
CURSO ONLINE

O Fladem Brasil convida seus(suas) associados(as) a participarem do curso DAS
PEDAGOGIAS ABERTAS À PRÁXIS ESCANCARADA, a ser realizado entre os dias 24 de
agosto e 27 de setembro de 2020, de forma online por meio da plataforma Songster
(www.songster.com.br).

Organização:
O curso será estruturado em dois módulos basilares:
- Módulo zero, com apresentação geral da plataforma Songster e da estruturação do
curso dentro desta. Carga horária: 2 horas.- Módulo FLADEM, abordando os princípios
do Fórum Latino Americano de Educação Musical a partir de discussões sobre
pedagogias abertas e educação musical contra-colonial. Carga horária: 8 horas.O
curso ainda contará com diversos módulos de estudo de 4 horas de duração cada,
que poderão ser realizados de forma eletiva pelos participantes (será possível realizar
todos ou escolher apenas alguns desses módulos), de modo que cada participante
construirá sua própria trajetória dentro do curso. De forma semelhante a oficinas ou
minicursos, eles irão enfocar práticas de ensino de música consonantes com os
princípios do FLADEM, abrangendo questões atuais e prementes como o respeito à
diversidade cultural na educação musical, e a emancipação e divulgação de práticas
latino-americanas de fazer, ensinar e aprender música.As atividades serão conduzidas
por nomes como Adriana Rodrigues (Brasil), Ritamaria (Brasil), Glauber Resende
(Brasil), Antonilde Rosa (Brasil), Priscilla Hygino (Brasil), Heloisa Gonzaga (Brasil),
Augusto Guarnieri (Argentina), Behomar Rojas (Venezuela/México) e Carolina Oaxaca
(México).

Inscrições
Para participar é necessário:
- Estar em dia com sua anuidade do Fladem Brasil de 2020. No caso de participantes
de fora do Brasil, é necessário estar em dia com a anuidade da sua seção regional do
FLADEM. Caso seu país não possua uma, será necessário associar-se ao Fladem Brasil.
Maiores informações sobre a anuidade 2020 pode ser consultado na página
https://www.fladembrasil.com.br/shop, ou diretamente com a secretaria do Fladem-
Brasil (brasilfladem@gmail.com);
- Inscrever-se no curso por meio do email brasilfladem@gmail.com, informando nome
completo, país de origem, CPF (no caso de brasileiros) e e-mail (a efetivação inscrição
está condicionada à confirmação de associação no ano de 2020).

Serão oferecidas 200 vagas, e haverá entrega de certificado de participação após a
conclusão das atividades com a carga horária equivalente à participação nos
diferentes módulos.

DAS PEDAGOGIAS
ABERTAS À PRÁXIS
ESCANCARADA
Curso Online por meio
da plataforma Songster

Siga-nos nas redes sociais:

www.fladembrasil.com.br


