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SOBRE O PROGRAMA:
O projeto visa desenvolver atividades voltadas para a musicalização de crianças, adolescentes e adultos através do
ensino e execução musical em grupo envolvendo instrumentos de teclas (teclado e piano). Tais atividades são
desenvolvidas em duas perspectivas: 1ª) ensino coletivo de instrumentos de teclas; 2ª) formação continuada de
professores para esta modalidade de ensino.
POPULAÇÃO ATENDIDA:
QUANTITATIVO

12
12

24

CARACTERIZAÇÃO

Atividade de Ensino: crianças pertencentes
CUCA
à comunidade externa
Atividade de Ensino: adultos pertencentes
CUCA
à comunidade externa
Atividade de Formação: professores de
instrumentos de teclas da comunidade
CUCA
local e estudantes do curso de Licenciatura
em Música da UEFS.

LOCAL

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO E A PESQUIS

O formato de ensino de teclado em grupo gerou a necessidade de pesquisas sobre materiais, métodos e
metodologias que melhor se adéquem às turmas de alunos do projeto, visto se tratar de um público bastante
heterogêneo, tanto no que diz respeito à idade como em conhecimento musical e nível de compreensão. Estas
pesquisas poderão contribuir com a área de estudo, no sentido de buscar alternativas e ferramentas para o ensino de
instrumento coletivo, podendo também criar materiais que sejam reutilizados em novos contextos.
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DESCRIÇÃO

Aula com crianças da turma 1 (7 a
9 anos), executando peça em
conjunto

Aula com crianças da turma 2 (10 a
12 anos), executando peça em
conjunto

Aula com adultos, executando
peça em conjunto

Apresentação dos alunos no
Concerto Música de Cinema, no
dia 12/07/17, promovido pelo
Colegiado do Curso de Licenciatura
em Música.

