
Curso: Técnico Integrado em Instrumento Musical

Disciplina: Percepção III Carga-Horária: 2 a/s (67 h/r)

EMENTA

Abordar os fundamentos da escrita e percepção musical buscando o desenvolvimento da sensibilidade, afetividade

através da experimentação, compreensão e valorização das diversas formas de manipulação sonora e seus aspectos

criativos. 

PROGRAMA

Objetivos

• Promover a discussão e compreensão sobre dos signos próprios da escrita musical;
• Dotar o estudante de conhecimentos fundamentais sobre as formas de produção sonora e sua organologia;
• Habilitar o estudante a perceber e representar graficamente objetos sonoros elementares;
• Desenvolver no estudante o potencial reflexivo e compreensivo da manipulação sonora contextualizado-os

aos períodos históricos; 
• Proporcionar ao estudante a experimentação prática dos elementos fundamentais da construção musical.

Conteúdos

• Apreciação musical (reconhecimento de estruturas composicionais – formas, elementos interpretativos –

estudo comparativo).
• Quiálteras;
• Compassos simples e compostos (binários, ternário e quaternário);
• Compassos mistos;
• Acordes maiores e menores;
• Síncope e contratempo;
• Intervalos melódicos e harmônicos, 
• Ritmicidade;
• Campo harmônico (tríades maiores, menores, aumentadas e diminutas)
• Funções harmônicas I-IV-V graus, tons vizinhos diretos e indiretos, dominantes secundárias;
• Solfejo melódico tonal e atonal;
• Solfejo rítmico;

Procedimentos Metodológicos

Para  assimilação  dos  conteúdos  elencados  serão  realizadas  atividades  práticas  em  situações  contextualizadas

descritas da seguinte forma: 

• Aulas expositivas dialogadas;
• Atividades práticas em sala de aula;

• Utilização do sistema “dó móvel” para compreensão das relações entre os registros sonoros;

• Relacionamento efetivo dos conteúdos apresentados com exemplos musicais reais;

• Relacionamento entre ritmo, movimento e improvisação;

• 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;
• Acesso à Internet como elemento de pesquisa;
• Aulas externas e visitas técnicas.

Recursos Didáticos

• Sala de aula equipada com: multimídia completo (projetor de multimídia, computador, estabilizador, caixa

de som, etc.); teclado, aparelho de som, aparelho de DVD, quadro branco, cadeiras e mesas.

Avaliação

Serão realizadas atividades teóricas e práticas ao longo do semestre que comporão a média final desta Componente

Curricular. Ao término deste semestre os estudantes serão avaliados de forma quantitativa e qualitativa. As seis

avaliações realizadas (três por bimestre) terão como objetivo principal aferir o domínio do estudante (prático e

teórico) sobre dos conteúdos apresentados através de situações reais de utilização. 
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