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II – EMENTA

Vivência e análise crítica de aspectos e procedimentos abordados no ensino instrumental individual e em grupo.

III - OBJETIVOS
- Identificar as modalidades da experiência musical: composição, apreciação e performance.
- Diferenciar os processos de musicalização e alfabetização musical.
- Pesquisar e criar recursos e procedimentos didáticos para o ensino instrumental individual e em grupo.
- Pesquisar, arranjar e criar repertório para o ensino instrumental.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1ª PARTE – Aspectos da formação do professor de instrumento

 Músico
 Educador
 Pesquisador
 Empreendedor

2ª PARTE – O ensino instrumental enquanto ensino de música.
 Musicalização e alfabetização musical – vivência e sistematização dos elementos da música através da prática

instrumental.
 Uma experiência abrangente – O Modelo C(L)A(S)P de Swanwick (1979).

3ª PARTE – O instrumento
 Topografia, história, partes e funções.
 Técnica instrumental – competências desenvolvidas na prática instrumental/ canto individual e em grupo.
 O repertório (aprendizagem por imitação, de ouvido e por leitura; abordagem equilibrada entre compreensão

musical e técnica)

4ª PARTE - O ensino instrumental em grupo
 Implicações musicais, psicológicas e sociais.
 Repertório – adaptações

V - METODOLOGIA

- Aulas expositivas (aulas síncronas via zoom, Google Meet, etc. gravadas e disponibilizadas no portal
didático);
- Atividades assíncronas disponibilizadas previamente no portal didático.
- Leitura de textos, apreciação de vídeos ou palestras com síntese crítica a partir de roteiro de perguntas
(estudo dirigido).
- Atividades de pesquisa, catalogação e análise de procedimentos metodológicos a partir de roteiro de
perguntas (estudo dirigido).
- Elaboração de planos de aula com os conteúdos abordados e propostas de iniciação no instrumento.
- Realização de seminários sobre os instrumentos (síncronos ou com vídeos prévios).



VI – CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1 Controle de frequência
- Participação nas aulas síncronas
- Entrega de tarefas para cômputo da frequência (a partir do acesso das gravações das aulas síncronas)

2 Exemplo de atividades avaliativas
- Elaboração de plano de aula para aula de instrumento
- Pesquisa sobre competências técnico-musicais e estratégias para aprendizagem do repertório na aula de
instrumento
- Seminário: Breve histórico sobre a origem e desenvolvimento dos instrumentos/e do canto.
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