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Música IFCE Crateús
Código da turma eblqzqu
Link do Meet https://meet.google.com/lookup/arqtqsdbub
Selecionar tema
Fazer upload da foto

Compartilhe algo com sua turma…

Cesar Augustus Diniz Silva postou uma nova atividade: 14/05/2020 - Música …
14 de mai.

1 comentário da turma

Marcos Antonio Monte Silva postou uma nova atividade: Cultura Musical Bra…
13 de mai.

Joao Paulo Ribeiro de Holanda postou uma nova atividade: Atividade 4. Intro…
12 de mai.

Matheus Silva Rocha postou uma nova atividade: 11/05/2020 - Apreciação M…
11 de mai.

Cesar Augustus Diniz Silva postou uma nova atividade: 07/05/2020 - Música…

Música
IFCE
7 de
mai.Crateús

Mural
Atividades
Pessoas
Notas
Marcos Antonio Monte Silva postou uma nova atividade: Cultura musical bra…
6 de mai.
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwMTgxNDc4NTha
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6 de mai.

Música IFCE Crateús

Joao Paulo Ribeiro de Holanda postou uma nova atividade: Atividade 3 intro…
5 de mai.

Matheus Silva Rocha postou uma nova atividade: 04/05/2020 - Editoração d…
4 de mai.

Lais Costa Rocha postou uma nova atividade: Música Experimental
4 de mai.

Jaiane Araujo de Oliveira
4 de mai.

Estimad@s, Estudantes! Bom dia!. Compartilho com vocês o link de uma excelente live sobre a
Educação e a temática do Ensino remoto. O debate é realizado com quatro professores doutores
da UERJ. As discussões são muito pertinentes no atual contexto, que por sua vez, repercutem nas
vidas dos estudantes e na vida dos pro ssionais da Educação. Gostaria de saber ainda, como
vocês estão lidando com o isolamento social? O que estão fazendo? Que tipo de di culdade estão
enfrentando? Podemos aqui colocar e em coletivo buscar se ajudar de algum modo.
Desejo que estejam bem.
Abraço!
segue o lonk: https://www.youtube.com/watch?v=BUms0kvO68o

Adicionar comentário para a turma...

Felipe Eugenio Vinhal postou uma nova atividade: Introdução à Cultura Popu…
2 de mai.

Jacqueline Rodrigues Peixoto
30 de abr.

Turma, boa noite. Espero que todas, todos e todxs estejam bem.
Música
IFCE Crateús
Muitxs
estudantes
tem relatado em nossas conversas/encontros sobre o aumento da ansiedade
neste período de isolamento, além de uma inquietação sobre a vida e sobre tudo o que estamos
experienciando com a pandemia. Diante disso, tenho pensado em compartilhar com nossos
estudantes materiais que Mural
possam auxiliar
neste processo,
uma vez Notas
que necessitamos cada vez
Atividades
Pessoas
mais estarmos conectados conosco e com a nossa vida que impacta na vida do outro e do mundo
com um todo Necessitamos aprender urgente sobre nós o coronavírus nos faz este convite Em

https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwMTgxNDc4NTha
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com um todo. Necessitamos aprender urgente sobre nós, o coronavírus nos faz este convite. Em
nossas conversas na área de Estágio, formação e docência na área de Arte, a temática da vida se
faz urgente, uma vez que somos educadores e não estamos descolados do nosso pro ssional.
Esta área pede este diálogo. Para dialogar conosco, trago para esta conversa a professora Valéria
Arantes da USP, psicóloga com pesquisa sobre projeto de vida que coordena com outros docentes
o Núcleo de Pesquisas em Novas Arquiteturas Pedagógicas da USP. E o meu pedido é: faça uma
re exão de qual projeto de vida você quer para você no âmbito pessoal, social, afetivo e
pro ssional. Lembrando que estas instâncias estão interligadas. Este é um exercício de vocês.
Lembrando que o projeto de vida inicia no hoje, com o agora. Pensemos o que podemos fazer hoje
em nossa casa, em isolamento para quem puder. É um exercício com e para vocês. Que modos de
vida quero potencializar em mim? Agora e pós-coronavírus? Que pessoa e pro ssional quero ser?
Envio também para que façam um exercício de perceber se estão ansiosos e em que nível se
encontra a ansiedade neste período da pandemia, um podcast com as jornalistas Juliana Wallauer
e Cris Bartis do mamilos: jornalismo de peito aberto. É válido salientar que a ansiedade é um tema
muito recorrido e debatido na contemporaneidade. ”Pegue o seu banquinho e senta para esta
conversa”, como dizem as jornalistas do podcasts mamilos: jornalismo de peito aberto.
Boa semana, que bem. E quem puder, que em casa.
Boa semana,
Jacqueline Peixoto
Segue abaixo e algumas indicações.
O Instituto Iungo convida: Conversa com a professora Valéria Arantes sobre projeto de vida
https://www.youtube.com/watch?v=u3H7jTsGQDc&t=242s
Podcast sobre ansiedade – mamilos: jornalismo de peito aberto. Muito bom antes da conversa
uma estudante falando sobre este momento de ansiedade pelo coronavírus e o que ela propõe o
jovem neste momento em meio à tanta informação.
https://www.b9.com.br/shows/mamilos/mamilos-246-ansiedade/

