
 
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 

 

TURMA: 2020 

CURSO: Técnico em Instrumento Musical (Integrado) 

COMPONENTE CURRICULAR: Percepção Musical III 

PROFESSOR(A): Isabella Perazzo Creazzola Campos 

PERÍODO: 1º e 2º BIMESTRES – de 26/10/2020 a 

18/12/2020 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 40 horas – 12 horas = 28 horas-aula 

(35%) 

*15% das aulas já foram registradas no SUAP 
entre fevereiro e março 

 

 

 

 
 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMESTRE/SE

MESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA- HORÁRIA (h/a) 

1 
   

 
  1º bimestre 

           13 

 
          14 

 

          15 
 

          16 

Revisão: ritmos 

brasileiros e afins, 
métrica, intervalos, 

solfejo rítmico e 

melódico.  

Revisar conceitos 

já trabalhados 
presencialmente 

em sala; (ritmos, 

métrica, intervalos, 
solfejo); 

 

WebAula(1h) com 

slides; piano; 
video/audio. 

 

Material de estudo 
(leitura/vídeo/áudio) 

 Formulário 

  

  26 a 30 de 

outubro 

   Questionário /10 Fórum para discussão 

sobre o questionário (os 
alunos expõem suas 

dúvidas e/ou tentam 

solucionar as dúvidas 
de outros alunos /10 

  4 h/a 

2 
   

 
 

   1º bimestre 

 

          17 
 

          18 

 
          19 

 

          20 
 

  
    Avaliação 

 

Tonalidade; 
Modulação; 

 

 
 

Ritmo, métrica, 

intervalos, solfejo, 
tonalidade, 

Modulação. 

Solidificar 

conhecimento 
prévio/solucionar 

dúvidas; 

 
Recapitular sobre 

tonalidade; 

perceber a 
modulação 

auditiva e 
visualmente;  

 

Demonstrar o 
conhecimento 

adquirido através 

da avaliação. 

WebAula (1h); 

piano;  video/audio. 
 

 

 
Material de estudo 

(leitura/vídeo/áudio) 

  Formulário 

 
 

  Áudio/vídeo 

  02 a 06 de 

novembro 

  Atividade escrita/aural 

(questionário) / 10  
 

 

 
 

 

 
Avaliação escrita/aural com 

Envio de áudio ou vídeo 
com solfejo de trecho 

selecionado / 100 

 
 

Presença / 5 pts por 

encontro síncrono 

Trabalho em pares ou 

grupos de 3 para 
praticar o solfejo 

rítmico e melódico. 

Enviar um screenprint 
da tela de 

videoconferência para 

comprovação da 
participação / 10 

  4 h/a 

3 
   
  2º bimestre 

           1 
           2 

           3 

           4 

Revisão dos temas 
prévios abordados;  

Polirritmia  

Tipos de compasso 
 

 
Perceber e executar 

a polirritmia. 

WebAula (1h) com 
slides; piano; 

vídeo/áudio. 

Material de estudo 
(leitura/vídeo/áudio) 

Formulário 
 

 

Áudio/vídeo 

   
  09 a 13 de 

novembro 

   
  Questionário avaliativo / 

20 

 
 

Demonstrar o nível de 
percepção da 

polirritmia através do 

áudio/vídeo. (Revisão 
em pares primeiro)/10 

  4 h/a 



4 
 

  2º bimestre 

 
   

 

 
 

    

            5    

   
            6 

 

            7 
 

            8 

 

Clave de Sol e de 

Fá: até duas linhas 
complementares e 

suplementares 

 
 

 

 

 

Aprender e 

perceber  
auditivamente as 

notas 

suplementares em 
ambas as claves.  

WebAula (1h) com 

slides; piano; 

vídeo/áudio. 
Material de estudo 

(leitura/vídeo/áudio) 

 

Formulário  

 
 

Áudio (escuta) 

   

  16 a 20 de 

novembro 

 

Questionário avaliativo / 20 

 
 

 

 

  Não-aplicável 

  4 h/a 

5 
   
  2º bimestre 

         
            9 

 

    
            10            

 

       
            11 

Escalas de Ré 

maior e Si menor; 

Lá maior e Fá 

sustenido menor; 

Mi maior e Dó 

sustenido menor; 

Acordes (tipos) 

 

Aprender e 
perceber 

auditivamente as 

escalas 
mencionadas, 

atentando para as 

diferenças entre 
maior e menor. 

Perceber as 

diferenças entre os 
tipos de acordes. 

WebAula (1h) com 
slides; piano; 

vídeo/áudio. 

Material de estudo 
(leitura/vídeo/áudio) 

 
Formulário  

  23 a 27 de 
novembro 

 
Questionário avaliativo / 20 

 
Responder ao 

formulário 

conjuntamente (em 
pares) 

  3 h/a 

6 
 

  2º bimestre 

 

 

            12          

 
            

            13 

 
 

            14 
 

Escalas de Fá 

maior e Ré menor; 

Si bemol maior e 
Sol menor; 

Acordes (tipos) 

 

Aprender e 

perceber 

auditivamente as 
escalas 

mencionadas, 

atentando para as 
diferenças entre 

maior e menor. 
Perceber os tipos 

de acordes. 

