O Software de Notação Musical Dorico e a sua aplicação para
docentes de música – Formação base
Área de Formação: B)

Modalidade: Curso

Código: PPD17/18.19

Esta formação base do software notação musical Dorico pretende munir os formandos com
conhecimento suficiente para utilizar este software. O seu interface inovador possibilita uma
otimização de tarefas, conseguindo resultados mais rápidos e com um uma apresentação superior de
fichas de trabalho/exercícios.

Objetivos
• Dar a conhecer esta poderosa ferramenta de
trabalho
• Dotar os formandos de ferramentas que lhes
permitam:
o Otimizar tarefas relacionadas com a
criação
de
partituras,
materiais
pedagógicos, elaboração de testes e fichas
de trabalho, sem que seja necessário
recorrer a outro tipo de software.
o Manter uma uniformização da aplicação de regras de notação musical para transmitir uma
ideia musical de forma coerente.
o Possibilitar a criação de materiais pedagógicos que respeitem os diferentes níveis de
aprendizagem presentes numa sala de aula heterogénea como é o caso da disciplina de classes
de conjunto.
• Fomentar a formação contínua de docentes, pela utilização novas tecnologias

Conteúdos
MÓDULO 1 – Apresentação do software
MÓDULO 2 – Criação de partituras de maior complexidade
MÓDULO 3 – Notação avançada
MÓDULO 4 – A utilização do modo reprodução e de formatação
Público-alvo: Professores de Música dos Grupos 250, M01 a M36 e de Dança do Grupo D06

Avaliação dos formandos:
•
•

Avaliação contínua, por parte do formador, das sessões presencias e verificação da correta
aplicação dos conteúdos programáticos ao longo das sessões.
Elaboração de um relatório sobre a aplicabilidade desta ação na sua atividade profissional.

Formador: Ricardo Matosinhos
Oficina: 12,5h presenciais / 0,5 Crédito
Local: Escola Artística de Música do Conservatório Nacional
Calendarização: Sábado 23/06 (10h / 12h30; 14h / 17h30); Domingo 24/06 (9h/13h; 14h30/17h30)
Inscrições: www.calvetmagalhaes.net
Os certificados são levantados no Centro. Quem desejar o seu envio para casa deve entregar ao
formador um envelope devidamente selado e endereçado para esse fim.

