
CURSO DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL - ANUAL 

EMENTA 

Propiciar ao aluno a construção, vivência e apropriação da linguagem musical, entendida em seu amplo 
sentido, através de seus elementos básicos e essenciais por meio das ementas e programas 
estabelecidas para o Curso; Proporcionar ao aluno o contato com diversificados instrumentos musicais, 
integrantes das três principais famílias dos instrumentos, mediante a perspectiva musicalizadora de 
ampliação de possibilidades no que tange à apropriação musical em seus elementos básicos, criação 
espontânea, escuta ativa e sensibilidade artística; Proporcionar a prática de canto-coral mediante a 
estimulação do fazer musical em grupo que inclui: acuidade sonora, afinação vocal, postura corporal e 
ampliação de repertório; Desenvolver as potencialidades artísticas do aluno, ampliando-as e incentivando-
o ao prosseguimento de seus estudos em música.  

Objetivos: Desenvolver a sensibilidade estética, a percepção musical e a experiência corporal do 
movimento musical por meio das práticas tradicionais lúdicas orais e coletivas da infância; Desenvolver 
atitude de atenção e de escuta do mundo sonoro no cotidiano do meio – ambiente; Escutar/reconhecer 
sonoridades – as qualidades do material sonoro; qualidades dos materiais sonoros: altura, duração, 
intensidade e timbre; movimentos sonoros: direção do som, inflexões de altura e saltos; medidas do 
tempo musical: ritmo, pulso, tempo e velocidades; Criar hábitos de escuta das sonoridades; vivenciar 
corporalmente a marcação de pulso constante no decorrer dos exercícios de respiração; ampliar 
progressivamente a destreza das crianças no estabelecimento de suas relações corporais com a emissão 
de suas vozes musicais; ampliar suas extensões vocais nos exercícios de aquecimento; contribuir para o 
descobrimento e desenvolvimento da afinação vocal; explorar e identificar elementos da música para se 
expressar; possibilitar interação com os outros explorando sensações e sentimentos musicais. Explicitar 
reações sensoriais e emocionais em atividades de apreciação;  cantar músicas e ouvir os outros; 
expressar-se musicalmente em grande grupo; vivenciar corporalmente diferentes andamentos; entoar 
melodias do folclore brasileiro; resgatar o patrimônio cultural brasileiro; aprender sobre a pulsação 
constante (metrônomo) vivenciando-a corporalmente através de escuta e produção musical; criar 
oportunidades de registro a partir de diversificados materiais do que se está escutando musicalmente; 
promover situações de observação sonora; ampliar as possibilidades de expressão e comunicação 
musical; oportunizar a vivência de trabalhos de arte a partir da arte musical, utilizando a linguagem do 
desenho, da pintura, da modelagem, da colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o 
respeito pelo processo de escuta sonora atenta e criação; escutar obras musicais de diversos gêneros, 
estilos, épocas e culturas da produção musical brasileira e de outros povos e países; reconhecer os 
elementos musicais básicos: frases, partes, elementos que se repetem (a forma); apreciar obras ouvidas 
e seus compositores para ampliar seus conhecimentos sobre a produção musical. 

 

 

PROGRAMA 

1º ANO:  

- Expressão Corporal e Vocal: aprendizagem ativa a partir de propostas de atividades lúdico-musicais de exploração 

corporal e vocal;  

- Experiência com diversificados instrumentos musicais: organização da sala em cantinhos e espaços apropriados à 

estimulação musical da criança, fundamentados em intencionalidades pedagógicas vindas do contexto das crianças 

pequenas, numa teia de significações a partir de suas vivências e questionamentos, ou seja, a criança pesquisadora 

é o sujeito formulador da questão de sua própria pesquisa e o professor é o sujeito estimulador e mediador de suas 

ideias e amplas possibilidades; 

- Experiência auditiva e de criação espontânea. 

