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O “Pequenos Grandes Violinistas” atende crianças dos 3 aos 12 anos,
continuando a aprendizagem do violino. As 
oferecidas gratuitamente com frequência semanal. As turmas são
acordo com a idade e nível de domínio do instrumento, em
minutos. O repertório trabalhado e a forma como é
todas as turmas num único grupo, nos
longo do semestre. As turmas são
Música da UFSJ e por
instrumento/violino. Além das
aulas de reforço a grupos
critérios, também com frequência semanal. As inscrições acontecem em fluxo 
contínuo, o que pressupõe uma constante adaptaç
ensinoaprendizagem aplicável a um grupo heterogêneo. Tendo em conta a
adequação das atividades à faixa etária dos alunos e buscando valorizar as
relações interpessoais próprias do contexto de aprendizagem coletiva, são
estratégias de integração de brincadeiras nos procedimentos
arranjos musicais.  
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O “Pequenos Grandes Violinistas” atende crianças dos 3 aos 12 anos,
continuando a aprendizagem do violino. As aulas do projeto são
oferecidas gratuitamente com frequência semanal. As turmas são
acordo com a idade e nível de domínio do instrumento, em períodos de 30 a 45 
minutos. O repertório trabalhado e a forma como é abordado visa a i
todas as turmas num único grupo, nos momentos de performance organizados ao 
longo do semestre. As turmas são orientadas pela professora de violino do Curso de 
Música da UFSJ e por discentes do mesmo, cursando a ênfase em 

lém das aulas coletivas em grandes grupos, são oferecidas 
aulas de reforço a grupos menores de alunos, distribuídos segundo os mesmos 

frequência semanal. As inscrições acontecem em fluxo 
pressupõe uma constante adaptação das aulas para um modelo de 

ensinoaprendizagem aplicável a um grupo heterogêneo. Tendo em conta a
adequação das atividades à faixa etária dos alunos e buscando valorizar as
relações interpessoais próprias do contexto de aprendizagem coletiva, são
estratégias de integração de brincadeiras nos procedimentos 

O “Pequenos Grandes Violinistas” atende crianças dos 3 aos 12 anos, iniciando ou 
aulas do projeto são coletivas e 

oferecidas gratuitamente com frequência semanal. As turmas são distribuídas de 
períodos de 30 a 45 

abordado visa a integração de 
momentos de performance organizados ao 

orientadas pela professora de violino do Curso de 
discentes do mesmo, cursando a ênfase em 
aulas coletivas em grandes grupos, são oferecidas 

menores de alunos, distribuídos segundo os mesmos 
frequência semanal. As inscrições acontecem em fluxo 

ão das aulas para um modelo de 
ensinoaprendizagem aplicável a um grupo heterogêneo. Tendo em conta a 
adequação das atividades à faixa etária dos alunos e buscando valorizar as 
relações interpessoais próprias do contexto de aprendizagem coletiva, são adotadas 

 didáticos e nos 


