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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Identificar, descrever e analisar os processos/procedimentos utilizados na construção de um projecto musical educativo.
2. Reconhecer o projecto musical como resultado interdisciplinar no cumprimento de competências curriculares, sociais e cívicas.
3. Desenvolver metodologias e tomar conhecimento de estratégias, que permitam a realização de projetos práticos assentes em fundamentação teórica, no âmbito
da docência de Educação Musical.
4. Conceber, produzir, implementar e avaliar projetos musicais no domínio da Educação Musical, particularmente ao nível do 2. º Ciclo do Ensino Básico.
5. Envolver os pares (e outros agentes) em projetos musico-educativos de relevância (e referência).

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular
1. O projecto no contexto educativo: pluralidade de leituras e práticas. 2. O projecto musical educativo: planeamento, execução e avaliação.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. O projecto no contexto educativo: pluralidade de leituras e práticas.
- níveis de apreensão do conceito: teórico, empírico e operatório.
- projectos em educação musical: da diversidade dos contextos à diversidade dos projectos.
2. O projecto musical educativo: planeamento, execução e avaliação.
- as fases de planeamento.
- as temáticas.
- os contextos.
- as finalidades.
- as etapas.
- os recursos.
- a organização e gestão dos tempos de execução.
- a execução e acompanhamento.
- a avaliação.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
(1) Exposição de conteúdos. (2) Visualização, análise e discussão de projectos musicais no contexto educativo. (3) Orientação na conceção, implementação e
avaliação de projeto prático adaptado às realidades atuais do ensino da Educação Musical.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Projetos - 50% (Concepção, elaboração e apresentação de Projeto Musical Educativo.)
- Apresentações - 50% (Implementação e apresentação em contexto do Projeto Musical Educativo.)
2. Avaliação de exame - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Trabalhos Práticos - 60% (Classificação obtida na componente prática da avaliação contínua.)
- Apresentações - 40% (Apresentação e defesa de projecto.)
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