Instrumentos 
musicais 
Cartões com 
números 

15mn 
 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas atividades vivenciadas identificando: 

1. A participação e o interesse dos alunos na actividade  

2. A identificação do lugar de onde parte o som, e a voz do colega.  

3. Identificar o instrumento que está no desenho e associá- lo ao real 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 2 

Sessão: Nº 6 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º Ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala de aula 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Identificação e reconhecimento de sons reais 
Agrupamento (Organização) Numa roda ou sentados nas suas carteiras. Uma criança fica no meio da roda ou no 
centro da sala. 

Conteúdos  
(Saber) 

 

Objectivos 
(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Interiorização 
sonora da distância 
do som: 
Perto/longe  

 
Apreciar as 
distâncias sem 
apoio visual 

 
-Vou chamar uma criança, que 
de olhos vendados, vai ficar no 
centro da sala.  
-Três colegas, que podem 
mudar, têm cada um o seu 
instrumento: castanholas, reco-
reco, maracas, vão se posicionar 
para que um fica muito perto, 
outro muito longe e o terceiro 
na posição média.  
- A um sinal, um deles faz tocar 
o seu instrumento.  
- A criança do centro deve 
indicar com o dedo, de onde 
vem o som e dizer a palavra 
“perto” ou “longe”. Assim 
sucessivamente, se realiza o 
mesmo com os outros dois 
instrumentos. 

 
Castanholas, 
maracas, reco-reco 

 
15mn 
 

Avaliação 

Partindo da observação e de questões colocadas às crianças, verificar o nível de apreensão nas atividades 
vivenciadas identificando: 

1. A participação e o interesse dos alunos na actividade.  

2. A identificação da distância e do lugar de onde parte o som. 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 

JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 
Sessão: Nº 7 
Escola: António Aurélio Gonçalves José Pereira 
Turma: 1º Ano do 1º ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala de aula 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva 
Agrupamento (Organização) Sentados em grande grupo                                                                                                                            

Conteúdos  
(Saber) 

 

Objectivos 
(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Apreciação de 
matizes sonoras 

 
Descobrir as 
possibilidades 
sonoras de um 
objecto 

 
Hoje vão experimentar, varias 
maneiras de produzir som com o 
papel. 
Vou distribuir a cada um de 
vocês duas folhas de papel e 
depois vou dar as indicações.  
Ora o que é que podemos fazer 
com o papel? Vamos 
experimentar e escutar o som. 
- Podemos bater suavemente 
com dois dedos  
- Podemos sacudi-lo 
- Correr as mãos em cima dele 
- Soprá-lo  
-Sacudi-lo 
- Amachucá-lo  
- Rasgá-lo 

 
Papeis  

 
10mn 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas atividades vivenciadas identificando: 

1. A participação e o interesse dos alunos na actividade  

2. Exploração de várias formas de produção do som do papel  
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 2 

Sessão: Nº 7 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º Ano do 1º ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala de aula 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Identificação e reconhecimento das qualidades sonoras 
Agrupamento (Organização) Sentados em grande grupo                                                                                                                            

Conteúdos  
(Saber) 

 

Objectivos 
(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Experimentação de 
potencialidades 
sonoras 
 
 
 
 
 
 
 

 
Experimentar 
várias formas de 
produzir sons 

 
Vamos agora produzir vários 
tipos de som com os materiais 
que vocês trouxeram e com 
alguns que também vou 
distribuir. 
Agora vamos tentar produzir 
sons friccionando objectos. 
Quais são os objectos que 
podemos friccionar? 
.- Podemos também sacudir 
objectos para produzir som. 
- Que objectos nós podem 
soprar? 
-E os que podemos percutir 

 
Diversos materiais 
de desperdício 
Caixas, latas, sacos 
de plástico, garrafas 
pedras, conchas etc. 

 
20mn 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas atividades vivenciadas identificando: 

1. A participação e o interesse dos alunos na actividade  

2. Exploração  de várias formas de produção sonora  
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 

JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 
Sessão: Nº 8 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º Ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala de aula 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Identificação e reconhecimento de qualidades sonoras 
Agrupamento (Organização) Sentados em grande grupo                                                                                                                            

Conteúdos  
(Saber) 

 

Objectivos 
(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Distinção sonora 
da intensidade: 
forte – fraco 

 
Apreciar as 
intensidades 
da fonte 
sonora com 
apoio visual 
 
 

 
Com a voz, podemos falar de muitas maneiras: 
- Agora vamos todos gritar. 
- Vamos falar suavemente. 
- Podemos também falar como se estivéssemos a 
contar um segredo. Sussurrando. 
Muito bem! 
Tenho aqui dois cartões, uma azul e outro 
vermelho. O cartão vermelho que indica som 
“Muito forte “ e o cartão azul indica som “Muito 
fraco”. 
Quando eu levantar um dos cartões, vocês vão 
tocar nas carteiras o som que ele representa. 
Entenderam? 
Então qual é o som que vão bater quando 
levantar o cartão vermelho? E o azul? 
Muito bem. Então agora vão ficar muito atentos. 
Agora vamos fazer a mesma coisa com os 
materiais que vocês trouxeram 

 
Voz humana 
 
Cartões com 
cores que 
simbolizam: 
som “forte” 
a Vermelho 
E som 
“fraco” a 
Azul 
Materiais e 
objectos 
recolhidos 
pelos alunos 

 
15mn 
 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas identificando: 

1. A participação e o interesse dos alunos na actividade  

2. Produção do som que corresponde ao cartão levantado.  
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 2 

Sessão: Nº 8 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º e 2º Ano do 1º ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala de aula 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva//Identificação e reconhecimento de qualidades sonoras 
Agrupamento (Organização) Sentados em grande grupo                                                                                                                            

Conteúdos 
(Saber) 

 