Adicionar comentário para a turma...

Cesar Augustus Diniz Silva
20 de abr. Editado às 30 de abr.

Boa noite, prezadas(os) estudantes.
A m de proporcionar uma rotina de estudos, decidimos organizar um cronograma de atividades
para este m de mês. Será postada uma atividade diária (dias letivos) por um professor ou
professora da área de música, abordando alguma temática de interesse. Servirá para vocês se
organizarem e aproveitarem melhor o tempo de estudo.
Lembrando que todas as atividades são de caráter opcional, embora aconselhe vocês a realizarem
todas; vocês só têm a ganhar. Se organizem e mãos à obra!

Música IFCE Crateús

Cronograma abril 2020.…
Mural

Atividades

Adicionar comentário para a turma

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

Pessoas

Notas
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Adicionar comentário para a turma...

Música IFCE Crateús

Marcos Antonio Monte Silva
30 de abr.

Essa informação não faz parte do nosso cronograma, mas quero aproveitar o espaço para divulgar
um evento.
No dia 06/05/20 às 10h teremos o I Fórum virtual de ensino e prática de percussão do IFCE, espaço
para troca de experiências e conteúdo especí co do universo percussivo. Para essa primeira edição
contaremos com a participação do professor Gledson Meira da Universidade Federal da Paraíba
que também atua como baterista do cantor e compositor Chico César. Além do professor
convidado, teremos docentes de percussão e bateria do IFCE de outros campi.
Estímulo àqueles que tem interesse na área tanto para performance como para ter a percussão
como ferramenta de ensino que se inscrevam e participem. Para que vocês tenham uma ideia de
quem é Gledson Meira deixo o link de uma de suas performances
https://youtu.be/duhbbLooyKY
Quem tiver interesse inscreva-se no link abaixo.
Atenção! não precisa editar nada além do nome, email, telefone e período nos respectivos campos.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfzIbj0bo_n5OSu0BvJOLiWID_c46ycpOGKs6uv6v7g
Mqpng/viewform?usp=pp_url
E por m, gostaria de dizer que essas atividades são desenvolvidas e planejadas para que os
discentes participem e que isso agregue conhecimento às suas trajetórias. Espero sinceramente
que o quórum seja mais expressivo que o do debate Música e Sociedade. Fiquei constrangido
diante do convidado pela falta de adesão da maioria dos discentes do campus Crateús.
Sei que esse evento é mais especí co, mas tenho toda certeza que com a experiência musical do
nosso convidado todos nós aprenderemos muito.
Att.
Marcos Monte.
P.s. quem já se cadastrou na palestra passada nao precisa fazer de novo,.pois seus dados já estão
registrados, só envia uma msn dizendo que quer participar.

Adicionar comentário para a turma...

Cesar
Música
IFCEAugustus
Crateús Diniz Silva postou uma nova atividade: 30/04/2020 - Música…
30 de abr.

Mural

Atividades

Pessoas

Notas

Marcos Antonio Monte Silva postou uma nova atividade: Documentário sobr…
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwMTgxNDc4NTha
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29 de abr.

