
Aqui você vai encontrar: 
I. Informações gerais sobre o curso de formação d’O Passo®

II. Informações sobre o curso de formação d’O Passo® à Distância

!
Informações gerais sobre o curso de formação d’O Passo® 
!
1. O curso de formação d’O Passo® para professores/as é exclusivo do Instituto d’O Passo. 

2. O objetivo principal deste curso é garantir a qualidade na utilização do método O Passo® por 

professores/as, para públicos diversos;

3. Concluir os 6 módulos do curso é o primeiro pré-requisito para tornar-se um/a formador/a 

d’O Passo®;

4. Público-alvo: professores/as de música atuantes em espaços de ensino formal ou informal. 

Porém, dado o objetivo apontado no item 2, profissionais de diversas áreas de atuação que 
busquem integrar O Passo® às suas práticas poderão participar do curso.


5. Duração: o curso de formação d’O Passo® para professores/as é composto por 6 (seis) 
módulos e tem uma carga horária total de 180 (cento e oitenta) horas. Cada encontro do 
curso tem uma carga horária de 30 (trinta) horas.


6. Cada módulo é pré-requisito para o próximo. Por exemplo, para validar o módulo 2 é 
necessário haver validado o módulo 1 e assim por diante. Por outro lado, o/a participante 
poderá ser avaliado/a em objetivos do módulo imediatamente posterior ao que ele/a se 
encontra.


7. Tempo de conclusão de cada um dos módulos: o tempo estimado é o tempo de um 
encontro, ou seja, 30 horas. Esse tempo pode variar por conta do maior ou menor nível de 
facilidade e de estudo individuais. Sendo assim, é possível validar mais de um módulo por 
encontro.


8. Os encontros têm sempre a mesma estrutura. Dependendo do módulo que o/a participante 
estiver tentando validar, a complexidade do que será pedido a ele/a será maior ou menor. 
Assim, por exemplo, haverá participantes buscando validar o módulo 1 na mesma turma 
onde outros/as buscarão validar o módulo 6. Isso é possível graças a uma avaliação que, 
mesmo quando realizada a partir de exercícios coletivos, será sempre individualizada.


9. Certificados:

9.1. Certificado de participação: É conferido mediante um mínimo de 75% de presença;

9.2. Certificado por módulo: É conferido a quem validar todos os objetivos do módulo (veja 
as listas de objetivos no link abaixo);

9.3. Certificado de conclusão de curso: É conferido a quem concluir os 6 módulos.


10. No primeiro dia de curso, será compartilhada com cada participante uma planilha online 
através da qual ele/a poderá acessar o material de apoio do curso (folhas de estudo e vídeos) 
e acompanhar a validação dos seus objetivos e módulos.
!!

Informações sobre o curso de formação d’O Passo® à Distância !
	 O curso à distância seguirá a mesma estrutura do curso presencial, mas com algumas 
adaptações. Abaixo, seguem algumas observações e informações importantes: 


1. A maior parte da formação presencial está baseada na aquisição de compreensões e 
habilidades que devem ser desenvolvidas individualmente e isso não foi alterado na 
mudança de formato.




2. No trabalho com O Passo® o professor não toca no aluno para corrigir seu movimento. 
Todas as correções são realizadas através de exemplos que o aluno imita a partir da 
observação.


3. O trabalho em grupo é de fato o ponto delicado num curso à distância, mas apenas 
quando ele envolve prática musical em conjunto, pois o delay inviabiliza a prática direto 
na plataforma utilizada para as aulas (qualquer que seja a plataforma). A solução para 
realizar essa avaliação foi a de disponibilizar vídeos onde os professores aparecem 
fazendo as frases que completam aquela que o aluno deve fazer. Assim, o aluno pode se 
filmar assistindo o vídeo, se movimentando e tocando junto com o vídeo dos professores.


4. As avaliações podem eventualmente acontecer durante a aula, na plataforma Zoom, mas, 
idealmente, eles acontecerão através do envio de vídeos por email, whatsapp ou 
messenger. Para os vídeos dos “Exercícios a serem avaliados” onde há uma realização a 
três vozes, os alunos devem ter a possibilidade de se filmar realizando uma das frases 
enquanto assistem a um vídeo onde os professores fazem as outras duas.


!
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Será mantido o formato intensivo de 30h, 6h por dia, em cinco dias, sendo as aulas diárias 
estruturadas da seguinte forma:

Das 10h às 11h — Trabalho individual sobre as Folhas d’O Passo 

Como nos encontros presenciais, os alunos estudam separadamente e pedem para ser 
avaliados pelos professores que estarão observando-os. A avaliação pode ser feita direto 
através da plataforma ou através do envio de um vídeo por email, whatsapp ou messenger. 

As Folhas d’O Passo e as folhas de instrução estarão disponíveis em PDF através de links na 
tabela de acompanhamento. 

Também estarão disponíveis em vídeo, através de links nas folhas de instrução, todos os 
exercícios propostos nas folhas.


Das 11h às 11h30 —Estudo dirigido de textos do livro “O Passo - música e educação” como 
preparação para a atividade “Sinuca”. 

Esse é um momento novo na formação (que será incorporado ao formato presencial) e visa 
enriquecer a preparação para a atividade “Sinuca”. 

Da mesma forma que acontecerá no formato presencial, o grupo estará junto na plataforma. 
Os professores irão propor questões e responder a questões e tirar dúvidas dos alunos sobre 
os textos lidos. Os textos estão disponíveis no livro em PDF que cada aluno recebe ao realizar 
a sua inscrição.


Das 11h30 às 12h — Avaliação da atividade “Sinuca” 
Como acontece nos encontros presenciais, estando todos em grupo na plataforma, os alunos 
que se sentirem preparados serão avaliados e um de cada vez passa a responder às questões 
colocadas pelos professores e pelos outros alunos.


Das 12h às 12h45 — Apresentação dos “Exercícios d’O Passo para conhecer” 
O exercícios serão vistos em vídeos e comentados pelos professores. 

Os alunos terão a oportunidade de ver os vídeos antes da aula quantas vezes quiserem, mas, 
independente disso, toda e qualquer dúvida pode nesse momento ser respondida. 

Os vídeos estarão disponíveis através de links na planilha de acompanhamento online.

!
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Das 12h45 às 13h30 — Apresentação dos “Exercícios d’O Passo a serem avaliados” 
O exercícios serão vistos em vídeo e comentados pelos professores. 

Os alunos utilizarão esse momento para gravar e enviar seus vídeos por email, whatsapp ou 
messenger.

Os vídeos estarão disponíveis através de links na tabela de acompanhamento.


Das 13h30 às 14h30 — Intervalo para almoço 
Das 14h30 às 16h30 — Estudo individual e avaliações apenas por vídeos 

Nesse momento o grupo não estará reunido na plataforma. No entanto, os professores estarão 
reunidos na plataforma e disponíveis para realizar orientações e avaliações através de email, 
whatsapp ou messenger.


Das 16h30 às 17h — Reflexões sobre o dia 
O grupo volta a se reunir na plataforma e durante 30 minutos e faz conjuntamente um balanço 
do dia, compartilha insights sobre O Passo e sobre o curso e se prepara para o dia seguinte.

!
Obs: No primeiro e no último dia haverá uma pequena diferença nessa programação devido ao 
tempo reservado para as boas-vindas e para as despedidas.


