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Oficinas de Música e Psicomotricidade
Relatório Final das Oficinas de Música
As oficinas de música decorreram durante os meses de Outubro a Novembro na
APPDA-Lisboa, sob a coordenação e orientação do Prof. de música Rui Pais e a
Psicóloga Sónia Eusébio.
Contaram com a presença de dez crianças, com perturbações do espectro do Autismo
(PEA), com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos e respetivos pais.
O resultado avaliativo final das oficinas de música incide sob objetivos para os pais e
para os filhos:
a) Participação dos pais durante as sessões na assimilação das técnicas
comportamentais e conceitos musicais.
b) Participação das crianças durante as sessões: interação, comportamento e
desenpenho musical.
O trabalho desenvolvido com pais nas oficinas de música teve como objetivos
especificos transmitir alguns conceitos musicais fundamentais : (Altura, duração,
timbre, dinâmicas, frequência, ritmo e melodia) e a aqusição de conceitos básicos de
manutenção comportamental: (moldagem/modelagem, promting, imitação através do
modelo, reforços operantes e a utilização de pitogramas como modelo alternativo de
comunicação.
O Trabalho desenvolvido com as crianças teve como objetivo estimular os requisitos
musicais fundamentais: estruturação ritmica, estruturação melodica e os aspetos
relacionados com a coordenação e sincronização no acompanhamento dos ritmos e
das canções propostas.
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Todos os conceitos musicais foram aplicados conjuntamente com as técnicas
comportamentais (ABA) e de comunicação alternativa (PEC’S).
Conclusão:
As oficinas de música decorreram em geral de forma adequada, tranquila e
harmoniosa, surgindo nas primeiras sessões alguma hiperatividade ou
comportamentos de fuga da parte de alguns participantes, que ao longo das sessões
acabaram por participar adequadamente.
O grupo demonstrou-se sempre motivado e disposto a participar, e a interação entre
os participantes e responsaveis foi muito positiva, permitindo deste modo uma
aquisição de requisitos musicais e comportamentais, eficientes para a consolidação e
aplicação das aprendizagens.
O Professor de Música – Rui Pais
A Psicóloga – Sónia Eusébio
Lisboa, 5 de Dezembro de 2016
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