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Ementa	
Nível II do estudo das principais leis e diretrizes internacionais e nacionais de apoio à 
educação musical, assim como sociedades e organizações afins. Estudos aprofundados dos 
principais métodos, teorias e abordagens de educação musical. Construção de materiais 
didáticos para a Educação Musical. Conceitos e fundamentos da avaliação em música. 
Práticas pedagógicas da Educação Musical. Elaboração de projeto de estágio, de plano de 
curso, de disciplina e de aula. Estágio de observação participativa. Estudos de referências 
bibliográficas em Educação Musical (livros, teses, relatórios, revistas, jornais, CDs,, websites, 
vídeos e outros.	
Observações críticas em campo no âmbito de ONGs e projetos sociais. Relação entre a 
literatura e a prática. Programa de ensino e planos de aula. Continuação de Metodologia da 
Educação Musical 1.	

Objetivos	
 

• Elaborar aulas centradas nos processos de ensino e aprendizagem musical nas 
manifestações culturais de tradição oral estudadas;	

• Proporcionar noções de Práticas Pedagógicas aplicadas à educação 
especial/inclusiva;	

• Conhecer, discutir e aplicar atividades centradas na apreciação musical em sala de 
aula;	

• Compor músicas para a sala de aula e discutir acerca do processo de composição 
musical (individual ou coletivo) na sala de aula; 

• Conceber e confeccionar materiais didáticos para a sala de aula; 
• Conhecer, explorar, discutir e criar atividades didático-musicais para a sala de aula 

(por exemplo: jogos de mãos e copos, percussão corporal). 

Conteúdos	
• Aplicação em sala de aula dos processos de ensino e aprendizagem musical nas 

manifestações culturais de tradição oral	



• Noções de Práticas Pedagógicas aplicadas à educação especial/inclusiva 
• A apreciação musical em sala de aula  
• A composição musical na e para a sala de aula 
• Construção de materiais didáticos para sala de aula 	
• Atividades didático-musicais em sala de aula: jogos de copos, percussão corporal 	

Metodologia	
As aulas serão realizadas tendo como linhas norteadoras o construtivismo e o sócio-
interacionismo contemplando os saberes do educadores e do educando na interação coletiva.	
Serão aplicadas as seguintes técnicas: Seminários, Palestras, Pesquisa de campo, Aulas, 
Expositivas, Pesquisa bibliográfica, Discussão de textos, Exibição de filmes e vídeos, 
Observação de aulas, Visitas técnicas, Oficinas, Construção de instrumentos e materiais 
didáticos, Coleta e transcrição de materiais da cultura popular. 

Avaliação	
Artigo 99 - Os trabalhos escolares para avaliações parciais de aprendizagem são obrigatórios, 
conferindo-se nota zero (0) ao aluno que não os fizer.  	
Artigo 103 - Será considerado inabilitado ou reprovado, em cada componente curricular, o 
aluno que alternativa ou cumulativamente: 	
I – deixar de cumprir a freqüência mínima de setenta e cinco por cento (75%) às aulas e às 
demais atividades escolares de cada componente curricular, ficando, conseqüentemente, 
vedada a realização das avaliações subseqüentes ao estudante que tenha faltado mais de 
25% da carga horária do componente curricular; 	
III – não obtiver nota final igual ou superior a cinco (5), sem aproximação, resultante da média 
das avaliações parciais e do exame final de cada componente curricular. 	

(REG, 20.10.2009, pg.19 e 20)	
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