
Segmento 1  

Notas introdutórias  
1. Introduzir peças clássicas tocando ao piano com Gentle Piano.  

Pais devem aprender as peças utilizando mão direita (R), mão esquerda (L) ou com 
duas mãos (P) com a criança presente ou participando na aprendizagem da peça 
cantando, solfejando ou tocando. 

2. Apresentar os originais das mesmas peças em áudio e/ou vídeo.  
Promover atividades com movimento, dança, dirigir como maestro de forma livre. 
Não é necessário forçar a audição, a criança deve realizar a atividade de forma feliz 
e alegre. 

3. A peça deve ser apresentada à criança em diferentes ocasiões. A forma estruturada 
- tocar uma a duas vezes ao dia - e espontânea devem ser combinadas. 

4. O nome da peça e o nome do compositor deve ser dito antes ou depois da peça ser 
tocada.  

5. Após conclusão deste segmento as peças devem continuar a ser tocadas com as 
novas peças do currículo para que a criança tenha o repertório presente e seja 
capaz de diferenciar uma peça de outra. 

Apreciação Musical  
Sinfonia n.º 94, Sinfonia Surpresa 1.ª parte, Joseph Haydn - Youtube  

Gentle Piano 
Clássicos Favoritos 
Abrir Gentle Piano 
Selecionar Tecla F  
Procurar: Fav. Clas. 0 (Sight-Reading)  Joseph Haydn … Surprise Symphony.  

Treino Auditivo 
Tocar as teclas com os autocolantes e dizer/cantar os seus nomes. 

Caça ao tesouro - Guess Key Game 
Jogar durante 30 segundos ou 1 minuto.  
Parar carregando F1 e registar sempre a pontuação. 
Pedir à criança para CANTAR o nome das notas.  
https://youtu.be/FrhYjfKBsfw 

Piano 
Exercícios: aprender como colocar o polegar no Dó central com peso. 
Aprender os “nomes” para cada dedo da mão direita: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol 
https://youtu.be/bxeZQp3Poj0 
Tocar o exercício de cinco dedos começando no Dó central usando a mão direita. 

https://youtu.be/tF5kr251BRs
https://youtu.be/NBDVB1adDRc
https://youtu.be/FrhYjfKBsfw
https://youtu.be/bxeZQp3Poj0
https://youtu.be/La5yWhYKag8


Gentle Piano 

Canções/Peças introdutórias  

“Hot Cross Buns” - atalhos: S, R 
“French Songs” - atalhos: R ou L (opcional) 

Leitura à primeira vista - Gentle Piano 
Sinfonia n.º 94, Sinfonia Surpresa 1.ª parte, Joseph Haydn 
Abrir Gentle Piano 
Selecionar Tecla F  
Procurar: Fav. Clas. 0 (Sight-Reading)  Joseph Haydn … Surprise Symphony.  
Atalhos: R2, L2 ou P2. Cantar as notas com solfejo  
https://youtu.be/v4sPZds6hEY 

https://youtu.be/v4sPZds6hEY

