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1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SUBPROJETO.  
 

O Subprojeto de Música está com os objetivos específicos de acordo com o 
projeto institucional do UNASP, tendo como objetivo geral desenvolver uma conexão 
entre a Escola Básica e o Ensino Superior possibilitando um melhor entrosamento no 
aprendizado dos alunos envolvidos.  

 
Os objetivos específicos do subprojeto de Música são: 
 Resgatar a indissociabilidade ente teoria e prática inerentes ao trabalho 

pedagógico a ser desenvolvido, para alcançar a experiência e a vivência 
artística como prática social, permitindo que os alunos sejam criadores e 
protagonistas; 

 Oferecer ferramentas ao licenciando para que considere a escola como um 
espaço de pesquisa e possível transformação;  

 Ampliar múltiplos olhares sobre o cotidiano escolar e desenvolver saberes 
musicais fundamentais para a inserção ativa na sociedade; 

 Aprimorar e consolidar os conhecimentos relativos aos trabalhos a serem 
desenvolvidos com a musicalização no contexto de sala de aula; 

 Aprofundar o referencial teórico relativo às diferentes concepções das aulas 
de Música no processo de ensino, aprendizagem e avaliação no contexto 
escolar; 

 Aproximar o aluno residente da realidade vigente, capacitando-o a ser 
reflexivo e flexível à complexidade nos vários segmentos da educação no 
país; 

 Proporcionar aos futuros professores de Licenciatura em Música a 
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de 
problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem, levando em 
consideração o IDEB e o desempenho da escola em avaliações de grande 
escala, como Provinha Brasil, Prova Brasil, SAEB, ENEM, entre outras. 

 Analisar metodologias e utilizar diferentes linguagens artísticas para 
desenvolver competências e habilidades visando a igualdade, diversidade e 
equidade, conforme o BNCC; 

 Envolver o residente em projetos comunitários, favorecendo a formação de 
um cidadão comprometido com seu papel social, extraindo de tal relação 
dados que venham enriquecer o campo de conhecimento cultural, artístico e 
musical;  



 
 

 

 Extrair elementos da prática cotidiana para a teorização e reflexão sobre a 
ação pedagógica realizada, compartilhando saberes e produções; 

 Estimular o enriquecimento do repertório nos diversos gêneros da produção 
musical, experimentando e organizando múltiplas sonoridades, criando 
materiais didáticos e promovendo a sensibilidade; 

 Possibilitar a vivência musical inter-relacionada ao desenvolvimento de 
saberes musicais fundamentais para a inserção e participação crítica e ativa 
na sociedade, de acordo com a BNCC. 

 
2) DESCRIÇÃO DO CONTEXTO SOCIAL E EDUCACIONAL DOS MUNICÍPIOS ESCOLHIDOS 

PARA ARTICULAÇÃO.  
As escolas públicas do município de Engenheiro Coelho caracterizam-se por um 

público heterogêneo, considerando a predominância da população nas atividades 
agrícolas. O município conta com uma população de 19.497 pessoas (IBGE, 2017), e em 
2019 constatou-se 3.800 alunos nas escolas públicas. Apesar dos esforços da Secretaria 
de Educação, a população apresenta índices de analfabetismo de 5,5% de 15 anos para 
cima. De forma geral, os alunos pertencem a uma classe social média baixa e as famílias 
possuem pouco envolvimento no acompanhamento do processo de aprendizagem dos 
filhos. Em relação a área de Música no município constatou-se que não tem professor 
com formação, bem como observou-se também que nas escolas não têm aulas de 
Música. O pouco contato dos alunos com a Música é por meio das parcerias que a IES 
tem com o Município nos estágios dos licenciados nos últimos anos.  
 

3) COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROJETO CONTRIBUIRÁ 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DO LICENCIANDO.  
O programa da Residência Pedagógica tem o estágio como um eixo 

integralizador dos diferentes componentes curriculares do curso, direcionado a 
consolidar os desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando. 
Propicia o contato com a realidade e oportuniza aos alunos levantarem situações 
problema e proporem soluções que levem à produção de conhecimento, que podem 
resultar no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  Nesta perspectiva, serão oferecidas 
técnicas, conhecimentos teórico-práticos e meios para que o futuro profissional possa 
desenvolver suas potencialidades em consonância com as demandas sociais e as 
exigências do mundo do trabalho.  

