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EMENTA 

Ampliação e aprofundamento da compreensão da Música pensada como linguagem; aspectos da 
estruturação musical ligados aos materiais musicais, à organização micro e macro formal; 
compreensão da música em seus aspectos articulatórios, relacionais, semânticos e estéticos; ênfase 
na compreensão musical para criação; percepção auditiva, reflexão e ação criativa; abordagem nos 
aspectos rítmicos avançados, fraseologia e estruturação melódica, escalas convencionais e não 
convencionais, andamento, articulação, instrumentação, dinâmica, ornamentos, harmonia básica e 
formas musicais. 

 
OBJETIVOS 

Geral 
Compreender e apreender aspectos avançados da linguagem musical através de atividades diversas 
como treinamento auditivo, percepção dos elementos musicais aplicados à experiência musical e 
reconhecimento de alturas, ritmos, texturas, dinâmica, pequenas formas, tonalismo, modalismo e 
outros elementos musicais. 

Específico 
• Treinamento e reconhecimento auditivo através de ditados rítmicos e melorrítmicos, através de 

instrumentos musicais e escuta de obras, peças musicais e solfejos. 
• Análise integrada e reconhecimentos de elementos básicos variados através da escuta musical.  
• Teoria musical integrada com a percepção auditiva.  
• Escrita convencional ou não convencional.  
 

 
PROGRAMA 

• Escalas maiores e menores, modos gregos, pentatônicas.  
• Ditado de melodias em qualquer tonalidade no modo tonal e modal. 
• Ditados a duas e três vozes, simples e compostos 
• Ditados rítmicos com células rítmicas variadas 
• Compasso quinário e irregular 
• Subdivisão do tempo em 4 e 8 partes. 
• Reconhecimento de dinâmicas. 
• Análise integrada e reconhecimento de diversos elementos em obras e peças musicais 
• Noções de harmonia tonal e modal e reconhecimento de funções harmônicas.  

 
 

METODOLOGIA 
• Atividades eixo de integração 
• Exposição de conteúdo,  
• Treinamento auditivo – Ditados e Solfejos 
• Criação – Composição e improvisação 



 
 

• Reconhecimento auditivo dos elementos estudados 

 
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 Musicais para realização de interpretações das atividades eixo. 

 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os métodos avaliativos serão:  

• Avaliações teórico-analíticas 
• Entrega dos trabalhos das atividades eixo 
• Prova de Ditado e Solfejo 
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