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IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

NOME DA UNIDADE ACADÊMICA: IV 

COMPONENTE CURRICULAR: EDITORAÇÃO DE PARTITURAS ANO/SÉRIE: 2º ANO 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas CARGA HORÁRIA TOTAL: 33 horas 

DOCENTE RESPONSÁVEL: DIVERSOS 

 
EMENTA 

 
Abordar, por meio de um aplicativo, conhecimentos e competências essenciais para a            
manipulação das funções básicas de um editor de partituras. 
 

OBJETIVOS 
 
● Reconhecer os setores da interface do editor de partituras;  
● Inserir elementos musicais utilizando métodos com teclado QWERTY, mouse e          

teclado MIDI; 
● Compreender o processo de inserção de símbolos, textos e cifras numa grade; 
● Executar tarefas de edição como copiar, cortar, repetir e mover elementos da            

partitura; 
● Ajustar a formatação e diagramação da partitura para impressão; 
● Conhecer os principais métodos de extração e impressão por instrumento numa           

grade; 
● Conhecer formas específicas para a inserção de expressão, articulação, técnicas e           

outros textos; 
● Configurar preferências, instrumentos, regras de formatação, HouseStyle e        

Manuscript Paper. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1 ● Visão geral do software, características e funcionalidades; 

● Escrita musical com mouse e com teclado QWERTY; 
● Notação musical em múltiplas vozes; 

3 h  

2 ● Notação musical de instrumentos de percussão; 
● Signos musicais: Acordes, Símbolos, Claves e Dicionário; 
● Letras de música e outros textos; 

3 h 

3 ● Apojaturas; 
● Dinâmicas; 
● Estruturação musical: Ritornello, casas de repetição, coda etc; 

3 h 
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● Tablatura; 
4 ● MIDI: Gravação de execução musical; 

● Importação MusicXML; 
● Playback: Funcionamento e ferramentas; 
● Mixer: funcionamentto e conceitos de mixagem; 

3 h 

5 ● Tipos de finalização: áudio e exportação de gráficos; 
● Importação e exportação de MIDI files; 
● Utilização de versões e ideas Hub; 

3 h 

6 ● Configuração de atalhos; 
● Configuração de preferências; 
● Document Layout e Engraving Rules: Ajustes para impressão; 
● HouseStyle; 

3 h 

7 ● Jazz Articulations; 
● Plug-ins; 

6 h 

8 ● Power Tools: Arrange; 3 h 
9 ● Utilização de VST: Kontakt. 3 h 
 
 

AÇÕES INTEGRADORAS 
 
Musicalização e Harmonia: notação, durações, ritmos, intervalos e harmonia. 
Informática Básica: softwares, hardwares e aplicativos. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 

● Aulas expositivas dialogadas; 
● Relacionamento efetivo dos conteúdos apresentados com exemplos musicais        

reais; 
● Valorização dos aspectos criativos e humanos; 
● Projetos/Atividades: seminários, debates, exibição e apreciação crítica; 
● Projetos/Atividades que propiciem ao aluno a oportunidade de construir seu próprio           

conhecimento e partilhá-lo com os colegas; 
● Realização das atividades subsidiadas por aportes tecnológicos (editores,        

aplicativos etc.); 
● Acesso à Internet como elemento de pesquisa; 
● Aulas externas e visitas técnicas.  

 
CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES 

 
● ___/___/___ – Apresentação do Plano de Curso; Avaliação Diagnóstico; entre          

outras. 
● ___/___/___ – Conteúdo e recebimento da primeira atividade; 
● ___/___/___ – Conteúdo e recebimento da segunda atividade; 
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● ___/___/___ – Primeira Avaliação (Primeiro Bimestre); 
● ___/___/___ – Correção da Primeira Avaliação e conteúdo; 
● ___/___/___ – Conteúdo e recebimento da terceira atividade; 
● ___/___/___ – Conteúdo e recebimento da quarta atividade; 
● ___/___/___ – Segunda Avaliação (Primeiro Bimestre); 
● ___/___/___ – Correção da Segunda Avaliação e conteúdo; 
● ___/___/___ – Avaliação de Recuperação (Primeiro Bimestre) 
● ___/___/___ – Conteúdo e recebimento da quinta atividade; 
● ___/___/___ – Conteúdo e recebimento da sexta atividade; 
● ___/___/___ – Primeira Avaliação (Segundo Bimestre); 
● ___/___/___ – Conteúdo e recebimento da décima atividade; 
● ___/___/___ – Conteúdo e recebimento da décima primeira atividade; 
● ___/___/___ – Segunda Avaliação (Segundo Bimestre); 
● ___/___/___ – Correção da Segunda Avaliação e revisão; 
● ___/___/___ – Avaliação de Recuperação (Segundo Bimestre). 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

 
Sala de aula equipada com: multimídia completo (projetor de multimídia, computadores,           
estabilizador, caixa de som, etc.); aparelho de som, aparelho de DVD, quadro branco,             
pincéis para quadro, cadeiras e mesas. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Serão realizadas atividades como instrumentos de aferição ao longo do semestre que            
comporão a média final desta Componente Curricular, de acordo com o II Capítulo – Da               
Avaliação do Desempenho Escolar do “Regimento Didático dos Cursos Técnicos          
Integrados”. Os instrumentos de avaliação possuem caráter quantitativo e qualitativo. As           
três avaliações mínimas propostas terão como objetivo principal aferir o domínio do/a            
estudante (prático e teórico) sobre os conteúdos apresentados através de situações reais            
de utilização. Caso o/a estudante obtenha desempenho inferior a 70% (setenta por cento)             
da avaliação terá direito à Avaliação Final, como descrito a tabela a seguir: 
 

AVALIAÇÃO POR 
BIMESTRE 

PESO DESCRIÇÃO 

01 100 Realização e participação das atividades propostas (qualitativa) 

02 100 Avaliação quantitativa sobre a apreensão dos conteúdos 
ministrados 

03 100 Avaliação quantitativa sobre a apreensão dos conteúdos 
ministrados 
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AVALIAÇÃO DE 
RECUPERAÇÃO 

100 Avaliação quantitativa sobre a apreensão dos conteúdos 
ministrados ao longo do bimestre 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica: 
 
1. HAMBERSTONE, JAMES. Sibelius 7 Music Notation Essencials. Avid Tecnology 
Incorporation, 2013. 
 
2. Guia de Referência do Sibelius 7.5. 
 
Bibliografia Complementar: 
 
1. https://www.youtube.com/watch?v=ESKJZS7HNvE 
2. https://www.youtube.com/watch?v=0DzMRFMp8e4 
3. https://www.youtube.com/watch?v=UTnS1LqUDeY 
4. https://www.youtube.com/watch?v=OUjS49c6N7w 
5. https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_editores_de_partitura 
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