A articulação do programa de residência pedagógica com os componentes 
curriculares do curso perpassa as múltiplas dimensões da matriz curricular (conteúdos 
básicos, conteúdos específicos e conteúdos teórico-práticos) construindo interfaces, pois 
serão articuladas as Práticas de Regência Instrumental, de Grupos Instrumentais, de 
História da Música e de Estruturação Musical com as atividades desenvolvidas na escola-
campo.  

Como forma de registro das atividades e metodologia do acompanhamento, o 
residente deverá desenvolver a capacidade de análise crítica e pró-atividade na vivência 
de processos e rotinas no ambiente de trabalho; comparecer aos encontros agendados 
pelo docente orientador e preceptor; caracterizar a clientela e se inteirar do ambiente 
escolar; elaborar Plano de atividades, criando e executando sequências didáticas, planos 
de aula, avaliações e relatórios semanais que deverão ser apresentados em reuniões 
previamente agendadas sobre a atuação e a realidade vivenciada. Esta parte é muito 



 
 

 

importante, pois é quando ocorre a reflexão na ação; apresentar durante o semestre, 
em sala de aula os resultados parciais do seu trabalho, as necessidades, os desacertos, 
os acertos para refletirem a prática e trocarem experiências com os alunos e professores 
do curso de licenciatura da IES. Como forma de avaliação, o residente deverá preparar 
relatório em forma de portfólio, artigos científicos, elaborar roteiros e preparar eventos 
artísticos musicais para comunidade; participar em eventos científicos internos e 
externos. 
 

4) ESTRATÉGIAS PARA A VALORIZAÇÃO DO TRABALHO COLETIVO NO 
PLANEJAMENTO E NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.  
As estratégias para a valorização do trabalho coletivo serão estruturar o Plano 

de Atividades do subprojeto de Licenciatura em Música que será dividido em três 
inserções. 

A primeira envolve a preparação do aluno e a formação do professor preceptor. 
Seguirá a proposta do Plano Institucional somado as especificidades da área, as 
expectativas levantadas na escola e as particularidades do município que pertencemos.  

A inserção II envolve atividades relacionadas com o diagnóstico do contexto 
social, do trabalho pedagógico e análise das correlações que se estabelecem entre o 
cotidiano escolar, a comunidade interna e externa e a sociedade mais ampla. Serão 
elaboradas entrevistas do repertório cultural e musical da comunidade, bem como 
levantamento da realidade local e dos equipamentos culturais do município. Será feito 
estudo da BNCC, PPC, RCN, documentos escolares e planos de ensino para levantamento 
de diagnóstico, leitura de contexto e elaboração conjunta do Plano de Atividade do 
Residente.  

Na inserção III se dará a intervenção do residente focalizando a regência em sala 
de aula e outros projetos de intervenção a partir do diagnóstico realizado. Será proposto 
que para a escola-campo que a IES participará na formação dos professores, atuando 
em algumas reuniões de HTPC, previamente agendada com a direção. 

Serão oferecidos programas para a formação musical dos alunos com 
possibilidade de fazer "projeto instrumental - flauta doce e bandinha", "projeto coral", 
bem como, oficinas especiais no contra turno para alunos com dificuldades para o 
desenvolvimento pleno. As atividades desenvolvidas terão uma abordagem artística 
musical e serão articulados saberes referentes às práticas de produzir, criar, ler, 
construir, exteriorizar e refletir conforme apresentado na BNCC. 

Os 24 alunos bolsistas do Programa da Residência Pedagógica serão divididos 
em três grupos de oito participantes no qual cada grupo deverá ir durante uma manhã 
na semana para a escola básica; este grupo maior será dividido em grupos menores 
para elaboração dos planos de aula, regências, semanas especiais e outras atividades 
que serão realizadas em grupo;  

Os residentes também produzirão trabalhos acadêmicos (resumos e artigos) em 
grupo para valorizar e viabilizar a produção desses trabalhos coletivos, favorecendo a 
participação  dos licenciandos em eventos científicos; para tanto, serão criados grupos 
nas redes sociais, como WhatsApp, facebook e google classroom, com os bolsistas, 
preceptores e docente orientador para troca de informações, alinhamento de 
procedimento e comunicação para desenvolvimento da comunicação e do trabalho 
coletivo do subprojeto em Música;  



 
 

 

Nas reuniões periódicas entre o docente orientador  do subprojeto de Música 
com as professoras preceptores, será convidada a equipe diretiva da escola (direção ou 
coordenação) para alinhar as ações estabelecidas no projeto com as necessidades e 
interesses da escola parceira para a otimização e participação de todos no processo. 
Nas reuniões entre os residentes estagiários e docente orientador, serão oferecidas 
oficinas e aprofundamento musical; nas capacitações e outros encontros serão 
valorizados o trabalho coletivo. 

