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DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: Instrumento I – Clarinete 

CURSO: Técnico em Instrumento Musical (Integrado) 

PERÍODO: 1ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: VLAUDEMIR VIEIRA DE ALBUQUERQUE 

EMENTA 

Desenvolvimento técnico instrumental do clarinete de nível básico, através do estudo da postura, embo-

cadura, respiração, prática instrumental e estudo do repertório popular e erudito. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Iniciar o educando na clarineta, levando-o a executar peças eruditas e populares de níveis elementares; 

ESPECÍFICOS 

Apropriar o educando das partes que compõem a clarineta, sua montagem e manutenção; 

Adequar à postura e a embocadura de acordo com as características físicas de cada educando; 

Vivenciar a respiração, preparando o educando para desenvolver a sonoridade na clarineta; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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 Unidade I 

a) Apropriar o educando das partes que compõem a clarineta, sua montagem e manutenção. 

b) Adequar à postura e a embocadura de acordo com as características físicas de cada educando 

c) Vivenciar a respiração, preparando o educando para desenvolver a sonoridade na clarineta 

d) Dominar a escala diatônica do mi2 ao lá3 

 Unidade II 

e) Executar a passagem lá3 si3; 

f) Preparar o educando para executar a escala cromática; 

g) Aprimorar a articulação “ ligado”; 

h) Dominar a emissão sonora do mi2 ao dó5. 

 Unidade III 

i) Executar escalas e arpejos maiores e menores 

j) Desenvolver as diversas articulações na escalas diatônicas e cromáticas 

 Unidade IV 

k) Executar arpejos maiores e menores nas diversas articulações 

l) Dominar a extensão do instrumento até o dó6 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas individuais divididas em três partes: - aquecimento: onde o aluno executa exercícios 

simples para aquecimento da embocadura e das articulações envolvidas na digitação do instrumento; - 

estudo técnico: onde o aluno executa exercícios que visam à obtenção de competências técnicas no 

manuseio do instrumento; - leitura musical: onde o aluno executa um estudo melódico e/ou peça mu-

sical para aprimoramento da leitura e da interpretação musical. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será dividida em duas etapas, atribuindo-se uma nota para cada etapa: 

- Participação nas aulas, interesse e desenvolvimento dos conteúdos; 

- Execução musical ao final de cada bimestre. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

Estante de partituras; material didático-musical impresso; caixa de som; teclado e gravações de áudio. 
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