WebAula (1h) com 

slides; piano; 

vídeo/áudio. 
Material de estudo 

(leitura/vídeo/áudio) 

 

Formulário 

  30 nov. a 04 de 

dezembro 

 

Questionário avaliativo / 20 

 

Responder ao 

formulário 
conjuntamente (em 

pares) 

  3 h/a 

 

7 
 

  2º bimestre 

            15            

 
            16 

     

            17 

Instrumentos 

(famílias e tipos), 
instrumentação, 

timbre, registro; 

formações 
instrumentais. 

Aprender sobre os 

vários 
instrumentos, seu 

timbre, registro, 

percebê-los em 
uma gravação; 

WebAula (1h) com 

slides; piano; 
vídeo/áudio. 

Material de estudo 

(leitura/vídeo/áudio) 

Formulário com 

áudio. 

  07 a 11 de 

dezembro 

Questionário avaliativo / 20 Não-aplicável   3 h/a 

8 
 

 

  2º bimestre 

            18 

 

            19 
 

            20 

 

     Avaliação 

 

 

Revisão p/ a 

avaliação bimestral 

 

Solidificar os 

assuntos abordados 
nos 2º bimestre. 

WebAula (1h) com 

slides; piano; 

vídeo/áudio. 
Material de estudo 

(leitura/vídeo/áudio) 

Formulário c/ áudio   14 a 18 de 

dezembro 

Avaliação escrita 

envolvendo vídeo/áudio / 

100 

Não-aplicável   3 h/a 

 
 

Pontuação das Atividades Individuais (AIs) e Colaborativas (ACs) realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 50 pts 

Pontuação das Avaliações Bimestrais (ABs) 

 

400 pts 

Pontuação da presença/participação nos encontros síncronos (5pts / encontro presencial ou à distância) (Pr) 100 pts 

PONTUAÇÃO TOTAL (1º bimestre e 2º bimestre) 
 

580 pts 



Fórmula de cálculo da pontuação 
 

AIs + ACs + ABs + Pr  / 4 

 

Assinatura do Docente:  

 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não resenciais do curso: 

 
 
Local/Data da Aprovação:  



 
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 

 

TURMA: 2020 

CURSO: Técnico Integrado Intrumento Musical 

COMPONENTE CURRICULAR: Teoria Musical 3 

PROFESSOR(A): Vlaudemir Vieira de Albquerque 

PERÍODO: 24/08/2020 a 19/10/2020 

CARGA HORÁRIA (35% de 80 h/a): 
28 horas/Aula 

 

 

 
 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMESTR

E/SEMEST

RE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA- 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 
1º Bimestre 13 - 15 INTERVALOS 

Intervalos melódicos e harmônicos} 

Intervalos melódicos de segundas, 
terças, 

sextas e sétimas maiores, menores, 

aumentadas e diminutas  
 

Intervalos melódicos de quartas, 

quintas e oitavas justas, aumentadas 
e diminutas 

 Inversão de intervalos 

 Investigar e estudar intervalos; Intervalos 

de 2, 3, 4, 5º, 6º, 7º e 8º; 

 
  Identificar Intervalos melódicos e 

harmônicos: segundas, terças, sextas e sétimas maiores 

e menores, quartas, quintas e oitavas justas 
 

  Diferenciar intervalos simples e compostos, 

melódicos e harmônicos quanto as suas características 
qualitativas e quantitativas.  

. 

  Empregar intervalos simples e compostos 
em âmbitos tonais ou isolados 

  Distinguir e praticar estudos melódicos 

com diferentes intervalos; 

Web aula,  Slides 

narrados  Vídeo aula e 

material didático 
 

Fórum 

Tarefa 

Debate 

24 a 28 de 

Agosto 

    20                  

3hs 

2 
1º Bimestre 

 

16 - 18 TONALIDADE 

 

Reconhecimento da tonalidade de 

um trecho musical  
Tom Principal e Relativo  

 

 Examinar as especificidades de trechos 

musicais que levem à clareza de identidade do tom no 

âmbito maior e menor 

  Analisar atividades com base em 
tonalidades maior e menor identificando em melodias 

seus devidos modos e características peculiares; 

Web aula,  Slides 

narrados  Vídeo aula e 

material didático 

 

Produção de 

Texto 

Fórum, Tarefa. 

31 de 

Agosto  a 

04  de 

setembro 

 20 3hs 

3 
1º Bimestre 19 - 21 Tons Vizinhos 

Tons vizinhos e afastados 
Tons vizinhos Diretos 

Tons vizinhos Indiretos 

 

• Localizar características de tonalidades 

diversas e suas diversas possibilidades nos contextos 
harmônicos; 

• Relacionar um determinado tom a tons 

específicos e suas afinidades, bem como, distinguir os 
tons afastados das mesmas tonalidades relacionadas; 

• Distinguir as características diferenciais 

entre os tons vizinhos de tonalidades maiores e 

menores.   