 
5) QUAIS ESTRATÉGIAS DE ARTICULAÇÃO DA BNCC COM OS CONHECIMENTOS DA 

ÁREA DO SUBPROJETO.  
As atividades desenvolvidas terão uma abordagem artístico musical e serão 

articulados saberes referentes a produtos que envolvem as práticas de produzir, criar, 
ler, construir, exteriorizar e refletir conforme apresentado no BNCC. As ações do 
subprojeto visam promover as dimensões do conhecimento em cada contexto social e 
cultural trabalhando a criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão. Será 
trabalhada em sala de aula a sensibilização sonora, percepção, experimentação, 
reprodução, manipulação e criação de materiais sonoros diversos. Esse processo 
possibilitará a vivência musical inter-relacionada à diversidade e ao desenvolvimento 
de saberes musicais fundamentais para sua inserção e participação crítica e ativa na 
sociedade, de acordo com o BNCC.  

É importante ressaltar que iremos desenvolver o subprojeto de Música baseado 
no diálogo social na formação da cidadania, alunos autônomos e com habilidades 
comunicativas as quais estão ligadas às propostas de competências da BNCC. 

Musicalizar é tornar a música acessível a todos, usando a música elementar que 
está inserida no movimento e na palavra. É desenvolver o gosto musical por meio do 
estímulo, tendo como propostas práticas: desenvolver o prazer de ouvir, reproduzir e 
criar música, proporcionando aos alunos a oportunidade de compreender a realidade 
sonora que a circunda; focar o trabalho nas rimas, parlendas, canções folclóricas e 
brincadeiras tradicionais infantis, resgatando o repertório cultural brasileiro. A apreciação 
musical, senso rítmico, senso melódico, voz, execução instrumental e uso de tecnologias 
são considerados pilares de importância comprovada na inovação do ensino da música 
e deverão ser postos em prática pelos docentes para uma sistematização do âmbito 
pedagógico (LIMA e STENCEL, 2010, p. 91). 

Partindo dessa premissa, o ensino da Música deverá: refletir valores e costumes 
da sociedade; ser apresentada de forma lúdica; preservar contextos históricos para 
inserir os alunos dentro da cultura regional; ajudar a integração e interação entre os 
alunos; contribuir de forma significativa na leitura e compreensão de textos e 
desempenho em matemática; estimular habilidades inovadoras e formas de expressão. 

Vale destacar que a BNCC aponta ao desenvolvimento de saberes que permitam 
a construção autônoma da musicalidade dos estudantes. No subprojeto de Música será 
desenvolvida a autonomia do aluno diante do mundo sonoro e musical no qual ele está 
inserido. A ênfase na exploração do som e dos materiais sonoros é destacada de acordo 
com o documento que “a ampliação e a produção dos conhecimentos musicais passam 
pela percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação de materiais 
sonoros diversos ( ...)” (BRASIL, 2019, p. 196). 

Na mesma direção, de acordo com a BNCC, “música é a expressão artística que 
se materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado no âmbito 



 
 

 

tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de 
saberes e valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura” (BRASIL, 2019, p. 
196). Desta forma, no subprojeto de música, estaremos trabalhando em consonância 
com a BNCC no sentido de que a exploração sonora e dos objetos sonoros estão na 
mesma importância que a execução e apreciação musicais.  

As habilidades desenvolvidas no subprojeto de Música estão de acordo com a 
BNCC, pois irão desenvolver os seguintes objetos de conhecimento: contexto e práticas 
(diversas formas e gêneros musicais); elementos da linguagem musical (altura, 
intensidade, timbre, melodia, ritmo, duração, materiais acústicos) por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas; materialidades (explorar fontes sonoras 
diversas – corpo, natureza, objetos cotidianos, instrumentos musicais); notação e 
registro musical (convencional e não convencional) (BRASIL, 2019, p. 202 e 203). 

