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Código da turma eblqzqu

Selecionar tema
Fazer upload da foto

Compartilhe algo com sua turma…

Marcos Antonio Monte Silva postou uma nova atividade: Historia social do J…
09:25 Editado às 09:27

Marcos Antonio Monte Silva
09:24

Uma leitura interessante que deve ajudar na compreensão na atividade proposta pelo professor
César. O livro História social do Jazz de Eric J. Hobsbawm.
Apreciem sem moderação.

1 comentário para a turma
Cesar Augustus Diniz Silva 10:19
Excelente referência.

Adicionar comentário para a turma...

Cesar Augustus Diniz Silva postou uma nova atividade: História do Jazz
30 de mar. Editado às 30 de mar.

Joao Paulo Ribeiro de Holanda
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwMTgxNDc4NTha
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to pensando em organizar uma live sobre jogos musicais. Se alguém tiver
interesse coloquem aqui a sugestão de dia e horário. Pra irmos alinhando ou entrem em contato
comigo via zap.
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2 comentários para a turma
Marcos Daniel Martins Gomes 30 de mar.
Sugiro um dos horários do dia do estágio, no contra turno.

Adicionar comentário para a turma...

Lais Costa Rocha postou um novo material: Shows Completos
28 de mar.

1 comentário da turma

Cesar Augustus Diniz Silva postou um novo material: Intervalos
27 de mar.

Matheus Silva Rocha postou um novo material: Programa Música Viva
27 de mar. Editado às 27 de mar.

Cesar Augustus Diniz Silva
27 de mar.

Sejam bem-vindos(as) a esta sala de aula. Este espaço será destinado à discussões e
compartilhamento de materiais relacionados à música. Aproveitem este momento e estudem,
ouçam música, façam atividades. Não passem o dia vendo redes sociais, stories, notícias ou
falando sobre a covid. Temos muito a estudar

1 comentário para a turma
Matheus Silva Rocha 27 de mar.
A quem se interessar, nas aulas de Editoração de Partituras (e na vida) usamos um
programa GRATUITO muito bom chamado MuseScore. Se tiver computador em casa,
sugiro que baixe e explore suas funções! https://musescore.org/pt-br. Vou passar alguns
desafios de editoração e composição durante as próximas semanas (valendo a incrível
quantia de 0 pontos).

https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwMTgxNDc4NTha
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