
Curso: Técnico Integrado em Instrumento Musical  

Disciplina: Clarinete IV Carga-Horária: 2 a/s (67 h/r) 

 

 

EMENTA 

 

A proposta do curso é de trabalhar o desenvolvimento prático e técnico do instrumento de forma que o aluno 
possa executar músicas e exercícios de métodos com domínio médio com relação a postura, a produção sonora e a 
interpretação sempre de acordo com as características estilísticas de cada um. 
 

PROGRAMA 

Objetivos 

Geral 

 
Proporcionar o desenvolvimento prático e técnico do instrumento de forma que o aluno possa executar músicas e 
exercícios de métodos com domínio médio com relação à postura, produção sonora e a interpretação.  

Específicos 

 

• Trabalhar com os alunos exercícios de respiração (diafragmática); 

• Trabalhar a postura e técnicas de produção sonora; 

• Trabalhar com métodos, estudos elementares e músicas populares e eruditas; 

• Trabalhar o recital de fim de curso (músicas já trabalhadas em anos anteriores e uma ou outra música 
nova). 

 

Conteúdos 

 

• Estudo de notas longas (notas naturais); 

• Estudo das escalas maiores e menores; 

• Estudo de lições do método Giampieri, Klosé, e etc; 

• Estudo da escala cromática; 

• Estudo do stacatto; 

• Estudo de escalas maiores, menores e arpejos; 

• Estudo de uma ou mais músicas (a ser escolhida). 
 

Procedimentos Metodológicos 

 

• Apostila; 

• Exercícios práticos de respiração (inspirar o ar pelo nariz e soltar pela boca e etc); 

• Exercícios práticos de relaxamento (esticar os braços e depois soltar rápido e etc); 

• Exercícios com o instrumento (notas longas, escalas, várias durações, arpejos); 

• Utilização de exercícios de métodos (Amadeu russo, etc); 

• Estudo de duos para saxofone; 

• Utilização de músicas populares e eruditas. 
 

Recursos Didáticos 

 

• Sala de Aula; 

• Instrumento (clariente); 

• Acessórios (palhetas); 

• Estantes; 



• Pastas. 
 

Avaliação 

 

Serão realizadas duas avaliações bimestrais sobre o conteúdo trabalhado em sala de aula (avaliação prática) bem 
como também se terá uma nota por participação e frequência nas aulas. 
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