Objectivos 
(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

Jogo de 
dinâmica: 
forte fraco, 
numa 
lengalenga 
Execução de 
sons vocais 
numa 
lengalenga 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dizer uma 
lengalenga com 
variação de 
dinâmica e de 
forma expressiva 
 

Agora vamos fazer uma actividade muito 
divertida. 
Mas antes vão me dizer uma coisa. Vocês 
costumam fazer jogos com as mãos, não é 
assim? Mas enquanto jogam costumam dizer 
algumas frases. Certo? Quem é que quer dar 
um exemplo dos jogos que costuma fazer 
com as mãos?  
Muito interessante. Ora o que acabam dizer 
enquanto brincavam com as mãos, chama-se 
lengalenga. Agora vou ensinar-vos uma 
lengalenga e vamos fazer uma coisa um 
pouco diferente. 
Ensinar a lengalenga levando a criança a 
repetir as frases. 
Depois de aprendida pedir à criança para 
dizer a lengalenga de diferentes maneiras: a 
rir, a chorar, com soluços, a gaguejar. 
As crianças depois dizem-na com a voz 
muito forte depois suave e a sussurrar. 
Gostaram da actividade. Do que é que 
gostaram mais? 

A voz e o corpo 
da criança 

20mn 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas identificando: 

1. A participação e o interesse dos alunos na actividade  

2. Exploração da lengalenga de forma criativa 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 9 

Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 

Turma: 1º Ano do 1º ciclo do Ensino Básico 

Espaço: Sala de aula 

Área: Percepção Auditiva 

Sub área: Discriminação Auditiva/ Reprodução de sons/Identificação e reconhecimento de qualidades sonoras 

Agrupamento (Organização) Sentados nas carteiras 

Saber 

(Conteúdos) 

Saber-fazer 

(Objectivos) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

Execução de 
sons vocais 
 
Representação 
do som forte e 
fraco 

Descobrir 
várias 
possibilidades 
do uso da voz  
Associar os 
sons fortes e 
fracos ao 
desenho que os 
representa 

Nós podemos utilizar a boca para explorar várias 
maneiras de produzir sons. Concordam? 

Então vamos experimentar para vermos quantos 
tipos de sons nós podemos produzir. Combinados? 

- Começamos por soprar muito forte. Agora muito 
fraco. Mais fraco ainda.  

Vamos soprar entre os dedos. Sopramos ao mesmo 
tempo que movimentamos a mão com os dedos 
abertos à frente da boca.  

Quem sabe assobiar? Vamos experimentar. 

Mas a boca pode produzir outros tipos de som! 

 Cada um vai produzir um som com a boca e 
depois todos nós vamos repeti-lo. 

 Agora vamos tentar rir e ao mesmo dizer as 
vogais. Vai soar mais ou menos assim: 

AAAAHHH, EEEHHH, 

IIIIHHHH, OOOOHHHH, UUUHHHH 

OK? Vamos ver como é que sai 

Agora vamos fazer outro tipo de actividade. 
Vamos produzir sons fortes e fracos. Vou desenhar 
um círculo grande que representa o som forte e um 
círculo pequeno que representa o som fraco. 
Também podem ser com triângulos 

Agora vou desenhar uma sequência de sons fortes 
e fracos e à medida que vou apontando vocês 
dizem forte ou fraco. 

Boca das 
crianças 
 
Desenhos de 
círculos e 
triângulos 
grandes e 
círculos e 
triângulos 
pequenos 

15mn 
 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas através da: 

1. Participação e o interesse dos alunos, na actividade  

2. Exploração de várias maneiras de utilizar a boca na produção dos sons. 

3 - Produzir sequências de sons fortes e fracos a partir da sua representação 

 



 
 

Margarida Brito Martins Página 358 
 

 
 
 

FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 2 

Sessão: Nº 9 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º Ano do 1º ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala de aula 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Reprodução de sons 
Agrupamento (Organização) Sentados nas carteiras                                                                                                                                                                                                                                                     

Conteúdos  
(Saber) 

 

Objectivos 
(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Execução de sons 
onomatopaicos 
numa canção 
 

 
Imitar o som da 
voz dos animais 
numa canção  

 
Depois de termos 
experimentado rir ao mesmo 
tempo que dizemos as vogais, 
vamos agora cantar as vogais 
numa canção. Mas também na 
nossa canção vamos poder 
imitar o som da voz de alguns 
animais. 
É a canção do “caracol”. 
Primeiro vamos imitar o som da 
voz de alguns animais. Vamos 
imitar a voz de um patinho. 
Como é que ele faz? Isso 
mesmo! Agora a voz de uma 
cabrinha. Como é que os grilos 
cantam? E o galo? Alguém sabe 
imitar o som da voz do peru? 
Então agora vou cantar a canção 
e vocês vão ouvi-la com a 
tenção. Depois canto-a por 
partes, vocês repetem até 
terminar. 
Vamos cantá-la e fazer gestos. 

 
Boca das crianças 
 

 
15mn 
 

Avaliação  
Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas: 
1. Participação e o interesse dos alunos, na actividade  

2. Imitação dos animais com sons vocais e com os respectivos gestos. 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 10 

Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 

Turma: 1º Ano do 1º ciclo do Ensino Básico 

Espaço: Sala de aula  

Área: Percepção Auditiva 

Sub área: Discriminação Auditiva// Reprodução de sons/ Identificação de sons 

Agrupamento (Organização) De pé, movimentando-se pela sala em dois grandes grupos 

Conteúdos  
(Saber) 

 

Objectivos 
(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Execução de sons 
com os pés  
Reconhecimento de 
sons 
Audição de uma 
canção 

 
Descobrir as 
possibilidades 
sonoras dos pés 
Reconhecer sons 
do corpo   
Acompanhar uma 
canção o 
batimento dos pés 

Hoje vamos ver que é possível 
produzir muitos sons com os 
pés. Vou pedir-vos para se 
levantarem. 
Vão agora um pouco afastados 
uns dos outros escutar o som 
que os pés fazem: 
- Ao andar 
- Ao saltar 
- Ao correr 
- Ao arrastar 
- A bater com os calcanhares no 
chão 
-Ao bater com a ponta no chão. 
Vão formar grupo e cada grupo 
vai escolher uma forma de 
produzir sons com o pé 
 Divertiram-se?  
Vamos agora descobrir quais 
são as formas de produção de 
som com os pés. Vão fechar os 
olhos e só podem abri-los 
quando eu disser. Combinado? 

