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PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

NOME DA UNIDADE ACADÊMICA: IV 

COMPONENTE CURRICULAR: HARMONIA TONAL ANO/SÉRIE: 3º ANO (1º SEMESTRE) 

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

DOCENTE RESPONSÁVEL: DIVERSOS 

 
EMENTA 

 
Abordar os fundamentos do sistema tonal dotando o estudante de competências voltadas            
para a percepção e manipulação dos aglomerados sonoros através da experimentação           
criativa.  
 

OBJETIVOS 
 
● Promover a discussão e compreensão dos aspectos harmônicos do sistema tonal; 
● Dotar o estudante de conhecimentos fundamentais para a harmonização de          

melodias; 
● Dotar o estudante de conhecimentos fundamentais para a harmonização de baixos           

dados; 
● Habilitar o estudante a perceber e representar graficamente os aglomerados          

sonoros presentes nos períodos barroco, clássico e romântico; 
● Desenvolver no estudante o potencial reflexivo e compreensivo da manipulação          

dos aglomerados sonoros contextualizado-os aos períodos históricos;  
● Proporcionar ao estudante a experimentação prática dos elementos fundamentais         

da construção harmônica. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1 ● Formação de tríades; 

● Tríades formadas a partir da escala maior;  
● Tríades formadas a partir da escala menor;  
● Tipos de tríades (maior, menor, aumentada e diminuta); 

4 h  

2 ● Acordes de sétima;  
● Acordes de sétima na escala maior;  
● Tipos de acordes de sétima na escala maior; 
● Acordes de sétima na escala menor; 
● Tipos de acordes de sétima na escala menor; 
● Nomenclatura das principais tríades e acordes de sétima;  

6 h 
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● Reconhecimento de tríades e acordes de sétima em obras da          
literatura musical;  

● Notação de tríades e acordes de sétima a 4 vozes;  
● Disposição das vozes;  

3 ● Tessitura vocal;  
● Duplicação de notas na tríade;  
● Posição aberta e fechada de acordes;  
● Condução de vozes: movimentação melódica;  
● Movimentos paralelos proibidos: 5as e 8as paralelas;  
● 5as e 8as diretas ou escondidas;  
● Duplicação de notas em texturas livres; 

4 h 

4 ● Modelos cadenciais em tonalidades maiores: tônica e dominante        
(I-V-I; I-V7-I);  

● Modelos cadenciais em tonalidades maiores:     
subdominante-dominante-tônica (IV-V[V7]-I);  

● Modelos cadenciais em tonalidades maiores:     
tônica-subdominante-dominante-tônica (I-IV-V[V7]-I); 

● Modelos cadenciais em tonalidades menores: tônica e dominante        
(i-V-i; i-V7-i);  

● Modelos cadenciais em tonalidades menores:     
subdominante-dominante-tônica (ivV[V7]-i);  

● Modelos cadenciais em tonalidades menores:     
tônica-subdominante-dominante-tônica (i-iv-V[V7]-i);  

4 h 

5 ● Notas estranhas à harmonia: notas de passagem, bordadura,        
antecipação, apojatura, retardo, escapada; 

● Reconhecimento analítico de tríades e acordes de sétima e notas          
ornamentais em obras da literatura musical;  

● Inversão de tríades: I6 e V6;  
● Tríades na segunda inversão, o acorde de 6/4 cadencial, a 6/4 de            

passagem;  

4 h 

6 ● Acorde de VII7 em tonalidades maiores e menores; 
● Acorde de sétima diminuta (vii°7);  
● Acorde subdominante com sétima: IV7 e iv7;  
● Acorde de tônica com sétima: I7, i7;  
● Acorde de mediante com sétima: iii7, III7;  

4 h 

7 ● Cromatismo e alteração de acordes;  
● Dominantes secundárias em tonalidades maiores: V/ii, V/iii, V/IV,        

V/V, V/vi;  
● Dominantes secundárias em tonalidades menores: V/iii, V/iv, V/V,        

V/VI, V/VII; 
● Acordes substitutos. 

8 h 

 
 

AÇÕES INTEGRADORAS 
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Musicalização, História da Música Ocidental e Brasileira e Princípios de          
Instrumentação e Arranjo: notação, durações, ritmos, intervalos, harmonia, texturas e          
processos musicais na História. 
 

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; 
● ___/___/___ – 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 
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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”. Os           
instrumentos de avaliação possuem caráter quantitativo e qualitativo. As seis avaliações           
mínimas propostas (três por bimestre) terão como objetivo principal aferir o domínio do/a             
estudante (prático e teórico) sobre dos conteúdos apresentados através de situações           
reais de utilização. Caso o/a estudante obtenha desempenho igual ou inferior a 70%             
(setenta por cento) da avaliação, terá direto à recuperação e, posteriormente, à Avaliação             
Final, como descrito na tabela a seguir: 
 

AVALIAÇÃO PESO DESCRIÇÃO 

01 (1º bimestre) 100 Realização e participação das atividades propostas (qualitativa) 

02 (1º bimestre) 100 Avaliação quantitativa sobre a apreensão dos conteúdos ministrados 

03 (1º bimestre) 100 Avaliação quantitativa sobre a apreensão dos conteúdos ministrados 

Recuperação 100 Avaliação quantitativa sobre a apreensão dos conteúdos ministrados 

01 (2º bimestre) 100 Realização e participação das atividades propostas (qualitativa) 

02 (2º bimestre) 100 Avaliação quantitativa sobre a apreensão dos conteúdos ministrados 

03 (2º bimestre) 100 Avaliação quantitativa sobre a apreensão dos conteúdos ministrados 

Recuperação 100 Avaliação quantitativa sobre a apreensão dos conteúdos ministrados 
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3. LIMA, Marisa Ramires Rosa. Harmonia: uma abordagem prática. São Paulo: Ed. da             
Autora, 2010. Com CD.  
4. DUDEQUE, Norton. Apostilas. Curitiba: DeArtes (UFPR), 2010. 
5. SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. São Paulo: UNESP, 2001. 
 
Bibliografia Complementar: 
 
1. KOSTKA, Stefa; PAYNE, Dorothy. Tonal Harmony. Boston: McGraw Hill, 2000. 
2. PISTON, Walter. Harmony. Nova York: W.W. Norton, 1987. 
3. ALDWELL, Edward; SCHACHTER, Carl. Harmony and voice leading. Boston: 
Thomson/Schirmer, 2003. 
4. KOSTKA, Stefa; PAYNE, Dorothy. Tonal Harmony. Boston: McGraw Hill, 2000.  
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