Sejam todos bem-vindos ao segundo semestre letivo de
2020 na Escola de Música de Brasília

Coordenação pedagógica Madeiras (Clarineta, Fagote,
Flauta Transversal, Oboé e Saxofone)
madeiras.cepemb@se.df.gov.br

Primeiro passo
Para começar esse novo semestre, você precisará seguir uns
passos “simples”.
Conhecer o seu curso
Anotar o itinerário formativo
Imprimir sua grade horária
Anotar os seus horários

Quais disciplinas devo cursar?
Para descobrir qual o itinerário formativo do seu curso,
ou seja,
quais as disciplinas e aulas você deverá cursar durante o
seu curso,
vá até a aba PEDAGÓGICO e clique no seu curso.
Mas se você não sabe muito bem qual o seu curso, preste
atenção nos próximos slides!

Qual o meu curso?
Se o estudante ingressou na EMB com idade entre 08 e 14 anos, o
estudante faz parte do PROJETO PEDAGÓGICO PERMANENTE - MUSICALIZAÇÃO
INFANTOJUVENIL. Esse projeto é dividido em 4 turmas:
Turma A: Iniciação ao Instrumento, com idade DE INGRESSO entre 08 e
09 anos, por sorteio: apelido de MiA.
Turma B: Iniciação ao Instrumento, com idade DE INGRESSO entre 10 a
12 anos, por sorteio: apelidado de MiB.
Turma C: Iniciação ao Instrumento, com idade DE INGRESSO entre 13 a
14 anos, por sorteio: apelidado de MiC.

Qual o meu curso (cont.)?
Se o estudante ingressou na EMB com idade entre 08 e 14 anos, o
estudante faz parte do PROJETO PEDAGÓGICO PERMANENTE - MUSICALIZAÇÃO
INFANTOJUVENIL. Esse projeto é dividido em 4 turmas:
Agora, se o estudante ingressou por prova, esse estudante faz parte
do
CURSO BÁSICO INSTRUMENTO MUSICAL – MUSICALIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
com idade DE INGRESSO de 12 a 14 anos.

Qual meu curso (cont.)?
Se o estudante ingressou com idade acima de 15 anos, você
entrou por teste:

FIC - BÁSICO INSTRUMENTO MUSICAL
CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO

Está tudo claro?
Agora que você já sabe qual é o curso do estudante, voltemos
ao itinerário formativo:
Vá ao site da EMB e passe o cursor em cima da aba PEDAGÓGICO
Preste atenção que você não deve clicar no menu PEDAGÓGICO,
apenas passar o cursor por cima.

Obs.: não é possível fazer isso usando celular.

Já anotou?
Anote (ou imprima) as disciplinas que o estudante deve
cursar a cada semestre e acompanhe a evolução do estudante!

Obs.: CURSO BÁSICO INSTRUMENTO MUSICAL – MUSICALIZAÇÃO
INFANTOJUVENIL com idade DE INGRESSO de 12 a 14 anos tem o
mesmo itinerário formativo dos alunos de CURSOS FIC BÁSICOS INSTRUMENTAIS, e o itinerário deles deve ser
acessado no menu PEDAGÓGICO > CURSOS FIC - BÁSICOS
INSTRUMENTAIS

Onde acho meus horários?
Agora que você já conhece o curso, vá no menu ESTUDANTE e baixe a
GRADE HORÁRIO DO ESTUDANTE.
Veja em qual semestre você está e anote as disciplinas que você
deverá cursar no semestre.
Agora você irá procurar seus horários no menu ESTUDANTE. Procure
suas aulas de teoria, aulas práticas (como canto coral ou prática de
conjunto) e aula de instrumento. Se você perceber que deveria estar
matriculado em alguma disciplina, mas seu nome não consta, vá em
PEDAGÓGICO > COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS. Lá você irá achar o e-mail de
todas as coordenações e também da secretaria escolar.

Solicitações
Todas as solicitações estão explicadas no menu SECRETARIA >
REQUERIMENTO ONLINE.
Leia com bastante atenção!
Atenção: As disciplinas que não estão explicadinhas no
formulário são: Prática de Conjunto de Palhetas ou Prática
de Conjunto Flauta. O e-mail é
madeiras.cepemb@se.df.gov.br

FIM
Que tenhamos todos um excelente semestre!

madeiras.cepemb@se.df.gov.br

