CURSO PRESENCIAL
SOUNDABILITY EM PORTUGAL

TÍTULO

Soundability em Portugal

DURAÇÃO

7 horas

MODALIDADE

Curso presencial em Portugal

BREVE
DESCRIÇÃO

Descoberta e exploração pedagógica do sistema Soundbeam no âmbito da
musicoterapia associada a problemas de comunicação, mobilidade,
postura, expressão e organização.

OBJETIVOS

•
•
•
•

Perceber o funcionamento do Soundbeam, experimentando diversos
cenários musicais pré-gravados
Utilizar o movimento do corpo para tocar músicas e melodias
Descobrir as aplicações práticas do sistema de musicoterapia
Soundbeam
Estimular a adoção de uma postura correta, através do movimento e
do som como reforço positivo

MÓDULOS E
CONTEÚDOS

I – Sistema Soundbeam
• Componentes do sistema
• Montagem do sistema
• Funcionalidades básicas do sistema
II – Configuração do Sistema
• Cenários musicais
• Seleção de cenários musicais
III – Experimentação do Sistema e Exemplos Práticos
• Experimentação do funcionamento em diferentes situações
• Exemplos de utilização
• Apresentação e discussão de casos concretos de aplicação

EQUIPAMENTO
NECESSÁRIO

•

Sistema Soundbeam 5 completo (que inclui Soundbeam com
sensores, colunas de som, tripés para os sensores)

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

•
•
•

Nenhuns
Conhecimentos sobre educação musical são bem-vindos
Conhecimentos de língua inglesa são uma mais-valia

METODOLOGIA

Será adotada uma metodologia aberta e participada, integrada e
diversificada, que fomente: o trabalho em equipa; a troca de experiências
e ideias entre os formandos; novas formas de organização e novas
dinâmicas de utilização do espaço físico e pedagógico; a reflexão crítica
face às implicações didáticas e pedagógicas da utilização das tecnologias
em contextos educativos formais e não formais.
A sessão terá uma forte componente prática, sempre que possível em
grupo.

CERTIFICAÇÃO

Certificado de formação profissional emitido pelo Centro de Formação
Imagina a todos os participantes.

FORMADORES

•

•

Formadores acreditados pelo IEFP (Instituto do Emprego e Formação
Profissional) e CCPFC (Conselho Científico-Pedagógico da Formação
Contínua)
Formador do Reino Unido especializado na utilização do Soundbeam 5

Para mais informações, contacte o Centro de Formação IMAGINA:
oficinas@imagina.pt | 239 499 230 | http://formacao.imagina.pt
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