
 
 

 
PLANO DE DISCIPLINA 

 
CURSO DISCIPLINA 

Licenciatura em Música Apreciação Musical I 
 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
30 90min N/1.333-18.2 2018.2 

 
EMENTA 

Reconhecimento e identificação de elementos básicos da música associados a valores estéticos 
musicais, bem como identificação visual e auditiva de diversos instrumentos e ensembles. A 
influência da música nos indivíduos e sociedade contextualizada historicamente; desenvolvimento 
da consciência musical e senso crítico dos alunos.   
 

OBJETIVOS 
Geral 
Proporcionar ao aluno uma maior interação com a música do mundo. Fazendo com que o mesmo 
seja capaz de conceituá-la historicamente e identificar os elementos característicos da música de 
períodos diferentes, rompendo fronteiras através da apreciação dos mais diversos gêneros/estilos 
musicais.            
 

Específico 
- Identificar compositores, suas principais obras e os distintos elementos composicionais; 

- Perceber o processo de formação da música como uma construção cultural localizada no tempo, 
no espaço e num contexto sócio-histórico; 

- Identificar os elementos característicos que compõe os diferentes estilos musicais; 

- Analisar criticamente a produção musical integrada ao contexto social. 

 
PROGRAMA 

• Contextualização histórica; 
• Música Medieval; 
• Instrumentos Medievais; 
• Música Barroca; 
• Música Clássica; 
• Romantismo; 
• Música do século XX; 
• Principais Características dos períodos. 

 

 
METODOLOGIA 

As aulas serão teórico-práticas com a apreciação de áudio/vídeo que possibilite o aluno a perceber 
os elementos particulares que compõe cada estilo/gênero musical. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

• Sala de aula. 



 
 

• Quadro branco. 
• Interface multimídia: 

- Caixa de som com entrada para cabo P2 ou RCA. 
- TV com entradas HDMI e/ou VGA e entrada de áudio P2 ou RCA. 
- Piano digital com 88 teclas. 
- Computador portátil e/ou tablet. 
- Bibliografia recomendada no Plano de Curso disponível na biblioteca. 

 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações serão teórico-práticas e acontecerão durante o semestre. Sendo avaliações 
individuais e atividades em grupo. 
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