 
Pés das crianças 
Canção “Traz-traz” 

 
15mn 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas através da: 

1. A participação e o interesse dos alunos, em grupo na actividade  

2. Execução dos diferentes sons com os pés. 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 2 

Sessão: Nº 10 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º Ano do 1º ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala de aula  
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva 
Agrupamento (Organização) Sentados nas carteiras                                                                                                                                                                                                                                                     

Conteúdos 
(Saber) 

 

Objectivos 
(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

Execução de 
sons com as 
mãos 
 
Entoação de 
uma canção com 
gestos 

 
Descobrir as 
possibilidades 
sonoras das mãos 

Agora vamos ver que tipos de sons 
se pode produzir com as mãos: 
- Batemos palmas com as mãos 
abertas; Com as mãos em concha; Só 
com a parte do entro da mãos 
levando os dedos para trás; Com dois 
dedos de uma mão sobre a palma da 
outra; Com dois dedos de uma mão 
sobre dois dedos da outra; Com o 
punho de uma sobre a palma da 
outra; Esfregar uma mão na outra; 
Cruzar os dedos das duas mãos e 
entrechocar as palmas das duas; Com 
as costas de uma mão sobre a outra; 
Dar estalos; Soprar entre os 
polegares com as duas mãos juntas 
em concha 
Agora vamos juntar o bater das mãos 
e o bater dos pés  
 Vamos aprender agora uma canção 
muito interessante e cantá-la com 
muitos gestos 

 
 Mãos das crianças 
 
Canção “ O patinho 
nada” 

 
15mn 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas através da: 

1. A participação e o interesse dos alunos, em grupo na actividade  

2. Execução dos diferentes sons com as mãos tendo em conta as indicações dada. 

3. Execução de batimentos das mãos e dos pés 

4 – Entoação da canção com expressividade 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 11 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º Ano do 1º ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala de aula ou no pátio da escola 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Audição 
Agrupamento (Organização) Sentados inicialmente. Depois de pé                                                                                                                                                                                                                                                     

Conteúdos  
(Saber) 

 

Objectivos 
(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Audição e 
aprendizagem de 
uma canção com 
movimentos 

 
Cantar uma 
canção aprendida 
acompanhada de 
movimentos 
 
 

Vou ensinar-vos sobre os 
relógios. Como sabem temos 
relógios de vários tamanhos não 
são assim? Muito bem! 
Nesta canção temos três 
relógios cada um do seu 
tamanho e cada um tem um som 
diferente do outro. O maior faz 
um tic tac lento, o pequeno um 
pouco mais rápido e o mais 
pequenino faz muito depressa. 
Vou cantar a canção toda e 
vocês vão escutar com muita 
atenção. Vou dizer os versos e 
vocês vão repetir. 
Cantar a canção por partes e 
levar as crianças a repetir, 
juntando sempre a parte nova às 
partes já aprendidas, até que as 
crianças a prendem. 
Mandar as crianças ficarem de 
pé para fazerem os movimentos 
de acordo com o andamento da 
canção 

 
Voz e corpo das 
crianças 
 
Canção   
“O relógio” 

 
30mn 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas identificando: 

1. A participação e o interesse dos alunos na entoação da canção  

2. Movimento de acordo com o ritmo e andamento da canção 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 12 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º Ano do 1º ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala de aula ou no pátio da escola 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Reprodução de sons 
Agrupamento (Organização) De pé, movimentando-se pela sala em dois grandes grupos                                                                                                                                                                                                                                                      

Conteúdos 
(Saber) 

 

Objectivos 
(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Imitação de sons 

 
Dominar a 
execução de 
onomatopeias 

 
Vamos imaginar que fomos fazer 
uma visita ali na Ribeira de vinha e 
vimos muitos animais. Cabras, 
galinhas, cavalos, patos burros, cães, 
gatos, vacas. 
Vamos imitar o som de cada um 
desses animais. 
Agora vão formar famílias de 
animais.  
Cada um vai encontrar a sua família. 
Para isso vão escolher neste saco o 
desenho de um animal mas em 
segredo. Ninguém pode saber qual é 
o animal que cada um escolheu: 
Após isso vão andar imitando a voz 
do animal que escolheram até 
encontrarem o resto da vossa família.  
Assim que os encontrarem, abraçam-
se. Atenção cada família tem três 
elementos 

 
Voz das 
crianças 
 
 Cartões com 
desenho de 
animais 

 
15mn 

Avaliação 
Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas através da: 

1. A participação e o interesse dos alunos, em grupo na actividade  

2. Identificação de um som específico 

3. Produção de onomatopeias 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 2 

Sessão: Nº 12 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º Ano do 1º ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala de aula 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Reprodução de sons/ Associação sonora 
Agrupamento (Organização) Movimentando-se dentro da sala 

Conteúdos 
(Saber) 

 

Objectivos 
 

(Saber-fazer 
 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Execução de 
sons vocais de 
forma 
expressiva 
Audição de 
uma canção 
 

 
Consolidar a 
execução de 
onomatopeias de 
forma expressiva 
Sonorizar un 
relato 

 
Vamos imaginar agora que estamos a passear na 
cidade. Durante esse passeio ouvimos sons de 
muitos meios de transporte. Para isso vamos 
movimentar dentro da sala imaginando que 
somos esses meios de transporte. Preparados? 

