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Atividades culturais de modo geral são muito importantes para todas as pessoas, 
independente da área de atuação. A música está presente em nossas vidas e é 
fundamental para o bom desempenho de tarefas do dia a dia desde as mais simples 
até as mais complexas que exigem raciocínio lógico, por exemplo. Nesse contexto, 
foi proposto um projeto no Instituto Federal Catarinense - IFC-Campus Videira para 
ensinar o básico do piano clássico a toda a comunidade de Videira e região, 
considerando as aulas individuais, caraterística do instrumento piano. No ano de 
2020, 3 alunos participaram do curso conforme vagas disponibilizadas e os 
resultados parciais são algumas aulas práticas presenciais realizadas ainda antes da 
pandemia, ou seja; no início do mês de Março de 2020 e as demais aulas, de forma 
remota devido à pandemia, sendo priorizado nesse período, mais as tarefas que 
envolvem teoria musical. Devido à pandemia, as aulas passaram a ser de forma 
remota, sendo realizadas com o apoio de aplicativos disponíveis, como ferramentas 
para gravação e execução de áudios e vídeos com o objetivo de facilitar o 
entendimento do conteúdo, além de materiais digitalizados e de um teclado virtual, 
disponibilizado em um site de forma gratuita. Para alguns alunos que não possuem o 
instrumento musical em casa, o uso de teclados virtuais facilitou e ajudou muito no 
processo de aprendizagem. Com certeza não se iguala ao ensino presencial, com 
aulas usando o próprio instrumento, mas foi feito o melhor possível naquele 
momento. Apesar de todas as dificuldades encontradas no ensino remoto, 
principalmente por ser um instrumento musical e portanto com características 
voltadas mais para o ensino presencial, de modo geral, os alunos tiveram um bom 
rendimento no curso. Foram realizadas algumas gravações por parte de alguns 
alunos e então apresentadas em eventos como a Feira de Iniciação Científica e 
Extensão - FICE realizada no IFC-Videira em 2020 de forma remota.                   
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