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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

 

 

 

2. EMENTA 

A disciplina Estágio Supervisionado IV fundamenta-se na relação entre teoria e prática, no 

desenvolvimento da capacidade críticoreflexiva sobre a própria formação musical, sobre as 

práticas pedagógico-musicais do exercício docente em espaços escolares e não escolares, 

bem como sobre a reprodução de estereótipos nos ambientes educativo-musicais. No 

conjunto destas considerações almeja a construção de uma identidade docente fundada nos 

direitos humanos, focando em diferentes ações como: exercícios de observação, 

planejamento, regência docente e reflexão sobre situações concretas de ensinoaprendizagem 

musical em contextos plurais. 

 
 
3. JUSTIFICATIVA 
 

É extremamente importante para o estagiário a oportunidade de vivenciar experiências em 

diferentes espaços-situações de ensino-aprendizagem com diferentes faixas etárias. Neste 

semestre, pelo necessário distanciamento social, o Estágio Supervisionado IV será realizado 

exclusivamente de forma remota. O aprendizado teórico-metodológico, o domínio de 

ferramentas digitais, a elaboração de material didático para essa modalidade de aula e a  
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reflexão sobre as diferenças entre o ensino presencial e remoto, com todas as suas 

características específicas, se justificam não só pela situação especial em que se encontram 

as escolas nesse momento de pandemia, mas também pela possibilidade de o estagiário 

planejar, vivenciar e avaliar ações pedagógico-musicais em um espaço virtual de 

aprendizagem.  

4. OBJETIVO 
 
 
Objetivo geral 

- Elaborar e executar projetos remotos de ensino-aprendizagem de música utilizando 

recursos tecnológicos diversos.  

Objetivos específicos 

- Discutir sobre as possibilidades de realização remota dos estágios da licenciatura em 

música - construindo caminhos; 

- Estudar fundamentos da pedagogia musical online; 

- Conhecer formas de interação no ambiente virtual de aprendizagem 

- Discutir aspectos da linguagem digital e materiais didáticos para o ensino online; 

- Construir material didático para o ensino online;  

- Discutir e elaborar o projeto de estágio de ensino remoto.  

 

5. PROGRAMA 

- Fundamentos da pedagogia online 

- A construção de uma identidade no ensino online 

- A construção de sentido em aspectos de que pessoas ensinam pessoas online 

- A interação online com a comunicação em redes 

- “Netiquetas” para ambientes virtuais de aprendizagem 

- O que fazer e o que não fazer em uma aula online 

- O cuidado com a comunicação oral e com a imagem 

- A adaptação e o ajuste da linguagem cibernética 

- A seleção do ambiente de aula online 

- Aspectos da linguagem digital e materiais didáticos para o ensino online 

- A criação de conteúdo e de material didático para o ensino online 

- A estética dos vídeos, a apresentação do conteúdo com qualidade 

- A criação de Artes para apresentação e exposição dos conteúdos  

- Construção de material didático para o ensino online 

- Tutorial de como gravar com a tela do celular com microfone 

- Tutorial de como fazer vídeos para o Youtube 

- Ferramentas para interação síncrona e assíncrona no ensino online, como por exemplo, 

Telegram, E-book, Grupo de WhatsApp, Youtube  

- Elementos estruturais do projeto de ensino e dos planos de aula/roteiros 

 

6. METODOLOGIA  

 

Para atingir os objetivos da disciplina, bem como, atender às determinações da Resolução 

25/2020 do CONGRAD, as aulas acontecerão exclusivamente de forma remota, sendo parte 
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 da carga horária da disciplina realizada de forma síncrona (3h/a semanais) e a outra parte de 

forma assíncrona (4h/a semanais). As aulas síncronas se darão no horário previsto na 

matrícula, ou seja, às terças-feiras, das 14h às 16h50, do dia 02 de março a dia 15 de junho 

de 2021. 

 

Para as aulas síncronas será usada a Plataforma ZOOM. Os alunos receberão com 

antecedência, via e-mail, o link para acessarem a sala de aula, por meio de seus computadores 

ou celulares. Os alunos estagiários deverão estar presentes no horário e endereço 

combinados. Nessas aulas a professora da disciplina realizará a discussão de textos, a 

exposição dos conteúdos do programa, a reflexão sobre os projetos de ensino dos alunos, os 

materiais didáticos utilizados, os aspectos didáticos metodológicos das ações dos estagiários 

em seus projetos. 

 

Nas aulas assíncronas, na carga horária de aula prática (4h/a), caberá aos estagiários planejar 

e realizar atividades de ensino remoto e a professora fará a discussão, avaliação e orientação 

das mesmas. Os projetos dos estagiários serão elaborados também com a orientação da 

professora da disciplina coletivamente e também por projeto. As aulas dos estagiários 

deverão ser gravadas e enviadas para a professora para acompanhamento e avaliação. Os 

recursos para os estagiários realizarem essas atividades vão depender da natureza do projeto 

e do público alvo das aulas remotas.  

 

Os alunos receberão vídeos e materiais escritos, como material bibliográfico, orientações de 

estudo e reflexão sobre a realização de seus projetos de ensino, que poderão ser elaborados 

individualmente ou em duplas para serem realizados exclusivamente de forma remota por 

e-mail ou GOOGLE DRIVE. 

 

 

7. AVALIAÇÃO 

A - Tipos de avaliações 

-   Participação nas atividades síncronas semanalmente - 10 

-   Elaboração do Plano de Ensino - 10 

-   Elaboração dos planos de aulas/Roteiros semanalmente - 50 

-   Relatório final - 30 pontos 

 

B - Critérios de avaliação 

- Clareza e revisão dos textos escritos do Plano de Ensino, dos Planos de Aulas e do 

Relatório Final 

- Adequação das ferramentas e material didático para o ensino remoto 

- Atuação didático-pedagógica nas aulas remotas  

 

C- Forma de envio das avaliações 

- As atividades escritas para avaliação deverão ser enviadas pelos alunos por e-mail 

(estagioonlinemusicaufu@gmail.com) à professora orientadora 

- Os vídeos gravados deverão ser enviados os links para o endereço de e-mail já indicado 
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