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  EMENTA:  
Prática instrumental e/ou vocal em grupo, com base no repertório de música brasileira ou 

estrangeira, de diferentes épocas, em sua diversidade de gêneros, formas e estilos. 
 

 OBJETIVOS: 
 
Geral: 

 Propiciar a participação consciente, crítica e criativa na prática e criação musicais já 
iniciadas no semestre e suas aplicações no momento atual em que nos encontramos 
ao Ensino Remoto Emergencial; Oportunizar a prática instrumental entendendo os 
critérios de qualidade de instrumentos musicais bem como utilização e conhecimento 
de meios tecnológicos para essa prática. 

 
Específicos: 

 Compreender a construção de poemas com uma visão musicopedagógica; 

 Compor microcanção a partir de uma sistemática e cronologia musicopedagógica; 

 Entender o funcionamento e praticar as diversas ferramentas tecnológicas para um 
ERE  

 Entender os critérios de qualidade em um instrumento musical; 

 Possibilitar ao aluno o desenvolvimento das possibilidades sonoras de instrumentos 
diversos; 

 Proporcionar desenvolvimento de execução em grupo; 

 Desenvolver habilidades para as práticas de ensino e aprendizagem musicais; 

 Desenvolver habilidades de arranjo, de composições pedagógicas, de ensaios e de 
organização de espetáculos escolares; 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 

 Filmes temáticos referente aos conteúdos da disciplina para exploração da dimensão 
pedagógica de composição; 

 Prática de conjunto; 

 Composição de Microcanção; 

 Criação Textual; 

 Versificação,  Métrica e Rima; 

 Entonação e Expressividade; 

 Métrica e Estrutura Rítmica; 

 Ficha CDG; 



 Harmonia – Pontuação do Texto e Cadências; 

 Melodia: Movimentos melódicos, Fala e Canto, Declamação e Melodia, Nascimento 
da Melodia, Estabelecimento de tonalidade, Melodias topnais; 

 Escrita musical em Editor de Partitura: Musescore. 

 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO: 
 

 Encontros coletivos online via Google Meet para alinhamento e proposição de 
possibilidades e caminhos a serem seguidos na disciplina; Síncrono. 

 Utilização da Sala Virtual da UNIR (Moodle) para atividades e conteúdos; Assíncrono. 

 Utilização de site repositório específico da disiciplina com hospedagem de conteúdos 
utilizados no semestre. 

 Utilização de outros recursos tecnológicos (Whats Upp, Telegram) quando 
necessários; Assíncrono. 

 Utilização de outros recursos (pendrive, impressão de material) se necessários; 
Assíncrono. 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação se dará de forma contínua, cumulativa, descritiva e compreensiva em que os 
alunos serão submetidos a análise do desenvolvimento das habilidades necessárias às 
competências específicas do instrumento, quais sejam: 
Nota 1: percurso do aluno, o qual inclui seu comprometimento, entrega de 
trabalhos/atividades e seu desempenho, organização de materiais, participação crítica nos 
debates em sala, presença e pontualidade. Nota no valor de 10,0. 
Nota 2: avaliação prática e/ou escrita dos conteúdos e repertório com nota no valor de 10,0. 

 A nota final será a média aritmética simples das notas obtidas nas avaliações 
regulares. 
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