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Ementa:  

O Módulo Interdisciplinar de Formação é um componente curricular concebido pela Subcâmara 

de Licenciaturas. Almeja-se com ele, contribuir para a construção institucional de uma 

concepção de formação de professores, bem como de um espaço curricular para a concretização 

de práticas interdisciplinares, coletivas e colaborativas.  

Conteúdo programático:  

 

Trajetos histórico-sonoros em Minas 

 

Cronograma das aulas: 
 

14 de março (2ª. feira)  

- Apresentação da proposta de abordagem didática da história e da cultura mineiras a partir das sonoridades. 

 

21 de março (2ª.. feira)  

- Apresentação dos conceitos-chave do MIF e de sua respectiva fundamentação teórica.  

 

28 de março (2ª. feira)  

- Sonoridades das águas e da fauna 

 

4 de abril (2ª. feira)  

Aula prática (elaboração de atividade, com base nas reflexões e power point do encontro anterior, a ser enviada à 

professora – pode ser feita de forma individual ou em dupla) 

 

11 de abril (2ª. feira)  

- Sonoridades indígenas 

 

18 de abril (2ª. feira)  

Aula prática (elaboração de atividade, com base nas reflexões e power point do encontro anterior, a ser enviada à 

professora – pode ser feita de forma individual ou em dupla) 

 

25 de abril (2ª. feira)  

- Sonoridades afrodescendentes  

 

2 de maio (2ª. feira)  

Aula prática (elaboração de atividade, com base nas reflexões e power point do encontro anterior, a ser enviada à 

professora –pode ser feita de forma individual ou em dupla) 

 

9 de maio (2ª. feira)  

- Sonoridades do ruralismo mineiro e da extração mineral  

 



16 de maio (2. feira)  

Aula prática (elaboração de atividade, com base nas reflexões e power point do encontro anterior, a ser enviada à 

professora – pode ser feita de forma individual ou em dupla) 

 

23 de maio (2ª. feira)  

- Sonoridades do catolicismo santoral 

Aula prática (elaboração de atividade, com base nas reflexões e power point do encontro anterior, a ser enviada à 

professora – pode ser feita de forma individual ou em dupla)  

 

30 de maio (2ª. feira)  

- Sonoridades do cotidiano e dos festejos urbanos 

 

6 de dezembro (2ª. feira)  

- Atividade prática. Aula prática (elaboração de atividade, com base nas reflexões e power point do encontro 

anterior, a ser enviada à professora – pode ser feita de forma individual ou em dupla)  

Avaliação do MIF com os alunos. 

 

Na semana seguinte, a professora estará no município de Barra Longa, participando da realização de oficinas do 

projeto Gualaxo Vivo. 
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