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EMENTA 
      Será desenvolvido a partir do quinto semestre, com duração de 100 horas.  O licenciando, 
matriculado neste estágio deverá desenvolver inicialmente a observação da rotina da sala de aula, 
bem como identificar a relação professor-aluno. A etapa seguinte envolverá o planejamento. 
       A carga horária de observação será de 20 horas e as demais serão de exercício nas atividades 
de ensino, mediante supervisão do professor regente. A atuação do licenciando será em 
instituições de educação regular públicas de educação básica, desenvolvendo trabalho em parceria 
com os professores de disciplinas e/ou programas específicos do componente curricular de 
música. 
 

OBJETIVO  
l Articular o trabalho teórico desenvolvido no curso com a realidade de ambientes de ensino 

de música; 
l Analisar a relação teórico-prática da função do professor de música, nos ambientes de 

escolas públicas. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
l Desafios da docência no ensino de música regional 
l As competências para ensinar na atualidade 
l As tarefas do professor na realidade de escolas públicas 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 Estudo teórico para temas propostos; atividades do exercício da docência; visita no campo 



profissional; relatórios com domínio de linguagem técnico-científica; oportunidade de 
experimentação dos conteúdos vivenciados na prática escolar. 
 

AVALIAÇÃO 
Processual e contínua. Analise do envolvimento do aluno nas atividades propostas, interpretação 
crítica da realidade do campo e exercício profissional, domínio da fundamentação teórico e 
prática, relatório final de trabalho de conclusão de curso. 
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