
 

 

Itinerário Formativo 
 

Linguagem e suas Tecnologias 

Áreas Compreendidas 
Linguagem da Música 

Título do Projeto 
Laboratório de Música 

Ano:  
 

1º - EM  
2º - EM 

JUSTIFICATIVA   

OBJETIVOS Apreciar esteticamente os diversos gêneros musicais contextualizando as realidades que tangem cada berço de criação dos movimentos culturais relacionados 
a eles dentro da sociedade. 
Vivenciar o fazer musical através do método TECLA 
Produzir gravações registrando assim o fazer musical dos alunos e transportando o momentum em obra atemporal concreta. 
Realizar apresentações no meio escolar e fora dele como teatros e em obras sociais como asilos, comunidades carentes e abrigos para menores.  

FOCO PEDAGÓGICO Neste projeto professor e alunos trabalharão focados na produção musical escrita e oral de qualidade calcada em movimentos culturais do Brasil e do mundo. 
Sobre o método TECLA: Técnica (vocal, instrumental) + Execução + Composição (improviso) + Literatura + Apreciação, que se faz conceito primordial segundo 
teoria do conhecimento espiral Keith Swanwick e permeia o conceito BNCC de interdisciplinaridade, consciência crítica, significação e contextualização do 
conteúdo. 
O aluno deixa de experimentar o fazer musical somente para ser avaliado e passa a produzir com objetivo e significado entre os interlocutores. Será um trabalho 
de muita interação entre professor e aluno e entre os alunos. Todo o processo de desenvolvimento estará acompanhado de uma ampla variedade de estratégias 
de autorregulação e metacomunicação. O aluno dará e receberá feedback durante todo o processo de criação e o produto final será compartilhado com a 
comunidade por meios variados: jornais, blogs, apresentações no palco, no púlpito, na rádio do colégio e em murais da escola. O trabalho será desenvolvido 
através de aulas teórico-expositivas; prática continuada de produção de estúdio; de produção textual individual e em grupo (composição) e de apresentações ao 
vivo incluindo seminários. 

EIXO ESTRUTURANTE   - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização 

de práticas e produções científicas 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e 
ideias resultantes de investigações científicas para 
criar ou propor soluções para problemas diversos 

(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e 
discursos materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e 

do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e utilizando procedimentos e 
linguagens adequados à investigação científica. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - PROCESSOS CRIATIVOS 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento.  

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes 
manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio 
de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão 

de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade. 

(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar intencionalmente, em um ou mais campos de atuação social, recursos criativos de 
diferentes línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), 

para participar de projetos e/ou processos criativos. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, para realizar projetos que 



contribuam com a sociedade e o meio ambiente. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a 
opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, 
flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a 
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o 
combate ao preconceito e a valorização da 
diversidade. 

(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para propor ações 
individuais e/ ou coletivas de mediação e intervenção sobre formas de interação e de atuação social, artístico-cultural ou 

ambiental, visando colaborar para o convívio democrático e republicano com a diversidade humana e para o cuidado com o meio 
ambiente. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - EMPREENDEDORISMO 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos articulados ao 

seu projeto de vida. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e 
fragilidades pessoais com confiança para superar 

desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, 
agindo de forma proativa e empreendedora e 

perseverando em situações de estresse, frustração, 
fracasso e adversidade. 

(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para desenvolver 
um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo. 

 

Ementa Teoria musical, apreciação musical, composição, técnicas de estúdio de gravação, softwares musicais (edição de partituras, afinadores digitais, 
aplicativos, etc), história da música e dos gêneros musicais, prática de conjunto, harmonia, organização de ensaios e por fim autonomia (conseguir gerir 
esses conteúdos por conta própria).   

Avaliação A avaliação será formativa, presente durante todo o processo e de responsabilidade de todos os envolvidos. Como o processo pedagógico é de interação 
e de construção coletiva, todos são , ao mesmo tempo, avaliados e avaliadores. Os critérios de avaliação de todas as atividades e produções serão 
construídos pelo coletivo, alunos e professores. Como estratégia mais presente, teremos o processo de auto e heteroavaliação. Importa que o aluno 
aprenda a autorregular seu processo de construção textual e seu desenvolvimento na oralidade, na interpretação, na produção e apreciação artística. Os 
conceitos serão materializados em três termos: DP - Domina o Processo; MP - Melhorar o Processo; NA – Ainda não compreendeu o processo 

Referências SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante – São Paulo:Fundação Editora da UNESP, 1991. 
 

 