Começamos por ouvir os carros. Como é que 
fazem os carros? Vamos imitar o motor dos 
carros. E as buzinas? Agora ouvimos as motas, 
vamos acelerar… 

Um carro de bombeiro começa a se aproximar, 
mas ainda está longe de nós. Está mais perto. 
Afastou-se Estamos agora a ouvir o barulho de 
um avião. 

Mas será que estou a ouvir a ambulância? É sim. 
É a ambulância que vai a toda a pressa. E lá se 
afastou. 

Mas o nosso passeio já vai terminar. Os carros 
começam a se afastar e vão para as suas 
garagens.  

São horas de descansar. A lua já saiu por de trás 
do Monte Verde. As primeiras estrelas começam 
a parecer. Finalmente vamos para casa em 
silêncio.  

Só se ouvem agora os nossos passos na calçada. 
E agora vamos dormir.  

 
Boca das 
crianças 
 

 
15mn 
 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas identificando: 

1. A participação e o interesse dos alunos, em grupo na actividade  

2. Execução dos sons onomatopaicos tendo em conta as indicações dadas. 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 13 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º Ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Representação de sons 
Agrupamento (Organização) Individualmente 

Conteúdos 
(Saber) 

 

Objectivos 
(Saber-fazer) 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Audição e 
reconhecimento 
de sons 
Representação 
de sons 
sugeridos 

 
Desenhar ruídos 
e sons 
ambientais. 
Desenhar sons 
pontuais 
 

Lembre-se do jogo que fizemos sobre o 
passeio em que imaginamos ouvir muitos 
sons? 
Vamos fazer uma actividade diferente hoje.  
Trouxe algum material para produzir sons 
imitando alguns que escutamos durante o 
passeio. Mas também vão poder reconhecer 
ouros sons da Natureza Depois cada um vai 
desenhar os sons que mais gostou. 
Combinado? 
Imita o som do mar com cartão e a areia. 
Imitar o som do trovão com o cartão e a 
pedra. 
Imitar o som da chuva com os sacos de 
plástico. 
Imitar o som dos pardais dando beijos 
sonoros na palma ou na costa da mão. 
Imitar o som das motas e dos carros com a 
boca. 
Imitar o som do vento soprando com a boca 
na posição de assobio, inspirando e 
expirando. 

 
Cartão com 
areia 
Sacos de 
plástico 
Pedra 
Boca 
Mãos 
Lápis de cor e 
lápis de carvão  
Papel 

 
30mn 

Avaliação 

1 - Associação de um som à sua imagem visual 

2 – Representação de sons escutados  
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 14 

Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereia 

Turma: 1º Ano do 1º ciclo do Ensino Básico 

Espaço: Sala 

Área: Percepção Auditiva 

Sub área: Discriminação Auditiva/Introdução de sons gravados 

Agrupamento (Organização) Individualmente 

 

Conteúdos 
(Saber) 

 

 

Objectivos  

(Saber-fazer)  

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Audição e 
reconhecimento 
de sons 

 
Discriminar sons 
gravados 

Lembre-se do jogo que fizemos sobre o 
passeio em que imaginamos ouvir muitos 
sons? 
Pois bem! Vamos fazer uma actividade em 
que terão de escutar alguns sons gravados e 
assinalar numas fichas que vou distribuir. 
A primeira ficha contém desenho de 
elementos da Natureza e a segunda, desenhos 
de animais. 
Agora vão dizer que desenhos é que estão 
nesta ficha ( as crianças analisam os desenhos 
das fichas) 
Vou agora colocar o gravador. 
Têm de escutar com muita atenção. 
Muito bem! 
 Vão colocar uma cruz debaixo do desenho do 
som que escutaram. Perceberam o que devem 
fazer? 
Toda a gente já fez? Quem é que ainda não 
fez? 
Vou recolher a ficha e entregar-vos a ficha 
que contêm desenhos de animais. 
Têm de prestar muito bem a atenção para que 
possam ouvir bem os sons 

Fichas de 
discriminação 
auditiva: 
Ficha “ O som 
dos animais” 
Ficha “ O som 
da Natureza” 
Gravador de 
sons 

 
30mn 

Avaliação 

Associação de um som à sua imagem visual 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 15 

Escola: António Aurélio Gonçalves 

Turma: 1º Ano da 1ª Fase do Ensino Básico 

Espaço: Sala 

Área: Percepção Auditiva 

Sub área: Discriminação Auditiva/ Audição de sons reais 

Agrupamento (Organização) Em grande grupo 

Conteúdos  
(Saberes) 

 

Objectivos 
(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Audição de som de 
instrumentos 
 
Entoação de uma 
canção 

 
. Aprender a ouvir 
o som de um 
instrumento 
 

 
Hoje vamos falar de alguns 
instrumentos. Trouxe alguns 
para vocês conhecerem. Mas 
antes quem é que quer dizer o 
nome de algum instrumento que 
já conhece? 
Muito bem. Vou mostrar o 
primeiro instrumento. Quem é 
que sabe dizer o seu nome? 
(Seguir esta estratégia até as 
crianças conhecerem todos os 
instrumentos) 
Vamos agora aprender uma 
pequena canção que fala dos 
instrumentos.  

Diversos 
instrumentos 
musicais: Clavas, 
caixa chinesa, 
maracas, reco-reco, 
castanholas, 
tamborim, 
pandeiretas, 
triângulo etc. 
Canção “ A 
bandinha” 

 
15mn 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas através  da participação na 
actividade 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 2 

Sessão: Nº 15 
Escola: António Aurélio Gonçalves 
Turma: 1º Ano da 1ª Fase do Ensino Básico 
Espaço: Sala 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Audição de sons reais 
Agrupamento (Organização) Em grande grupo 

Saber 
(Conteúdos) 

Saber-fazer 
(Objectivos) 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Audição de som de 
instrumentos 
Entoação de uma 
canção 

 
. Identificar o 
instrumento pelo 
seu som 
Tocar um 
instrumento para 
acompanhar o 
ritmo de uma 
canção 

 Vamos jogar com esses 
instrumentos. É um jogo muito 
divertido 
Vou chamar uma criança a 
quem vendarei os olhos. De 
seguida, toco num instrumento e 
a criança vai ter de procurar este 
instrumento depois sem a venda 
nos olhos e tocar nele. 
 Agora vou distribuir os 
instrumentos e vamos cantar a 
canção “ A bandinha”. Na parte 
do refrão quando dizermos o 
nome do instrumento, só este 
instrumento é que toca. 