Joao Paulo Ribeiro de Holanda postou uma nova atividade: Alguns conceitos…
28 de abr.

Felipe Eugenio Vinhal postou uma nova atividade: Pensando sobre método e…
25 de abr.

2 comentários da turma

Lais Costa Rocha postou uma nova atividade: Prof Laís - Física do Som - On…
24 de abr.

Cesar Augustus Diniz Silva postou uma nova atividade: 23/04/2020 - Música…
23 de abr. Editado às 30 de abr.

Marcos Antonio Monte Silva
23 de abr.

Bom dia!
Semana passada comuniquei que amanhã, dia 24/04 iremos ter uma debate via Google meet, com
o professor Márcio Silva do campus Limoeiro do Norte, na expectativa que todos tenham a
oportunidade de participar ( a medida que queiram, evidentemente!) vou disponibilizar o link da
reunião aqui, que está agendada para iniciar às 9h.
Obs. Provavelmente alguém irá perguntar, pois tem acontecido recorrentemente, então já irei me
antecipar. NÃO valerá ponto, NEM nota, NEM conceito!
Esse evento tem como objetivo principal propiciar mais uma oportunidade de pensarmos sobre a
Música e seu impacto na sociedade.
Identi cação da reunião
meet.google.com/sva-axos-zmi
Números de telefone
(US)+1 442-444-2473
PIN: 315 287 381#

Música IFCE Crateús
Adicionar comentário para a turma...
Mural

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

Atividades

Pessoas

Notas
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Marcos Antonio Monte Silva postou uma nova atividade: Leitura e resumo d…
22 de abr.

Joao Paulo Ribeiro de Holanda postou uma nova atividade: Apreciação de d…
22 de abr. Editado às 24 de abr.

Matheus Silva Rocha postou uma nova atividade: 20/04/2020 - Apreciação …
20 de abr. Editado às 23 de abr.

1 comentário da turma

Marcos Antonio Monte Silva
17 de abr. Editado às 18 de abr.

Bom dia meus queridos e queridas!
Irei promover um debate através do Google meet sobre Música e Sociedade onde trataremos do
alcance e como a música pode ser um agente transformador. O convidado desse evento é o
Professor Msc. Marcio Silva do IFCE campus Limoeiro do Norte.
Quem tiver interesse o debate será dia 23/04 às 9h.
Respondem o link abaixo para que os cadastre no evento.
https://docs.google.com/forms/d/1wYNqbvQKxNQ2g6fVJ7anGu0i01LWIGujr9rqldbRSO8/edit?
usp=sharing
Estímulo à adesão, sempre é bom conhecer novas perspectivas sobre a Música. Espero todos!

2 comentários para a turma
Marcos Antonio Monte Silva 18 de abr.
Grato professora Jaiane!

Adicionar comentário para a turma...

Marcos
Antonio Monte Silva
Música
IFCE Crateús
15 de abr. Editado às 17 de abr.

Boa tarde senhoras e senhores!
Pessoas
Notas
Todos, se não conhecem,Mural
já ouviram Atividades
falar dos diversos
ritmos que compõem
a cultura musical
brasileira. Não entrarei aqui em debates sobre as de nições, mas trarei exemplos nas próximas
semanas de alguns que nos são muito caros

https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwMTgxNDc4NTha
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semanas de alguns que nos são muito caros.
E para abrir, vocês irão assistir (assim espero ) um concerto com a Jazz Sinfônica com
participação dos grandes Spok e Adelson Silva, verdadeiros maestros do Frevo. Esse ritmo
Centenário que encanta por onde passa.
Apreciem sem moderação!



Maestro Spok e o bateri…

Adicionar comentário para a turma

Jaiane Araujo de Oliveira
14 de abr.

Estimad@s, Colegas e Estudantes. Sou a professora Jaiane. Estarei no semestre 2020.1,
juntamente com as professora Laís e Jacqueline, orientando a disciplina de Estágio Supervisionado
I. Desde já, manifesto minha alegria e entusiasmo em está com tod@s, compartilhando saberes,
encontros e afetos.
Abraço!

Adicionar comentário para a turma...

Felipe Eugenio Vinhal postou uma nova atividade: Estudo para uk…

1 aluno

7 de abr.

