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II – EMENTA

Abordagem transversal de um repertório erudito, popular, folclórico e didático a partir de seus
aspectos rítmicos, melódicos, harmônicos, fraseológicos, formais e contextuais.

III - OBJETIVOS

- Desenvolver a fluência, flexibilidade e expressividade na performance corporal, vocal e
instrumental;
- Improvisar e compor com batimentos corporais, voz e fontes sonoras;
- Desenvolver habilidades de discriminação auditiva, leitura métrica, leitura à primeira vista,
solfejo, transposição e transcrição gráfica musical.
- Identificar auditivamente, bem como no texto musical, elementos da música como padrões
rítmicos, padrões melódicos, funções harmônicas, frases, seções, texturas, estilos, gêneros
musicais;
- Desenvolver conhecimentos e habilidades técnicas necessárias para a análise da linguagem
harmônica em obras do repertório de instrumento e canto em diferentes formações.
- Desenvolver a capacidade de mobilizar e contextualizar conhecimentos históricos, estéticos,
psicológicos e filosóficos para desenvolver pensamento crítico musical, para subsidiar decisões
em interpretação, escolha de repertório etc.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Duração:
- Modos rítmicos (pulsação, apoio, divisão, subdivisão, ritmo real, ostinato);
- Compassos com denominador 4;
- Figuras maiores que a pulsação e padrões contidos em uma pulsação (derivados das 4
semicolcheias).
Altura:
- Padrões melódicos contidos na escala diatônica M m (escala, pentacorde, arpejo 135 e 1358,
intervalos) e escala modais.



Relações harmônicas:
- Tensão e repouso
- Tríades formadas a partir dos graus da escala M e m
- Tonalidades vizinhas e homônimas
- Sequências harmônicas I V I => Sequência I IV V I => I II V I => I II V VI

Forma:
- Relações de: igualdade, semelhança e diferença (A, A’, B) => micro (nível de frase) e macro
(seções maiores)
- Formas binárias e ternárias; Rondó.

Textura:
- Monofônica
- Homofônica
- Polifônica
- Melodia acompanhada

Gêneros musicais

V - METODOLOGIA

- Exercícios de escuta (discriminação auditiva) com áudio/audiovisual prévio;
- Exercícios de apreciação e análise com áudio e/ou partitura prévios;
- Exercícios de leitura (leitura métrica, solfejo, ação combinada, improvisação) e composição com
material prévio;
- Videoaulas com explanação e direcionamentos de estudo do conteúdo abordado nos exercícios
prévios e de atividades práticas como: ditado, solfejo, improvisação, análise, etc;
- Atividades síncronas (Google meet, Zoom, Conferência web RNP) com explanação e
direcionamentos de estudo e de atividades práticas sempre gravadas para consulta posterior
(Youtube, Portal didático, Google classroom).

VI – CONTROLE DE FREQUÊNCIA E ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO

1 Controle de frequência
- Apreciação de material audiovisual prévio com entrega de tarefas

 - Entrega de exercícios
- Atividades síncronas

 Participação ou
 Apreciação da gravação da atividade síncrona com perguntas a serem respondidas.

- Entrega de exercícios, pequenas tarefas como comprovação da

2 Exemplo de atividades avaliativas
 - Atividades de escuta com questões de múltipla escolha;
 - Análise de obras (por áudio ou por partitura);
 - Exercícios de harmonia vocal que podem ser revertidos em solfejo em grupo (quartetos ou

octetos);
 - Projetos de criação (arranjos escritos, tocados por programas de edições ou apresentados no de

telas distribuídas).
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