 Clavas, caixa 
chinesa, maracas, 
reco-reco, 
castanholas, 
tamborim, 
pandeiretas, 
triângulo etc. 

 
15mn 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas através da identificação do 
instrumento   
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 16 
Escola: António Aurélio Gonçalves 
Turma: 1º Ano da 1ª Fase do Ensino Básico 
Espaço: Sala 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Reprodução de sons 
Agrupamento (Organização) De pé em grande e em pequenos grupos 

Saber 
(Conteúdos) 

Saber-fazer 
(Objectivos) 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Produção de sons 
em partes 
segmentares do 
corpo 
 

 
Descobrir as 
possibilidades 
sonoras do corpo 

 
Já experimentamos o som das 
mãos dos pés e também da voz 
não e´? 
 Vamos tentar produzir sons 
com outras partes do corpo. 
Querem experimentar? 
Muito bem. Agora vamos 
começar com os estalos. Quem 
é que consegue dar estalos? 
Parecem pipocas a estalar. 
Vamos estalar as pipocas. 
Agora damos um estalo e 
batemos no peito. Em grupos 
vamos combinar outras formas 
de juntar os batimentos. 

 
 
Corpo da criança 

 
15mn 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades: 

-Percutir parte segmentares do corpo. 

-Produzir sequências de batimentos de partes segmentares do corpo. 
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JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 2 

Sessão: Nº 16 
Escola: António Aurélio Gonçalves 
Turma: 1º Ano da 1ª Fase do Ensino Básico 
Espaço: Sala 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Pro 
Agrupamento (Organização) Em grande grupo 
Saber(Conteúdos

) 
Saber-fazer 
(Objectivos) 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Produção de 
sons em partes 
segmentares do 
corpo  
Canção 

 
Acompanhar uma 
canção com 
batimento de 
partes do corpo 

 
 Podemos agora cantar uma canção e 
acompanhá-la com batimentos do corpo. 
Vamos aproveitar a canção “T ráz-tráz” 
que vocês já conhecem e que fala de 
bater palminhas. 
Muito bem! Agora podemos cantá-la 
juntando palmas e peito.  
- Agora com palmas e pernas! 
- Podemos cantá-la com palmas e pés! 
Agora vamos aproveitar a canção “Ainda 
não comprei” que também vocês 
conhecem e cantá-la o acompanhamento 
de palmas e estalos  
Gostaram desta actividade! 

 
Corpo da criança 
Canções “ Tráz-
tráz 
“Ainda não 
comprei”" 

 
15mn 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades: 

-Percutir partes segmentares do corpo. 

-Produzir sequências de batimentos de partes segmentares do corpo. 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 

JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 
Sessão: Nº 17 
Escola: António Aurélio Gonçalves 
Turma: 1º Ano da 1ª Fase do Ensino Básico 
Espaço: Sala 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Agrupamento de sons sem apoio visual 
Agrupamento (Organização) Em pequenos grupos  

Saber 
(Conteúdos) 

Saber-fazer 
(Objectivos) 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Correspondência de 
sons iguais 

 
Imitar o som que 
o seu par produziu 

 
- Vou agora escolher doze 
crianças que vão realizar um 
jogo muito interessante. As 
doses crianças vão ficar de 
costas formando seis pares. 
As crianças que estão sentadas 
vão servir de júri. Depois virão 
outro grupo de doze. 
-Vou distribuir seis pares de 
instrumento. A fila da frente 
terá os mesmos instrumentos 
que a fila de trás. Nenhuma 
criança pode voltar a cara para 
saber quem é que tem o mesmo 
instrumento que ela.  
- Ao colocar a mão na cabeça de 
uma criança, ela deverá produzir 
um som que será imitado pela 
criança que tiver o mesmo  
- Então como é que vão fazer? 
- Muito bem! Agora atenção 

Diversos objectos 
sonoros 

 
 
30mn 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas através da: 

1. Participação e o interesse dos alunos, em grupo na actividade  

2. Execução do mesmo som escutado 
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JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 18 
Escola: António Aurélio Gonçalves 
Turma: 1º Ano da 1ª Fase do Ensino Básico 
Espaço: Sala 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Ordenação de sons 
Agrupamento (Organização) Em pequenos grupos  

Saber 
(Conteúdos) 

Saber-fazer 
(Objectivos) 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Ordenação de sons 
de timbres 
diferentes  
Ordenação de sons 
de timbres iguais 

 
Iniciar a 
percepção de 
sequências 
sonoras 

- Desses instrumentos que estão 
em cima desta mesa alguns 
produzem sons muito parecidos 
e outros produzem sons muito 
diferentes. 
-Vamos tentar descobrir? 
- Vou chamar uma criança que 
terá de repetir, de olhos 
vendados o som de dois 
instrumentos diferentes pela 
mesma ordem que eu tocar.  
Outra criança vai fazer o mesmo 
para dois sons de timbres iguais 
Repetir a mesma coisa só que 
desta vez com três instrumentos 
iguais e depois com três 
instrumentos diferentes. 
 