Jacqueline Rodrigues Peixoto
6 de abr.

Boa tarde, caras e caros estudantes! Sou a professora Jacqueline Peixoto. Espero que estejam bem
diante de tudo que estamos experienciando com esta pandemia. Não nos conhecemos ainda.
Tenho formação e trabalho na área de Arte e de Educação. Quando retornarmos nossas atividades
estarei com vocês, junto com as professoras Laís e Jaiane com Estágio para turma do quinto
semestre. Para mim, uma grata satisfação. O Estágio em Arte, no caso do curso de vocês Música
perpassa diversas camadas de discussões que desenvolveremos ao longo do semestre. Uma delas
é a não dicotomia que a Arte enquanto linguagem não faz no que concerne a teoria e prática. A
prática em Arte seja em qualquer linguagem artística é conhecimento, uma vez que o seu fazer
embute uma série de procedimentos técnicos e estéticos assim como a teoria. Partimos do
pressuposto
que Crateús
toda teoria é uma prática e toda prática embute uma teoria. Discutiremos melhor
Música IFCE
isso em nosso retorno. Assim sendo, envio a vocês um vídeo do professor Rubem Alves que me
intriga por pontuar questões similares ao ensino de Arte, se pensarmos que o nosso papel
enquanto docente é provocar,
problematizar.
A arte ocupa
esse lugar
de provocar outros modos de
Mural
Atividades
Pessoas
Notas
estar e pensar com o mundo. É um vídeo curto mas, interessante para deslocarmos um
pensamento sobre o estágio que é formativo e é o primeiro olhar de vocês com a escola. Rubem
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwMTgxNDc4NTha
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pe sa e to sob e o estág o que é o at o e é o p e o o a de ocês co a esco a. ube
Alves fala um pouco da escola da ponte, escola que trabalha Arte por exemplo de uma forma bem
diferente na cidade do Porto (Pt) e que tive a grata oportunidade de visitar em meu doutorado
sanduíche. Mas, vamos discutindo. Pensemos como Rubem Alves em articular o conhecimento
cada vez mais com a vida. Espero estarmos juntos nesse momento. Como docente na área de Arte
, potencializar os afetos neste momento muito importante! A Arte nos faz este convite! compartilha
comigo o que te provocou neste vídeo: meu e-mail: jacqueline.peixoto@ifce.edu.br.
Atenciosamente.



Rubem Alves - A Escola I…

2 comentários para a turma
Jacqueline Rodrigues Peixoto 16 de abr.
Obrigada, Marcos. Vamos.

Adicionar comentário para a turma...

Marcos Antonio Monte Silva
6 de abr.

Boa tarde minha gente!
Sei que em momentos de profunda di culdade que nos encontramos, precisaremos de muita força
de vontade para deixar de fazer algumas coisas que nos parece bem prazerosa, "maratonar" aquela
série maravilhosa, zerar os jogos virtuais, ou mesmo bater aquele papo em aplicativos de
conversa.
Minha sugestão é que você deixe isso de lado um pouco (para os que estão fazendo isso) e tente
imprimir uma outra rotina em sua vida. Experimente iniciar uma rotina de leituras direcionadas, sei
que isso vai ajudar e muito na sua graduação.Quem já tem essa dinâmica, sugiro que comece a
escrever sobre suas leituras transformando em resumos, resenhas, ou mesmo suas impressões,
etc,.
Não precisa ser algo formal, mas deve obedecer alguns critérios, e o principal deles a norma culta
da língua portuguesa, isso nos forçará a car atentos ao que estamos produzindo.
Espero que possam compartilhar através desse meio (classroom) as coisas que irão produzir.
E para tal ação, segue em anexo o artigo, Educação musical com função
social: qualquer prática vale?
Aguardo seus comentários e produções!

Música IFCE Crateús
Att.
Marcos Monte.

Mural

161 512 1 PB Maura pen

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

Atividades

Pessoas

Notas
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161-512-1-PB Maura pen…
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Adicionar comentário para a turma...

Joao Paulo Ribeiro de Holanda postou um novo material: Sugestão de leitura
6 de abr.

Cesar Augustus Diniz Silva postou um novo material: História do Jazz (vídeos)
2 de abr.

