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EMENTA 

Considerações gerais sobre instrumentos de teclas e suas variadas famílias. Técnicas de postura, 
execução e interpretação. Estudo coletivo, ordenado e progressivo de exercícios e obras para 
instrumentos de teclas. Práticas educativas e didáticas com o uso do piano ou teclado. Prática 
musical em conjunto. 
 

 
OBJETIVOS 

Geral 
Conhecer e alcançar a proficiência básica no instrumento piano/teclado para que o mesmo 
seja utilizado como auxílio e ferramenta nas práticas educativas musicais. 
 

Específico 
• Aprender a realizar acompanhamentos com acordes na mão direita e baixos na mão esquerda. 

Leitura de partituras para teclado e estudo da metodologia dos pentacordes multi-tonais. Praticar 
a performance em grupo. Utilizar o teclado como suporte para o ensino da percepção musical, 
iniciação ao teclado, harmonia e outras matérias relacionadas.  

 

 
PROGRAMA 

• Considerações iniciais, postura 
• Notas musicais no teclado 
• Pentacordes multi-tonais, arpejos e acordes maiores 
• Melodias simples nos pentacorde maiores 
• Pentacordes, arpejos e acordes menores 
• Melodia simples no pentacorde menor 
• Práticas educativas com os pentacordes 
• Acompanhamentos 

    - Acordes no estado fundamental e inversões.  
    - Uso dos baixos 

* Práticas educativas com acompanhamentos 
 

METODOLOGIA 
• Prática de repertório individual. 
• Prática de repertório em grupo. 
• Práticas educativas com o apoio do instrumento.  

 

 
 



 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
• Sala de Piano 
• Vídeos  
• Slides em Power Point 
• Quadro Branco 
 

 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

• Avaliações práticas em grupo 
• Avaliações práticas individuais 
• Trabalhos em sala de aula 
• Trabalhos em grupo 
• Apresentação (performance) 
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