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EMENTA 
 
Definições de música e competências do músico; seleção e organização de saberes. Os múltiplos espaços de 
ensino e aprendizagem musical no Brasil e no âmbito internacional. Paradigmas e tendências de orientação 
de currículo na educação básica (infantil, ensino fundamental e médio), na educação profissional e nas 
escolas/conservatórios de música: retrospectiva histórica e visão prospectiva. Os múltiplos espaços para 
atuação do educador musical. Cultura e Educação: os materiais da cultura e as práticas musicais na 
educação. O lugar da criação no processo educacional na relação integrada da Música com outros campos do 
conhecimento, incluído o estudo das Artes Integradas. Leitura e escrita musical, experiência vocal e 
instrumental, criação e apreciação musical nos diferentes projetos pedagógico-musicais. Estudos em cognição 
e currículo. A contribuição das diversas ciências para o desenvolvimento das práticas musicais em várias 
instâncias: cognitiva, sociológica, histórica, filosófica, antropológica, física, neurocientífica, psicológica entre 
outras que atendam às demandas da formação do profissional em música atuante na contemporaneidade. 
Tópicos acima com adaptações de forma remota. 
 

OBJETIVOS 
 

 Observar, refletir e analisar os Processos Educacionais Pedagógicos durante a Pandemia COVID-19.  

 Promover e analisar as teorias e práticas pedagógicas para o ensino da Educação Musical bem como 
as possibilidades interdisciplinares contemporâneas online e suas implicações para a prática 
pedagógica em modalidades específicas. 

 Refletir sobre as metodologias de ensino e suas contextualizações nos processos de ensino e 
aprendizagem em diferentes contextos. 

 Analisar materiais de diversos grupos culturais e suas práticas musicais visando identificar processos 
de ensino e de aprendizagem próprios a eles, repensando as práticas de ensino em ambientes 
escolares; 

 Capacitar o aluno a uma participação consciente e autônoma, crítica e embasada em espaços de 
prática de educação musical. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 O desafio remoto e as novas tecnologias 

 O ensino de arte (Música) no contexto atual brasileiro 

 Elaboração e planejamento de atividades musicais e interdisciplinares remotas dentro das novas 
tecnologias; 

 Compartilhamento e resultados das experiências 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS ESTRATÉGICOS PARA ERE 
 

 Encontros coletivos online via Google Meet para alinhamento e proposição de possibilidades e 
caminhos a serem seguidos na disciplina; Síncrono. 

 Utilização da Sala Virtual da UNIR (Moodle) para atividades e conteúdos; Assíncrono. 

 Utilização de Site Específico da disiciplina com hospedagem de conteúdos utilizados no semestre. 

 Utilização de outros recursos tecnológicos (Whats Upp, Telegram) quando necessários; Assíncrono. 

 Utilização de outros recursos (pendrive, impressão de material) se necessários; Assíncrono. 
 



SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 

 A avaliação se dará de forma contínua, cumulativa, descritiva e compreensiva em que os alunos serão 
submetidos a análise do desenvolvimento das habilidades necessárias às competências musicais, 
tecnológicas e artísticas específicas, adequadas de forma remota quais sejam: 

 Nota 1: percurso do aluno, o qual inclui seu comprometimento, realização das atividades/trabalhos, da 
Sala Virtual Moodle ou outro, se necessário; 

 Nota 2: avaliação de atividade específica prática e/ou escrita, individual e/ou coletiva dos conteúdos. 
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