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1. SOBRE O REGULAMENTO DE PRÁTICA DE ENSINO EM MÚSICA 

 

Este Regulamento se destina à orientação e padronização das Práticas de Ensino 

no curso de Licenciatura em Música, da Faculdade Campo Limpo Paulista 

(FACCAMP), que tem como objetivos articular as várias disciplinas que compõem a 

estrutura curricular desse curso, bem como promover a relação teoria e prática na 

formação do professor de Música. 

 

Art. 5º O curso de graduação em Música deve assegurar o perfil do 

profissional desejado, a partir dos seguintes tópicos de estudos ou de 

conteúdos interligados: 

I - Conteúdos Básicos: estudos relacionados com a Cultura e as Artes, 

envolvendo também as Ciências Humanas e Sociais, com ênfase em 

Antropologia e [Psicopedagogia]; 

II - Conteúdos Específicos: estudos que particularizam e dão consistência à 

área de Música, abrangendo os relacionados com o Conhecimento 

Instrumental, Composicional, Estético e de Regência; 

III - Conteúdos Teórico-Práticos: estudos que permitam a integração 

teoria/prática relacionada com o exercício da arte musical e do 

desempenho profissional, incluindo também 

Estágio Curricular Supervisionado, Prática de Ensino, Iniciação Científica 

e utilização de novas Tecnologias. (BRASIL, 2004, p.2, grifo nosso) 

 

 

2. SOBRE A PRÁTICA DE ENSINO EM MÚSICA 

 

A Prática de Ensino envolve momentos de reflexão a respeito do exercício 

profissional, em ação, e deve estabelecer um movimento contínuo entre saber, fazer e 

ser professor, na busca: 

 de significados e resolução de situações próprias do ambiente da educação 

musical nas escolas de educação básica e instituições de ensino específico 

musical, e; 

  da construção de sua identidade docente. 

 

Assim, as atividades de Prática de Ensino devem ir além da sala de aula da IES1 

para o conjunto do ambiente do ensino formal, não-formal ou informal. Portanto, o 

                                                           
1 IES – Instituição de Ensino Superior 



licenciando poderá realizar suas atividades junto a instituições educacionais não 

escolares em conformidade ao Art. 1º da LDB2 9.394, de 20 de março de 1996: 

 

Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil 

e nas manifestações culturais. (BRASIL, 1996, p. 1) 

 

Os temas abordados nessas atividades envolvem a identidade docente, músicas 

da cultura indígena, africana e brasileira. 

 

A carga horária das Práticas de Ensino segue o previsto na estrutura curricular 

do curso, acompanhando a legislação pertinente – 400h. 

Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica em 

nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas 

especializadas, por componente curricular ou por campo de conhecimento 

e/ou interdisciplinar, considerando-se a complexidade e 

multirreferencialidade dos estudos que os englobam, bem como a formação 

para o exercício integrado e indissociável da docência na educação básica, 

incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos processos educativos 

escolares e não escolares, da produção e difusão do conhecimento 

científico, tecnológico e educacional, estruturam-se por meio da garantia de 

base comum nacional das orientações curriculares. [...] 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

distribuídas ao longo do processo formativo. 

 (Resolução CNE/CP N. 2, de 1 de julho de 2015, artigo 13º, grifo nosso)  

 

A Prática de Ensino está inserida nas disciplinas específicas de Música e Educação 

Musical, nas quais, o aluno do curso de Licenciatura em Música poderá atuar como 

docente e/ou utilizar os conhecimentos adquiridos: a) na sua prática pedagógica, b) no 

                                                           
2 LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 



desenvolvimento de seus métodos de ensino, c) na elaboração de seus materiais e d) na 

reflexão de sua ação e função, nas instituições de ensino formais e não-formais.  

 

As disciplinas que irão orientar e avaliar as atividades de Prática de Ensino a fim de 

validá-las em horas são apresentadas no quadro a seguir: 

 

DISCIPLINA HORAS 

Rítmica I 15 horas 

Rítmica II 15 horas 

LEM I 15 horas 

LEM II 15 horas 

Percepção Musical I 15 horas 

Percepção Musical II 15 horas 

História e Apreciação da Música I 15 horas 

História e Apreciação da Música II 15 horas 

Instrumento complementar Piano I 15 horas 

Instrumento complementar Piano II 15 horas 

Técnica vocal I 15 horas 

Técnica vocal II 15 horas 

Sensibilização Musical 15 horas 

Regência e Prática Coral I 15 horas 

Regência e Prática Coral II 15 horas 

Instrumento complementar Flauta I 15 horas 

Instrumento complementar Flauta II 15 horas 

Práticas Criativas 15 horas 

História e Apreciação da Música Brasileira 15 horas 

Instrumento complementar Violão I 15 horas 

Instrumento complementar Violão II 15 horas 

Corpo como Linguagem 15 horas 

Prática Instrumental e Vocal I 15 horas 

Prática Instrumental e Vocal II 15 horas 

Metodologia e Didática do Ensino em Música I 15 horas 

Metodologia e Didática do Ensino em Música II 15 horas 

Danças circulares 15 horas 

  

TOTAL 405 

HORAS 

 



Entendemos como essencial esta Prática de Ensino, uma vez que o aluno deverá 

desenvolver uma entrevista ou aula, organizar os materiais pesquisados, apresentar seus 

referenciais e executar a atividade proposta de maneira semelhante ao que ele terá de 

desenvolver ao dirigir-se ao mercado de trabalho, porém, com os recursos que ele 

mesmo utiliza em sua formação e com o auxílio dos professores, antes de ir ao campo 

de trabalho. 

 

 

3. VALIDAÇÃO DE HORAS E AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DE ENSINO 

 

Ao realizar as atividades de Prática de Ensino nas diversas disciplinas, ao longo 

do curso de Licenciatura em Música, o aluno terá cumprido as 400 horas, conforme 

determina a Resolução do CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 20023.  

 

A validação de horas será realizada a partir da entrega da Ficha de Registro de 

Prática de Ensino fornecida no site da FACCAMP, disponível em: 

<http://www.faccamp.br/new/graduacao/musica> e assinada pelo professor que orientou 

a atividade. 

 

É necessário ressaltar que o professor das disciplinas da Prática de Ensino, como 

componente curricular, poderá considerar, ou não, a atividade como uma das notas de 

avaliação de sua disciplina. A decisão fica a critério do professor que orientará e 

avaliará o trabalho dos licenciandos. 

 

 

4. PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE 

PRÁTICA DE ENSINO 

 

A proposta de Prática de Ensino, de cada semestre do ano letivo, será 

apresentada aos discentes em forma de Projeto interdisciplinar. Esse Projeto será 

disponibilizado no site da FACCAMP, disponível em: 

<http://www.faccamp.br/new/graduacao/musica>. 

                                                           
3 Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP). 

http://www.faccamp.br/new/graduacao/musica
http://www.faccamp.br/new/graduacao/musica


 

Os discentes se dividem em grupos para a realização da atividade e esses grupos 

são distribuídos entre os docentes que ministram as disciplinas envolvidas na Prática de 

Ensino. Esses docentes ficam responsáveis pela orientação e avaliação da atividade de, 

em média, três ou quatro grupos de alunos, cada. 

 

Os licenciandos deverão seguir tal e qual as orientações que constam no Projeto 

de Prática de Ensino e buscar auxílio de seus professores orientadores para o 

desenvolvimento da atividade. 
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