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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Perceber a importância do papel da música na interacção social e em diferentes contextos.
2. Realizar jogos musicais em contextos sociais.
3. Utilizar o corpo humano e a voz como principais instrumentos musicais.
4. Utilizar os jogos musicais e repertório, na voz e num instrumento harmónico (prática instrumehtal).
5. Dinamizar e apresentar grupos de trabalho/projetos musicais e outros, em diferentes contextos sociais.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não se aplica.

Conteúdo da unidade curricular
1. O fenómeno musical em diferentes contextos sociais.
2. O corpo humano e a voz em Música/Educação Musical.
3. Prática musical harmónica.
4. Criação e produção de projetos musicais em contextos sociais diversos.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. O fenómeno musical em diferentes contextos sociais.
2. O corpo humano e a voz em Música/Educação Musical.
- Canções / danças e percussão corporal.
- Movimentos e(m) diferentes pulsações, andamentos, dinâmicas, acentuações e/ou compassos.
- Desenvolvimento auditivo e introdução à simbologia musical.
3. Prática musical harmónica.
4. Criação e produção de projetos musicais em contextos sociais diversos.
- Conceção e desenvolvimento reflexivo de projetos musicais (prática simulada).
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Aos futuros Educadores Sociais será dada a oportunidade de alargar, através de trabalhos práticos, os de conhecimentos musicais que lhes permitam adquirir
algum automatismo no planeamento e execução de animações/produções. Partindo do pressuposto que estes alunos não possuem uma formação ou preparação
musical abrangentes, as metodologias a adoptar são em si mesmas conteúdos de aprendizagem.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação Contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Trabalhos Práticos - 50% ((Dinamização de atividade musical grupal - prática simulada))
- Apresentações - 50% (Prática musical harmónica.)
2. Recurso - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 50%
- Apresentações - 50% (Prática musical harmónica.)

Língua em que é ministrada
1. Português
2. Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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