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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (INTEGRADO) 

Dados do Componente Curricular 

COMPONENTE CURRICULAR: Instrumento I – Bateria/Percussão 

CURSO: Técnico em Instrumento Musical (Integrado) 

SÉRIE: 1 ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 H 

DOCENTE RESPONSÁVEL: JOHN FIDJA FERREIRA GOMES 

Ementa 

Fundamentos técnicos da caixa-clara aplicados aos princípios de leitura rítmica; nivelamento técnico; 

aprimoramento técnico das mãos, pés, sonoridade e introdução de ritmos brasileiros adaptados para 

bateria. 

Objetivos 

GERAL 

Consolidar os elementos básicos para o desenvolvimento técnico aplicado  à bateria. 

ESPECÍFICOS 

Aplicar articuladamente os componentes básicos da linguagem sonora na bateria. 

Manipular esteticamente diferentes fontes e materiais sonoros utilizados nas composições artísticas. 

Utilizar adequadamente métodos, técnicas, recursos e equipamentos específicos à produção, interpreta-

ção, conservação e difusão musical. 

Identificar as características dos diversos gêneros de produção musical. 

Dominar artisticamente o instrumento e a escrita musical. 

Conteúdo Programático 
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Unidade I 

a) História dos princípios básicos das técnicas e da bateria; 

b) Afinação; 

c) Rudimentos 

   

  Unidade II 

d) Acessórios para bateria; 

e)  Movimento das mãos; 

  

  Unidade III 

f)  Introdução da leitura rítmica e aplicação a caixa-clara; 

g) Técnica para os pés (hell down/ hell up); 

  

Unidade IV 

h) Introdução a leitura rítmica aplicada a bateria; 

i) Coordenação Motora entre o bumbo, caixa e prato ou hi-hat; 

 

Metodologia de Ensino 

Aula expositiva e dialógica, estudos dirigidos, lista de discussão, prática de câmara, apreciação de áudio 

e vídeo; leitura e explanação de textos sobre a origem dos ritmos abordados; leitura rítmica para caixa-

clara; leitura rítmica aplicada a bateria; exercícios seqüenciais  de leitura, coordenação e independência; 

apreciação musical. 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

A avaliação será continua, por meio de teste de sondagem periódico em duas etapas em cada bimestre, 

utilizando leituras de partituras, produção musical individual e em grupo, bem como apresentação em 

público; 

Avaliação prática instrumental. 

 

Recursos Necessários 
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Quadro branco; lápis; jornais; revistas; internet; data show; computador; televisão; DVD; CD player; 

músicas; filmes; apostilas; livros; caderno de música; lápis 6b; borracha para apagar; baqueta de caixa-

clara; vassorinha; baqueta de feltro; baqueta para xilofone; baqueta para marimba; baqueta para tímpano; 

baqueta para triângulo; pad para estudo; xilofone; marimba; vibrafone; tímpano; bateria. 
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