Os conhecimentos musicais deverão adotar estratégias dinâmicas, colaborativas 
e interativas da aprendizagem. As metodologias serão selecionadas e diversificadas 
para atingirem os diferentes grupos de alunos, suas famílias, cultura de origem e 
comunidades. 
 
 

6) QUAIS ESTRATÉGIAS ADOTADAS PARA A INSERÇÃO E AMBIENTAÇÃO DOS 
LICENCIANDOS NA ESCOLA.  
A ambientação dos licenciados na escola será feita por meio do 

acompanhamento do docente orientador do subprojeto e dos professores preceptores, 
de acordo com os seguintes processos: 1. Capacitação inicial dos alunos bolsistas: 
reunião na IES com o coordenador e licenciandos para apresentar o subprojeto e 
esclarecer procedimentos referentes às demandas da escola básica e procedimentos 
que os licenciandos precisam apresentar como cumprir a carga horária, pontualidade, 
competências e habilidades elencadas com a cultura organizacional da escola; 2. Período 
de observação diagnóstica da escola e da sala de aula: caracterização da clientela e do 
ambiente escolar, conhecer a escola, sua infraestrutura e o entorno; conhecer o 
protocolo de entrada e saída da escola; ambientação e observações em sala de aula; 3. 
Elaboração do plano de curso e plano de regência com o docente orientador para estar 
de acordo com as necessidades e possibilidades da escola parceira; 4. Oficinas 
metodológicas: durante o período de ambientação os alunos residentes participarão de 
reuniões de acompanhamento e oficinas de metodologias ativas para a educação 
musical e elaboração de materiais pedagógicos. 

 
7) ESTRATÉGIAS DE ACOMPANHAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DA 

ESCOLA E DOS LICENCIANDOS.  
O acompanhamento da participação dos professores da escola e dos alunos 

residentes será feito a partir das seguintes estratégias: 1. Medir o desempenho dos 
licenciandos por meio de apresentação de relatórios semanais, mensais e semestrais 
sobre suas ações no subprojeto, os quais deverão apresentar uma auto avaliação de 
desempenho; 2. Utilizar a tecnologia para comunicações como WhatsApp e e-mail, bem 
como acompanhar por meio de fotos e vídeos o que está ocorrendo na escola e na sala 
de aula.  3. Estabelecer metas e capacitar a equipe:  fazer reuniões presenciais com os 
preceptores para alinhar procedimentos, tratar problemas e dificuldades envolvendo a 
escola parceira. Fazer reuniões com os licenciandos para manter um contato pessoal, 



 
 

 

apresentar conteúdos necessários para o desenvolvimento do subprojeto e decidir 
sobre eventuais necessidades; 4. Listas de chamada e fichas de presença e participação 
na escola parceira e nas reuniões presenciais; 5. Elaboração de produção acadêmica de 
resumos, pôsteres e artigos em eventos de iniciação científica da IES, do Programa da 
Residência Pedagógica e demais eventos externos. O acompanhamento e a avaliação 
do residente por parte do docente orientador e do preceptor será de forma contínua. 
 

8) RESULTADOS ESPERADOS PARA O SUBPROJETO.  
Como resultado espera-se que os licenciados se envolvam diretamente e que 

possam identificar e compreender a prática pedagógica musical, bem como valorizar as 
relações sustentáveis entre os indivíduos envolvidos. Eles deverão estar aptos a 
realizarem diálogo entre a Música e outras áreas do conhecimento, desenvolvendo a 
criatividade nas atividades musicais teórico-práticas. Pretende-se que os licenciados 
passem a atuar de forma significativa e dialógica entre a sociedade, os processos 
educativos e de comunicação. 

 Os resultados deverão ser apresentados em eventos científicos, como ENAIC 
(Encontro Nacional de Iniciação Científica), ABEM (Associação Brasileira de Educação 
Musical) ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), 
CONEDU (Congresso Nacional de Educação) e outros.   

E para finalização do projeto, os licenciandos deverão organizar uma 
apresentação musical envolvendo todos os aspectos desenvolvidos durante o projeto 
na escola campo, para os demais alunos, pais, comunidade e autoridades da cidade.  
 
 
 


