
ITINERÁRIOS FORMATIVOS
CATÁLOGO DE OFERTA DE  ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM

- 2022-

Iniciação Musical

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto

Linguagens e suas Tecnologias

Componentes curriculares relacionados

Arte: música

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular

[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção -
linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar conhecimentos
sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a multiplicidade de expressões
individuais e/ou coletivas, posicionando-se de forma ética e tolerante em relação à
diversidade do patrimônio cultural local, regional, nacional e/ou internacional.
[LGG08IF] Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio de
estratégias de mediação e intervenção sobre questões de ordem sociocultural, aprimorando
as relações da vida em sociedade, as possibilidades de fruição cultural coletiva e o respeito
à diversidade e ao meio ambiente.
[LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas linguagens pode
contribuir com a materialização de projetos de interesse individual e/ou coletivo,
desenvolvendo estratégias éticas e sustentáveis para concretizá-los.

Estratégia de aprendizagem

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas
orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Blogs e redes sociais, Dinâmica de grupos,
Ensino híbrido, Entrevistas, Exposições/excursões e visitas, Filmes e vídeos, Oficinas sobre
o conteúdo abordado na aula, Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, Portfólio,
Utilização de plataforma digital, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show), Workshop

Recursos materiais necessários

Quadro de música, TV, computador, caixas de som amplificadas, instrumentos musicais

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

1) Essa Unidade Curricular, Iniciação Musical, irá atingir seus objetivos por meio da
execução com sucesso da aprendizagem do conteúdo proposto.
2) As atividades começarão com muita apreciação musical sobre diversos estilos musicais.
3) As atividades seguirão uma sequência lógica de aprendizagem, começando com
conteúdos bem básicos da iniciação musical, e aos poucos se aprofundando nos
conhecimentos referentes à área.
4) A participação dos estudantes se dará em todos os momentos, do início ao fim do projeto.
Essa participação se dará de várias formas, seja de forma direta ou indireta, seja na prática
instrumental, no envolvimento em grupos com outros estudantes, etc.

Estratégias de avaliação do estudante
Avaliação feita por meio de atividades práticas, participação, formulários e presença.
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