
 

Mestrado de Ensino em Educação Musical no Ensino Básico 

 

Cronograma de Atividades do Projeto Educativo 

 Outubro  Novembro Dezembro 
 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 18 

Fases 
do 

Projeto  

Apresentação do projeto educativo                      
Audição da música Original “Corre, Corre ò lindo Anel”  e inicio da execução do arranjo 
aproximado à música Pop-Rock 

 
    

 
              

 

Execução individual/naipes de cada uma das partes do arranjo da música “Corre, Corre ò 
lindo Anel” 
 

 

    

 

              

 

Execução coletiva do arranjo                      
Gravação da música “Corre, Corre ò lindo Anel”                       
Audição da música Original “Cantiga do Preto”  e o arranjo aproximado à música Pop-
Rock e inicio da sua execução individual e por naipes 

 
    

 
              

 

Revisão da música “Corre, Corre, ò lindo anel”  na integra                      
Execução coletiva do arranjo “Cantiga do Preto”  e gravação                      
Revisão das músicas: “Corre, Corre, ò lindo anel ” e  “Cantiga do Preto”   na integra                      
Audição da música Original “ Baile do Ladrão ” e o arranjo aproximado à música Pop-
Rock, e inicio da sua execução individual e por naipes 

 
    

 
            

 

Revisão das músicas: “Corre, Corre, ò lindo anel”  e  “Cantiga do Preto”   na integra                      
Execução coletiva do arranjo “Baile do Ladrão ” e gravação                      
Revisão das músicas: “Corre, Corre, ò lindo anel” , “Cantiga do Preto”  e  “Baile do 
Ladrão” na integra 

 
    

 
              

 

Audição da música Original “  Da Serra veio um Pastor ” e o arranjo aproximado à música 
Pop-Rock, e inicio da sua execução individual e por naipes 

 
    

 
              

 

Revisão das músicas: “Corre, Corre, ò lindo anel”, “Cantiga do Preto”  e “Baile do 
Ladrão” na integra 

 
    

 
              

 

Execução coletiva do arranjo “  Da Serra veio um Pastor ” e gravação                      
Ensaio geral com a execução de todas as músicas trabalhadas                      
Entrevistas aos alunos                       
Ensaio geral com a execução de todas as músicas trabalhadas + gravação áudio                      
Apresentação final à comunidade escolar na festa de Natal                  