 
Triângulo, maracas, 
tamborim, 
pandeireta com 
pele, tambor 

 
 
15mn 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas através da: 

 
1. Participação e o interesse dos alunos, em grupo na actividade  

2. Execução do mesmo som pela ordem escutada  
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 

JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 2 
Sessão: Nº 18 

Escola: António Aurélio Gonçalves 

Turma: 1º Ano da 1ª Fase do Ensino Básico 

Espaço: Sala 

Área: Percepção Auditiva 

Sub área: Discriminação Auditiva/ Representação de sons 

Agrupamento (Organização) Em pequenos grupos  

Saber 

(Conteúdos) 

Saber-fazer 

(Objectivos) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Representaçã
o pictográfica 
de sons 

 
Reproduzir a 
duração de sons 
representados 
graficamente 
 
Representar a 
duração do som 
 

- Alguns desses instrumentos produzem um som 
muito comprido ou longo e outros produzem um 
som curto. 

- Vou tocar alguns deles e vocês irão descobrir 
qual é que produz som longo e qual é que 
produz um som curto 

Tocar 1º na flauta um som longo e depois tocar 
um som curto nas clavas 

Qual é que tem o som mais comprido, o 1º ou o 
2º?muito bem! 

-Vamos produzir com a boca um som muito 
longo.  

 

Agora um som curto. 

- Vamos inspirar e soprar com um som 
comprido.  

- Agora um som curto 

- Podemos desenhar um som comprido e um 
som curto. Não acham? 

Então enquanto eu toco na flauta um som vocês 
vão fazer o som com o dedo. 

Agora vou desenhar dois sons e vocês vão 
produzir o som. 

(Desenhar dois traços longo na horizontal. Um 
curto e outro longo) 

Vamos ler estes dois sons. 

 
Flauta, 
clavas, 
triângulo, 
castanholas 
Boca das 
crianças 
Quadro e giz 
 

 
 
15mn 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas através da: 

1. Participação e o interesse dos alunos, em grupo na actividade  

2. Identificação e reprodução da duração do som 

 
 
 
 



 
 

Margarida Brito Martins Página 373 
 

 
 
 

FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 19 
Escola: António Aurélio Gonçalves 
Turma: 1º Ano da 1ª Fase do Ensino Básico 
Espaço: Sala 
Área: Percepção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Introdução de sons gravados 
Agrupamento (Organização) Individualmente 

Saber 
(Conteúdos) 

Saber-fazer 
(Objectivos) 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Audição e 
reconhecimento 
de sons 

 
Discriminar sons 
gravados 

Vou distribuir a cada um uma ficha 
contendo o desenho de alguns 
instrumentos. 
Vão escutar o som de três 
instrumentos, um a seguir ao outro e 
depois vão colocar uma cruz à frente 
da sequência de instrumentos que 
escutarem. Isto é se escutaram os três 
instrumentos que estão em cima ou os 
do meio ou então os três em baixo 
Perceberam o que devem fazer? 
Vão escutar neste gravador o som de 
três instrumentos. 
Toda a gente já fez? Quem é que ainda 
não fez? 
Vou recolher a ficha um e entregar-vos 
a ficha 2. 
Desta vez vão escutar o som produzido 
em algumas partes do corpo. 
Têm de prestar muito bem a atenção 
para que possam ouvir bem os sons 

Fichas de 
discriminação 
auditiva: 
Ficha 1 “ O som 
dos instrumentos” 
Ficha 2 “ O som do 
corpo e da voz” 
Gravação de sons 

 
30mn 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas através da: 

1. Identificação do som de três instrumentos  

2. Identificação do som de três partes do corpo 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 

JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 20 

Escola: António Aurélio Gonçalves 

Turma: 1º Ano da 1ª Fase do Ensino Básico 

Espaço: Sala 

Área: Percepção Auditiva 

Sub área: Discriminação Auditiva/Identificação e reconhecimento de qualidades sonoras 

Agrupamento (Organização) Circulando pela sala 

Saber 

(Conteúdos) 

Saber-fazer 

(Objectivos) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Discriminação de 
alturas 
 
 

 
Aplicar a 
percepção grave -
agudo a 
instrumentos 
 
 

Vamos fazer um jogo. Primeiro 
vão imitar o som de um 
passarinho. 
- Muito bem! 
- Agora o som de um boi! 
Isso mesmo. Qual deles é que 
tem uma som mais fininho e 
qual é que tem um som grosso? 
É claro que o passarinho tem 
um som fininho e o boi um som 
grosso. 
Ao som fino do passarinho 
chamamos som alto ou som 
agudo. Ao som grosso do boi 
chamamos som baixo ou som 
grave. 
Agora ao vou produzir um som 
fino com a boca e vocês dizem 
“ Agudo” ou “fino” se 
preferirem, ao mesmo tempo 
que levantam a mão para cima 
Ao produzir um som grave 
colocam a mão para baixo e 
dizem “Grave” ou “grosso” 
Agora vão levantar-se da 
carteira e fazer a mesma coisa 
com o corpo. Desta vez ao tocar 
a flauta que tem um som agudo 
e o pandeiro que tem o som 
grave 

 
Voz 
Flauta de bisel e 
pandeiro 
 

 
15mn 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas através da: 

 
1. Participação e o interesse dos alunos, em grupo na actividade  

2. Execução do movimento de acordo com a altura agudo e grave 
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FICHAS DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 2 

Sessão: Nº 20 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º Ano d 1º ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala 
Área: Perceção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Identificação e reconhecimento de qualidades sonoras 
Agrupamento (Organização) Pequenos grupos de pé na sala 

Saber 
(Conteúdos) 

Saber-fazer 
(Objectivos) 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Distinção de grave -
agudo sem apoio 
visual 
 
 

 
Discriminar a 
altura sonora sem 
apoio visual 

 
- Agora vou vendar os olhos de 
algumas crianças.  
Duas crianças vão tocar um 
instrumento de cada vez. O 
triângulo que tem um som alto e 
o tamborim que tem o som 
baixo  
As que estão de olhos vendados 
vão levantar os braços ao 
ouvirem o som do triângulo e 
ficar de cócoras ao ouvirem o 
som do tamborim. 