Matheus Silva Rocha
2 de abr.

Estão abertas as inscrições para o Festival Cultura Dendicasa!
O I Edital Cultura Dendicasa: Festival Arte de Casa para o Mundo é uma ação de promoção e
democratização do acesso aos recursos do Fundo Estadual da Cultura – FEC para o fomento de
bens e serviços culturais no campo das artes em todas as regiões do estado do Ceará em
consonância com os seguintes objetivos:
Realizar seleção pública de artistas e fazedores da cultura exclusivamente cearenses, e/ou que
tenham seu domicílio no território do estado do Ceará, e proponham a produção de conteúdo
artístico e cultural em formato digital, para compor programação especial de difusão em
plataformas digitais durante o período de maio e junho de 2020, podendo ser prorrogado de acordo
com a situação de emergência em saúde decorrente do Covid-19 (novo coronavírus);
Assegurar a proteção dos direitos culturais da população durante a situação de emergência em
saúde decorrente do Covid-19 (novo coronavírus), tendo em vista que estes são direitos
fundamentais e essenciais à qualidade da vida humana, contribuindo para a inclusão social e o
senso de pertencimento, identidade, sensibilidade e empatia;
Promover o acesso à cultura, de forma inovadora, criativa e inclusiva, para amenizar o impacto
advindo das medidas necessárias adotadas para enfrentamento do novo coronavírus, notadamente
a necessidade de isolamento e distanciamento social;
Valorizar a produção artística do estado, como forma de garantir o acesso continuado à vida
cultural cearense, incentivando a sustentabilidade de artistas, técnicos e fazedores de cultura em
geral, grupos, coletivos e companhias culturais do Ceará.



I Edital Festival Cultura …

Música IFCE Crateús
Adicionar comentário
a turma...
Mural paraAtividades

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

Pessoas

Notas
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Matheus Silva Rocha
2 de abr. Editado às 2 de abr.

A ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical) promoverá na quinta-feira, 02 de abril de
2020 (hoje), às 15h, um fórum interativo para re etir sobre os impactos da atual crise provocada
pela pandemia da COVID 19 bem como por outros dilemas sociais, na cena da educação musical
brasileira. O Evento, transmitido ao vivo através de uma plataforma interativa, visa congregar e
mobilizar educadores musicais de todo o país, com o intuito de estabelecer diretrizes, ações e
reações que nos preparem coletivamente para enfrentar os desa os que permeiam o Brasil e o
mundo atualmente.
Essa primeira edição do evento terá como debatedores os Professores Marcus Medeiros e Luis
Ricardo Silva Queiroz, presidentes das últimas quatro gestões da ABEM. O debate será mediado
pelo Prof. Mario André Wanderley, Secretário da Associação.
(o link estará disponível na página da ABEM nas Redes Sociais)



@abem_oficial | Linktree

1 comentário para a turma
Marcos Daniel Martins Gomes 2 de abr.
👏😌

Adicionar comentário para a turma...

Felipe Eugenio Vinhal postou uma nova atividade: Estudo Andantino e video…
31 de mar.

Marcos Antonio Monte Silva postou uma nova atividade: Historia social do J…
31 de mar. Editado às 31 de mar.

Marcos Antonio Monte Silva
31 de mar.

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
moderação.
Músicasem
IFCE
Crateús

1 comentário para a turma
Mural

Atividades

Pessoas

Notas

Cesar Augustus Diniz Silva 31 de mar.
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwMTgxNDc4NTha
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Excelente referência.

Adicionar comentário para a turma...

Cesar Augustus Diniz Silva postou uma nova atividade: História do Jazz
30 de mar. Editado às 2 de abr.

Joao Paulo Ribeiro de Holanda
30 de mar.

Pessoal boa tarde 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.

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.

2 comentários 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.

Música IFCE Crateús
Cesar Augustus Diniz Silva
27 de mar.

Mural
Pessoas
Notas
Sejam bem-vindos(as) a esta
sala de Atividades
aula. Este espaço
será destinado
à discussões e
compartilhamento de materiais relacionados à música. Aproveitem este momento e estudem,
ú i
f
ti id d
Nã
di
d
d
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https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwMTgxNDc4NTha
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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).

Adicionar comentário para a turma...

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