 

Web aula,  Slides 

narrados  Vídeo aula e 
material didático 

 

Fórum 

Tarefa 
Questionário 

07 a 11 de 

Setembro 

20  3hs 



 

4 
1º Bimestre 22 – 24 Acorde 

Origem dos acordes na série 
harmônica 

Acordes de 5ª: 1.2 Perfeito Maior, 

Perfeito menor, 1.4 Acorde de 5ª 
aumentada e de 5ª diminuta 

 

 

Apresentar ao educando as formas de distribuição dos 

acordes de três, quatro e cinco sons como base para 
compreensão e análise de uma partitura. Conduzir o 

educando a perceber a música no sentido vertical 

(Harmônico) e como ela funcionou ao longo da 
história. 

 

•Identificar os intervalos diversos que condicionarão a 
construção dos vários acordes de 3; 4 e 5 sons 

 

•.Praticar a construção e emprego dos acordes de 5ª, 
sétimas e nonas nas tonalidades maiores e menores; 

Web aula,  Slides 

narrados  Vídeo aula e 
material didático 

 

Fórum 

Tarefa 
Questionário 

14 a 18 de 

Setembro 

30  3hs 

5 
1º Bimestre 

2° Bimestre 

25 - 27 Acorde 

 

Acordes de 7ª: da dominante, da 
sensível, de 7ª diminuta, de 7ª menor 

e de 7ª maior. 

 
Acordes de 9ª maior e menor da 

dominante; 

 
Inversão de acordes 

 

 
 

Apresentar ao educando as formas de distribuição dos 

acordes de três, quatro e cinco sons como base para 

compreensão e análise de uma partitura. Conduzir o 
educando a perceber a música no sentido vertical 

(Harmônico) e como ela funcionou ao longo da 

história. 
 

•Identificar os intervalos diversos que condicionarão a 

construção dos vários acordes de 3; 4 e 5 sons 
 

•.Praticar a construção e emprego dos acordes de 5ª, 

sétimas e nonas nas tonalidades maiores e menores; 

Web aula,  Slides 

narrados  Vídeo aula e 

material didático 
  

Fórum 

Tarefa 

Questionário 

21 a 25 de 

Setembro 

20  3hs 

6 
2° Bimestre 28 - 30 Acorde 

 

Supressão e dobramento de notas do 
acorde 

 

Acordes dissonantes e consonantes 
Ordem e posição de notas do acorde 

Análise de acordes 

 

Apresentar ao educando as formas de distribuição dos 

acordes de três, quatro e cinco sons como base para 

compreensão e análise de uma partitura. Conduzir o 
educando a perceber a música no sentido vertical 

(Harmônico) e como ela funcionou ao longo da 

história. 
 

•Identificar os intervalos diversos que condicionarão a 

construção dos vários acordes de 3; 4 e 5 sons 
 

•.Praticar a construção e emprego dos acordes de 5ª, 

sétimas e nonas nas tonalidades maiores e menores; 

Web aula,  Slides 

narrados  Vídeo aula e 

material didático 
 

Fórum 

Tarefa 

Questionário 

28 de 

Setembro 

a 02 de 
Outubro 

 20 3hs 

7 
2° Bimestre 31 – 33 Modulação 

 

Classificar os processos modulatórios em trechos 

musicais variados; 

Aplicar os casos de modulação reconhecendo as notas 

de característica principal e secundária; 
•Identificar os diversos processos de modulação no 

contexto tonal. 

•Identificar as notas que caracteriza 

Web aula,  Slides 

narrados  Vídeo aula e 

material didático 

 

Fórum 

Tarefa 

Questionário 

05 de 

Outubro a 

09 

Outubro 

 20 3hs 

8 
2° Bimestre 34 – 36 Série Harmônica 

 
uma modulação 
Examinar a origem dos acordes na série harmônica e 

suas características. 

   
Web aula,  Slides 

narrados  Vídeo aula e 

material didático 

Fórum 
Tarefa 

Questionário 

12 de 
Outubro a 

16 

Outubro 

30  3hs 

9 
2° Bimestre 37 - 40 Transposição 

Transposição lida 

Transposição de melodias simples 

com até quatro sustenidos e quatro 

Analisar técnicas de leitura à primeira vista, fazendo 
uso da  transposição  

• Empregar em pequenos estudos melódicos 

possibilidades de transposição de acordo com as 

Vídeo aula  
Vídeo aula 

Fórum 
Tarefa 

Questionário 

19 de 
Outubro 

23 

Outubro 

 30 4hs 



bemóis; respectivas escalas estudadas 

 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos 200 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. 

100 Pontos – 1º Bimestre 

100 Pontos – 2º Bimestre 

 

 

Assinatura do Docente: 

 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não resenciais do curso: 

 
 
Local/Data da Aprovação: 