 
Triangulo e 
tamborim 

 
15 mn 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão das actividades vivenciadas através da execução do 
movimento do braço de acordo com a altura produzido 
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FICHA DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 21 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º  e 2º Ano  do 1º Ciclo  do Ensino Básico 
Espaço: Sala 
Área: Perceção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Representação de sons 
Agrupamento (Organização) Circulando pela sala 

Saber 

(Conteúdos) 

Saber-fazer 

(Objectivos) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Representação 
pictográfica de 
altura do som 

Representar 
som a subir e 
som a descer 

Lembrem-se do som alto e do som baixo que 
estivemos a ver na sessão anterior? Muito bem! 

- Então vamos produzir um som alto com a boca. 

-E agora um som baixo 

- Quando produzíamos o som o que é que 
fazíamos? Isso mesmo! Levantávamos o braço e 
para o som baixo baixávamos o braço.  

Lembrem-se da canção “O meu caracol? Quando 
cantávamos as notas DO RE MI FA SOL fazíamos 
o gesto de subir. Se queremos representar este 
gesto, fazemos um traço inclinado a subir. Vamos 
todos desenhar no ar o som a subir. 

E agora o som a descer é o contrário não é? Agora 
cantamos as notas SOL FA MI RE DO. Muito 
bem! 

Vamos todos fazer o som a descer. 

Agora já podemos fazer um som a subir e um som 
a descer 

Vamos cantá-lo só com Ò sem dizer o nome das 
notas. 

Agora vamos representar no quadro o som a subir 
e o som a descer.  

Podemos fazê-lo com se fosse uma escada mas 
também podemos representá-lo som com traços. 

O corpo e a 
voz da 
criança 

30mn 
 

Avaliação 
Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas atividades vivenciadas através da: 
1. Participação e o interesse dos alunos, em grupo na atividade  
2. Execução do movimento com a mão do som a subir e do som a descer. 
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FICHA DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 22 

Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 

Turma: 1º Ano do 1º ciclo do Ensino Básico 

Espaço: Sala 

Área: Perceção Auditiva 

Sub área: Discriminação Auditiva/Representação de sons 

Agrupamento (Organização) Individualmente e em pequenos grupos 

Conteúdos 
(Saber) 

 

Objectivos 

(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Consolidação da 
representação da 
altura 
 

 
Representar som 
a subir e som a 
descer 
 

 

-Vamos relembrar os sons a subir e sons a 
descer. Mas primeiro iniciamos a actividade 
de hoje com a nossa canção “ O meu 
caracol” 

- Vou produzir um som a subir ou a descer e 
vocês fazem o desenho no ar. Vamos lá? 

Agora vou fazer a mesma coisa mas desta 
vez vem uma criança ao quadro para 
desenhar o som 

Muito bem! 

Eu trouxe hoje uns cartões para fazermos 
um jogo com sons a subir e sons a descer. 

Vamos substituir o traço pelos cartões. 
Primeiro vou dar um exemplo no quadro. 
Quando o som é a subir os cartões ficam 
nessa posição (a posição é colocar os 
cartões inclinados para a direita). 

Vamos agora formar cinco grupos. Vou 
distribuir a cada grupo cinco cartões. 
Quando eu produzir um som cada grupo vai 
ter de representar este som, colocando os 
cartões na posição correspondente ao som 
que produzi. Isto é inclinado para a direita 
quando o som é a subir e inclinado para a 
esquerda quando o som é a descer. 

Estão prontos? 

(Produzir sons a subir, sons a descer, sons a 
subir e a descer, sons a descer e a subir) 

 
Quadro, giz 
Pequenos 
quadrados de 
cartolina 

 
30mn 
 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas atividades vivenciadas através da: 

1. Participação e o interesse dos alunos, em grupo na atividade  

2. Representação de sons a subir e sons a descer 
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FICHA DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 23 
Escola: António Aurélio Gonçalves e Josá Pereira 
Turma: 1 e 2º Anoº do 1º ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala 
Área: Perceção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Ritmo 
Agrupamento (Organização) Circulando pela sala 

Saber 
(Conteúdos) 

Saber-fazer 
(Objectivos) 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
 
Adequação a um 
ritmo externo 

 
Iniciar a 
adequação a 
ritmos rápidos 
Iniciar a 
adequação de 
ritmos lentos 
 
Movimentar-se de 
acordo com o 
andamento dado 

 
Vamos andar pela sala e seguir 
os batimentos que marca este 
instrumento. Devemos andar 
muito depressa, mas 
acompanhado o instrumento. 
Não podemos ir nem muito 
depressa nem devagar. 
Muito bem! Agora vamos andar 
todos seguindo este instrumento 
que toca muito lento. Vamos 
escutar atentamente para não 
irmos mais rápido nem mais 
devagar do que o instrumento 

 
Tamborim 
Clavas 

 
15mn 
 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas atividades vivenciadas através da: 

1. Participação e o interesse dos alunos, em grupo na atividade  

2. Movimentação de acordo com o som lento ou rápido tocado pelo instrumento 
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FICHA DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 
JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 2 

Sessão: Nº 23 
Escola: António Aurélio Gonçalves e José Pereira 
Turma: 1º e 2º Ano da 1º Ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala 
Área: Perceção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/Ritmo 
Agrupamento (Organização) Sentados em grande grupo 

Conteúdos  
(Saber) 

Objectivos 
(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 
(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Repetição de 
ritmos 
escutados  

 
-Reproduzir 
frases rítmicas 
- Ler frases 
rítmicas 

 

-Vocês vão repetir exatamente o que eu tocar neste 
instrumento com as mãos. 

(Executar um ritmo no tamborim) 

- Agora tocam a mesma coisa na carteira mas 
muito suave. 

