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Ementa:  

Materiais sonoros: ritmo (em compassos simples e compostos), considerando os diferentes estilos 

musicais; alturas: notas musicais, intervalos simples; frases - expressividade; timbres e registros: os 

instrumentos de orquestra. Formas musicais. Texturas. Representação gráfica analógica. Música 

descritiva. Música de dança no Brasil imperial (ritmos e compassos a música de raiz africana, a 

música de raiz europeia). 

 

Objetivo Geral:  

Desenvolver a sensibilidade estética e o pensamento crítico musical, bem como tomar consciência 

dos materiais sonoros, caráter expressivo e formas musicais por meio da performance, da criação e 

da apreciação. 

 

Objetivo Específico:  

I. Expandir o universo musical do aluno, através da abordagem de um amplo repertório. 

II. Trabalhar as habilidades voltadas à música, como percepção musical, leitura e escrita musical, 

sempre unindo teoria à prática.. 

III. Reconhecer as principais características estilísticas de diferentes contextos históricos (Música 

erudita - barroco, clássico) e observar as relações e referências na música atual. 

IV. Explorar a capacidade criativa por meio da improvisação e da composição. 

V. Explorar a dimensão da música como linguagem. 

VI. Desenvolver a pesquisa e a performance sobre a cultura musical brasileira do passado. 

VII. Propiciar a diálogo entre as linguagens artísticas, bem como a interdisciplinaridade.  

VIII. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação musical. 

 

 

Metodologia:  

Aulas práticas que propiciem a vivência e envolvimento dos alunos, tanto nas atividades de 

performance, como de criação, ou apreciação; Aulas expositivas, visando trabalhar o conteúdo teórico 

próprio da ciência musical; Exibição de material audiovisual; realização de projetos em grupo; 

realização de pesquisas; utilização de recursos tecnológicos (utilização de softwares e aplicativos 

auxiliares à aprendizagem). 

 



Avaliação Individual:  

Avaliação processual e somativa, que considerará a participação e envolvimento do aluno durante as 

aulas e a realização das atividades propostas em sala e extraclasse. 

 

Avaliação Coletiva:  

Atividade (seminário, composição e/ou performance) realizada em duplas ou em grupos. Esse tipo de 

avaliação terá lugar na última unidade. 

 

Unidade Acadêmica I:  

Música – melodias, ritmos; Ritmos em compassos simples. Notas musicais – intervalos de 2ª a 4ª; 

Andamentos. Timbres e alturas: Instrumentos de orquestra. Textura (Música clássica – homofonia); 

 

Unidade Acadêmica II:  

Ritmos em compassos simples e compostos; Alturas: intervalos de 5ª a 8ª; Notação rítmica.  Música 

descritiva; “O Imperador:” concerto para piano de Beethoven (apreciação e análise crítica da obra e 

seu contexto). Música de dança no Brasil Império (ritmos e compassos a música de raiz africana, a 

música de raiz europeia). 

 

Unidade Acadêmica III:  

Não se aplica 

 

Unidade Acadêmica IV:  

Não se alica 
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Referências ofertadas para os discentes:  
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