
 
Formação d'O Passo !
1. O curso de formação de Professores d’O Passo é exclusivo do Instituto d’O Passo. 

Aos Professores d’O Passo é dado o reconhecimento por parte do Instituto d’O 
Passo para a utilização do método em aulas de música para públicos diversos. 

2. Apenas professores do Instituto d’O Passo podem ministrar os cursos de formação 
de Professores d’O Passo. Este curso é o primeiro pré-requisito para se tornar um 
professor do Instituto d’O Passo. 

3. O curso de formação de Professores d’O Passo é composto por 6 (seis) módulos e 
tem uma carga horária total de 180 (cento e oitenta) horas. 

4. Pessoas de diversas áreas de atuação serão aceitas, mas este é um curso voltado, 
principalmente, para professores de música atuantes em espaços de ensino formal 
ou informal. 

5. A carga horária é um fator importante, mas não garante a certificação. Cada 
módulo tem sua lista de objetivos (veja aqui as listas) e as certificações são 
conferidas na medida que estes objetivos forem alcançados. 

6. No primeiro dia de curso, será compartilhado com cada aluno uma planilha onde 
ele poderá acompanhar quais objetivos já alcançou. Uma vez que um aluno 
alcance todos os objetivos exigidos para um determinado módulo, o certificado 
daquele módulo será conferido a ele. 

7. Cada módulo é pré-requisito para o próximo. Por exemplo, para obter o módulo 2 
é necessário haver concluído o módulo 1 e assim por diante. Por outro lado, um 
aluno poderá ser avaliado em objetivos do módulo imediatamente posterior ao que 
ele se encontra. 

8. O tempo estimado para a conclusão de cada um dos módulos é o tempo de um 
encontro, 30 horas. Esse tempo pode variar por conta do maior ou menor nível de 
facilidade de cada aluno, podendo ser abreviado pelo estudo individual realizado 
no tempo que separa cada um dos encontros do curso. 

9. Os encontros têm sempre a mesma estrutura. Dependendo do módulo que um 
aluno estiver tentando concluir, a complexidade do que será pedido a ele será 
maior ou menor. Assim, por exemplo, haverá alunos tentando concluir o módulo 1 
na mesma turma onde outros alunos estarão tentando concluir o módulo 6. Isso é 
possível graças a uma avaliação que mesmo sendo realizada a partir de exercícios 
coletivos será sempre individualizada. 
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