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II – EMENTA

Vivência de conteúdos abordados na musicalização através de atividades de composição, apreciação e
performance.







III - OBJETIVOS
Vivenciar através de atividades práticas os tópicos abordados na musicalização: atividades
formadoras de atitudes indispensáveis ao fazer musical, vivência e sistematização dos elementos
da música e automatismo de seqüência de notas.
Identificar as modalidades da experiência musical: composição, apreciação e performance.
Conhecer o processo de aprendizagem musical através da abordagem dos parâmetros da
música: altura, duração, timbre e intensidade e outros aspectos como forma, densidade, caráter
expressivo, gêneros e estilos musicais.
Pesquisar e criar recursos didáticos para a prática pedagógica.
Contextualizar atividades realizadas em sala de aula.
Distinguir aspectos da prática pedagógica como objetivos, conteúdos e recursos didáticos no
planejamento de aulas.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


Tópicos abordados na musicalização: atividades formadoras de atitudes indispensáveis ao fazer
musical, vivência e sistematização dos elementos da música e automatismo de seqüência de notas.

Modalidades do fazer musical: composição, apreciação e performance.

Abordagem dos parâmetros da música (altura, duração, timbre, intensidade) e outros aspectos como
forma, densidade, caráter expressivo, gêneros e estilos musicais.

Os elementos da música inseridos nos tópicos da aula de musicalização e nas modalidades do fazer
musical.
 Recursos didáticos para a abordagem dos conteúdos da musicalização: canções didáticas, obras
musicais, brinquedos, sucata, histórias, gravuras, parlendas, jogos musicados ou não.
V - METODOLOGIA
- Aulas síncronas (e que serão gravadas) via Google meet, Zoom ou Conferência web RNP.
- Atividades práticas ilustrativas nas aulas síncronas e com audiovisual disponibilizadas previamente no portal
didático).
- Leitura de textos e apreciação de vídeos 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 para aulas de musicalização.
VI – CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1 Controle de frequência
- Entrega de tarefas
- Atividades síncronas
2 Exemplo de atividades avaliativas
- Análise de atividades práticas – trabalho individual – 30 p;
- Projeto de Criação a partir de conteúdos abordados na Oficina Pedagógica – trabalho em grupo – 30p.
- Escolha e justificativa de uma proposta abordada na disciplina Didática da Musicalização I e elaboração de um
plano de aula dentro dessa proposta – trabalho em grupo – 40p
Não consta no Projeto Pedagógico
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