
 

PLANO DE DOCÊNCIA POR ATIVIDADE REMOTA – 2020/2 
 

DOCENTE: Cléber Maurício de Lima 

CURSO: Licenciatura em Música 

DISCIPLINA: PROCESSOS DE ENSINO EM MÚSICA II 

CÓDIGO: DAM00227 
 

CARGA HORÁRIA: 80 h/a CRÉDITOS: 4 

EQUIVALÊNCIA PARA A PANDEMIA: 80 horas = 10 encontros (1cr = 8 horas) 
 
 
 

EMENTA DURANTE A PANDEMIA: 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. 
 
 
OBJETIVOS: 1. Analisar, a partir de diversas perspectivas (histórica, psicológica, neurocientífica, 
filosófica, antropológica, física, entre outras) os conceitos e funções da educação musical nos contextos de 
educação escolar e nos contextos não escolares. 2. Debater, no âmbito de diversos campos científicos, sobre 
a natureza do conhecimento musical e sobre processos de transmissão e criação em música. 3. Compreender 
o funcionamento dos processos de educação musical nos diversos contextos em que ocorrem. 4. 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. 5. Avaliar a 
concepção e condução de processos de musicalização, considerando seus marcos referenciais -situacional, 
teórico e operativo. 6. Capacitar o aluno a uma participação consciente e autônoma, crítica e embasada em 
espaços de prática de educação musical. 
 
 

 
DATA/ 
AULA 

 
CONTEÚDO 

 
ATIVIDADE 

 
FERRAMENTA 

(MEIOS EDUCACIONAIS) 

DESCRIÇÃO DA 
EXECUÇÃO 

(SÍNCRONA OU 
ASSÍNCRONA) 

1ª 
 

Plano de 
disciplina 

Apresentação do 
professor, da disciplina e 

dos alunos. 

A aula utilizará recursos 
eletrônicos e SIGAA. 

 

Síncrona.  



 

2ª 
 
 

Auto-
aprendizagem 

musical - 
alternativas 

tecnológicas: 
Conceitos e 
categorias 

Aulas teórico-
expositivas, leituras em 
classe, discussões em 

classe, pesquisas 
orientadas na internet. 

A aula utilizará recursos 
eletrônicos e SIGAA. 

 

Aula síncrona. 
Realização de 
atividades com 
a presença do 

professor. 



 

 
3ª 

 
Auto-

aprendizagem 
musical - 

alternativas 
tecnológicas: 
Tecnologia e 

música 

Aulas teóricas guiadas 
por conteúdo 

remoto, leituras 
individuais e em 

grupo, discussões em 
grupo, pesquisas 

orientadas na internet. 

A aula utilizará recursos 
eletrônicos e SIGAA. 

 

Aula 
Assíncrona. 

Realização de 
atividades sem 
a presença do 

professor. 

4ª 
 

Auto-
aprendizagem 

musical - 
alternativas 

tecnológicas: 
Tecnologia e auto-

aprendizagem 

Aulas teóricas guiadas 
por conteúdo 

remoto, leituras 
individuais e em 

grupo, discussões em 
grupo, pesquisas 

orientadas na internet. 

A aula utilizará recursos 
eletrônicos e SIGAA. 

 

Aula 
Assíncrona. 

Realização de 
atividades sem 
a presença do 

professor. 

5ª 
 

Educação 
musical a 
distância - 

Abordagens e 
experiências: 
Educação à 

distância 
 

Aulas teóricas guiadas 
por conteúdo 

remoto, leituras 
individuais e em 

grupo, discussões em 
grupo, pesquisas 

orientadas na internet. 

A aula utilizará recursos 
eletrônicos e SIGAA. 

 

Aula Assíncrona. 
Realização de 

atividades sem a 
presença do 
professor. 

6ª 
 

A apreciação 
musical na era 
das tecnologias 

digitais 

Aulas teórico-
expositivas, leituras em 
classe, discussões em 

classe, pesquisas 
orientadas na internet. 

A aula utilizará recursos 
eletrônicos e SIGAA. 

 
 

Aula síncrona. 
Realização de 
atividades com 
a presença do 

professor. 



 

 
     

7ª 
 

Tecnofobia na 
música e na 
educação. 

Aulas teóricas guiadas 
por conteúdo  de maneira  

remota, leituras 
individuais e em 

grupo, discussões em 
grupo, pesquisas 

orientadas na internet. 

A aula utilizará recursos 
eletrônicos e SIGAA. 

 
 

Aula 
Assíncrona. 

Realização de 
atividades sem 
a presença do 

professor. 

8ª 
 

A internet em 
desenvolvimento: 
vivências digitais 

e interações 
síncronas no 

ensino a distância 
de instrumentos 

musicais 
 

Aulas teóricas guiadas 
por conteúdo  de maneira  

remota, leituras 
individuais e em 

grupo, discussões em 
grupo, pesquisas 

orientadas na internet. 
 

A aula utilizará recursos 
eletrônicos e SIGAA. 

 

Aula Assíncrona. 
Realização de 

atividades sem a 
presença do 
professor. 



 

9ª 
 

Apresentação de 
vivências dos 

alunos com sala 
de aula invertida 

durante a 
disciplina. 

Avaliação parcial: Sala 
invertida. 

Atividade com valor 50. 

A aula utilizará recursos 
eletrônicos e SIGAA. 

 

Aula síncrona. 
Realização de 

atividades com a 
presença do 
professor. 

10ª 
 

Avaliação Final Avaliação parcial: Prova 
escrita. 

Atividade com valor 50. 
Nota final igual a soma 

das duas parciais. 

A aula utilizará recursos 
eletrônicos e SIGAA. 

 
 

Aula síncrona. 
Realização de 

atividades com a 
presença do 
professor. 

 
 

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PLANO REMOTO: Conforme calendário acadêmico da 
UNIR. 
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