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A música como meio para a inclusão 

 

DESIGNAÇÃO: 

Curso para dotar os formandos de ferramentas e conhecimentos específicos que lhes permitam ensinar música a 

crianças com necessidades especiais. 

 

MODALIDADE: 

Curso de curta formação 

 

DESTINATÁRIOS: 

Profissionais da área da saúde, do ensino artístico especializado, professores de educação especial, instrumentistas, 

pais e tutores das crianças, comunidade educativa em pleno e sociedade em geral. 

 

DURAÇÃO: 

6 horas (10h às 13h / 15h às 18h) 

FORMADOR: 

Professora Doutora Paula Ângela Coelho Henriques dos Santos  

Colaboradores: Davys Espíndola Moreno (Estudante PhD UA); Catarina Iglesias e Ana Maia (CRTIC Aveiro); Elisabete 

Ribeiro (Escola de referência em Deficiência Visual) 

 

FUNDAMENTAÇÃO do PLANO do CURSO:  

Ao viver numa sociedade de natureza pluralista, ativa e interligada em rede, a promoção de diálogos entre as 

diferentes culturas e a procura pelo conhecimento são fundamentais para garantir uma educação em diversidade, 

inclusiva, equitativa e de qualidade.  

O presente curso justifica-se pelo reconhecimento da necessidade de desenvolver dinâmicas e processos de trabalho 

e aprendizagem colaborativo em prol da educação inclusiva.  A sua grande finalidade será, através da interação, poder 

construir conhecimento, promover a inclusão, aprendizagem e desenvolvimento das crianças com necessidades 

especiais no ensino artístico especializado. No específico, para crianças com deficiência motora decorrentes de 

paralisia cerebral.  

OBJETIVOS: 

• Apresentar diferentes trabalhos já desenvolvidos ou em desenvolvimento através do ensino musical 

inclusivo e/ou da musicoterapia (diferenças, semelhanças); 

• Identificar possíveis problemas que podem ser encontrados nos processos de inclusão;   

• Desenvolver dinâmicas e processos de trabalho colaborativo para a inclusão dotando aos formandos de 

ferramentas que lhes permitam ensinar música as crianças com necessidades especiais, no específico, 

crianças com deficiência motora decorrentes de paralisia cerebral; 

• Avaliar o processo de aprendizagem teórico-prático apresentado. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

• Como a Música colabora nos processos de Inclusão (Musicoterapia x Ensino Musical Inclusivo); 

• As teorias psicogenéticas e o desenvolvimento cognitivo das crianças; 

• A Competência Digital no Ensino da Música e os diferentes produtos de apoio disponibilizados pelas CRTIC; 

• Dinâmicas e processos de trabalho colaborativo inclusivos; 

• O que tem sido feito e o que podemos fazer. 

 

PROGRAMA RESUMO: 

• Conteúdos teóricos – 2 horas 

• Conteúdos teórico práticos – 4 horas 

 

METODOLOGIA: 

Adotar-se-á uma metodologia teórico prática, isto é, o curso compreenderá uma parte teórica inicial e numa segunda 

fase uma parte teórico prática em que serão postas em ação os conceitos introduzidos na componente teórica. Logo 

realizar-se-á uma avaliação final. 

 

CALENDARIZAÇÃO: 

26 de janeiro de 2019 | Sábado das 10:00 às 13:00 hrs / 15:00 às 18:00 hrs. 
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