Levar as crianças repetir vários ritmos e depois 
dizer-lhes que o que estão a executar chama-se 
ritmo. 

Vou agora representar uma sequência de sons 
longos e curtos. Mas desta vez não vamos 
representá-lo com um traço. O som curto será 
representado por um quadradinho e o som longo 
por um rectângulo. 

Ao rectângulo vamos lê-lo com o som TA e o 
quadradinho com o som Ti. Reparem que se 
dividirmos o rectângulo no meio ficamos com dois 
quadradinhos. 

- Lembrem-se do refrão da canção “ Ainda não 
comprei” 

- Pois é um ritmo ou então uma frase rítmica. 

Fazer vários exercícios com de sequências com 
TiTi TA 

Levar as crianças a associarem frases rítmicas com 
o nome de instrumentos 

 
Tamborim 
Mãos das 
crianças  
Carteira 
Quadro e giz 

 
15mn 
 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas actividades vivenciadas através da: 

1. Participação e o interesse dos alunos, em grupo na atividade  

2. Identificação de frases rítmicas 

3. Ler frases rítmicas 
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JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 

Sessão: Nº 24  
Escola: António Aurélio Gonçalves e José pereira 
Turma:  1º  e 2º Ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 
Espaço: Sala 
Área: Perceção Auditiva 
Sub área: Discriminação Auditiva/ Ritmo 
Agrupamento (Organização) Sentados nas carteiras 

Conteúdos 
(Saber) 

Objectivos 

(Saber-fazer) 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 
Materiais Tempo 

 

Representação 
icónica de 
elementos 
sonoros 

 

 

Representar a 
intensidade, o 
ritmo e a altura 
sonora  

 

Na sessão de hoje vou entregar-vos duas 
fichas para vocês assinalarem os sons que vou 
produzir. 

Na Primeira ficha tenho seis divisões: 

-no primeiro estão representados um som forte 
e um som fraco.  

- no segundo um som a subir com uma seta e 
outro com quadradinhos. 

- no terceiro, um som longo e um curto 

- no quarto,  está representado som lento 

- no quinto, som rápido  

- no sexto, som  a descer. 

Vão escutar com muita atenção os sons que eu 
vou produzir e depois colocar um X no espaço 
debaixo dos desenhos dos sons que escutaram. 

Agora vou dar a outra ficha com dois 
exercícios. No primeiro vão pintar a frase 
rítmica que escutarem. Debaixo vão fazer 
ligar cada instrumento com a frase rítmica que 
lhe pertence. 

Vamos recordar o nome dos instrumentos 

 
Ficha com 
desenhos que 
representam as 
qualidades do 
som 
Ficha com 
frases rítmicas 
e desenho de 
instrumentos 
 

 
30mn 

Avaliação 

1. Identificação do som escutado 

2. Identificação da frase rítmica escutada 

3. Associação de um instrumento à sua frase rítmica 
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JOGOS DE AUDIÇÃO. FICHA 1 
Sessão: Nº 25 

Escola: António Aurélio Gonçalves José Pereira 

Turma: 1º  e 2º Ano da 1º Ciclo do Ensino Básico 

Espaço: Sala 

Área: Perceção Auditiva 

Sub área: Discriminação Auditiva/ Associação sonora 

Agrupamento (Organização) Em grupos 
Conteúdos 

(Saber) 
Objectivos 

(Saber-fazer) 

 

Actividade e Motivação 

(Procedimentos) 

Materiais Tempo 

 
Sonorização 
de um conto 
narrado 
 

 
Sonorizar um 
conto 
escutado, com 
diversos 
materiais 

Vou contar-vos um conto que vai ser muito 

divertido. Como durante algum tempo vocês têm 

estado a produzir sons com a boca, com as mãos e 

com os pés e com objetos, vamos produzir esses sons 

no conto. Cada personagem vai ser representada por 

um som. Assim quando escutarem o nome da 

personagem, vocês produzem o som que o 

representa. Entenderam? 

É a história sobre um gatinho que gostava de ver a 

chuva cair. Como não podia sair para a rua ficava a 

imaginar como é que seria a água da chuva. Da 

janela onde ficava deitado, via outros animais a 

passar e como era muito tímido, sentia receio de falar 

com eles. Um dia encheu-se de coragem e vendo um 

cão passar, perguntou-lhe como é que era a água da 

chuva. Mas o cão disse-lhe para perguntar aos 

pardais, porque eles gostavam de tomar banho na 

água da chuva. Quando perguntou aos pardais, esses 

responderam-lhe que não sabiam dizer. Gostavam 

mas não sabiam dizer como é que era. Então o 

gatinho resolveu perguntar ao vento que lhe disse 

que só ele é que saberia dizer como é que era a água 

da chuva e foi-se embora porque estava com pressa. 

O gatinho ficou a pensar na resposta do vento e lá 

continuou ele na sua janela a sonhar. Um dia estava 

ele a dormir quando ouviu um barulho estranho, era 

o trovão que lhe disse: “acorda gatinho! Trouxe a 

chuva que tanto querias conhecer”. E o gatinho que 

não sentiu medo do trovão ficou tão feliz, pois 

 
Voz e o 
corpo das 
crianças 
Materiais 
diversos de 
desperdício 

 
30mn 
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finalmente via a água da chuva 

Agora vamos cada grupo vai imitar o som de cada 

personagem. Este grupo vai imitar o gatinho, este o 

cão este os pardais, este vai imitar a chuva, este o 

vento e este o trovão. 

Vou contar de novo e cada grupo vai produzir o som 

quando ouvir o nome da personagem. 

Compreenderam? Vamos experimentar 

Avaliação 

Partindo da observação, verificar o nível de apreensão nas atividades vivenciadas identificando: 

1. A participação e o interesse dos alunos, em grupo na actividade  

2. Execução dos sons onomatopaicos de acordo com as personagens do conto. 

 
 
 
 
 