O 1º ano do Curso de Musicalização Infantil pretende: 

- Criar situações em sala de aula que promovam a prática da pesquisa-ação-musical e a partir dela o 

desenvolvimento do autoconhecimento, autoestima e autonomia musical; 

- Promover o desenvolvimento dos eixos de conhecimentos de forma interdisciplinar elegendo o desenvolvimento 

musical como elo mediador; 

- Utilizar os cantinhos exploratórios em sala de aula através de diversificados instrumentos musicais e materiais 

concretos; 



- Criar ambientes sonoros favoráveis ao desenvolvimento de habilidades musicais através da exploração de 

situações musicais, criação de hipóteses e busca de soluções; 

- Desenvolver a consciência melódica, rítmica e harmônica; 

- Estimular o gosto e prazer pela compreensão e vivência da música. 

 

Instrumentos de Sopro, Cordas ou Percussão: 

Principais noções básicas: respiração, postura, articulação, extensão do instrumento, sonoridade, 
especificidades técnicas, repertório adequado a uma adequada extensão intervalar e rítmica incluindo 
Figuras de Som e Silêncio (Semibreve, Mínima, Semínima, Colcheia e suas respectivas pausas)   

Voz: 

Relaxamento corporal/vocal; Aquecimento Vocal; Vocalises diversificados adequados à faixa etária; 
Solfejos intervalares ascendentes e descendentes; Repertório erudito e popular nacional e internacional 
em uníssono, a duas e três vozes. 

Técnicas elementares e básicas de instrumentos disponíveis e a critério do professor (sons corporais, por 

exemplo). 

 

2º ANO:  

Elementos da música (ênfase à escuta ativa, vivência corporal e percussiva e criação espontânea):  

O Som e seus parâmetros   

As principais características ou parâmetros do som   

O Silêncio   

O que é música? 

Instrumentos Musicais e Gêneros Musicais: 

Famílias dos Instrumentos Musicais 

Principais Gêneros Musicais nacionais e internacionais 

Instrumentos Musicais característicos dos diversificados gêneros musicais 

Gêneros Musicais em associação a instrumentos musicais 

Notação Musical: 

Notas Musicais 

Pauta Musical 

Claves: o que são e para que servem? (Enfatizar a relação: Claves X Instrumentos Musicais)  

Duração – Figuras de Som e Silêncio (Semibreve, Mínima, Semínima e Colcheia e suas respectivas 
pausas)   

Instrumentos de Sopro, Cordas ou Percussão: 

Principais noções básicas: respiração, postura, articulação, extensão do instrumento, sonoridade, 
especificidades técnicas, repertório adequado a uma adequada extensão intervalar e rítmica incluindo 
Figuras de Som e Silêncio (Semibreve, Mínima, Semínima, Colcheia e suas respectivas pausas)   

Voz: 

Relaxamento corporal/vocal; Aquecimento Vocal; Vocalises diversificados adequados à faixa etária; 
Solfejos intervalares ascendentes e descendentes; Repertório erudito e popular nacional e internacional 

em uníssono, a duas e três vozes. 



Técnicas elementares e básicas de instrumentos disponíveis e a critério do professor (sons corporais, por 

exemplo). 

3º ANO: 

Apreciação Musical: 

Escutar, apreciar e discutir sobre diferentes músicas características próprias de diferentes gêneros 
musicais: suas especificidades sonoras e históricas e suas possibilidades de comunicação entre si.  

Notação Musical: 

Pauta Musical 

Clave de Sol: Dó 3 a Dó 5  

Duração – Figuras de Som e Silêncio (Semibreve, Mínima, Semínima, Colcheia, Semicolcheia e suas 
respectivas pausas); Ponto de Aumento   

Instrumentos de Sopro, Cordas ou Percussão: 

Aprimoramento: respiração, postura, articulação, sonoridade.  

Escalas Diatônicas ascendentes e descendentes:  

Dó Maior, Fá Maior, Ré Maior, Sol Maior, Lá Maior, Mi Maior. 

Convenções Rítmicas e Células Rítmicas mais complexas. 

Repertório adequado ao nível de dificuldade técnica do grupo e que esteja afinado com o conteúdo do 

item “Notação Musical”. 

Voz: Relaxamento corporal/vocal; Aquecimento Vocal; Vocalises diversificados adequados à faixa etária e 

ao nível de dificuldade técnica do grupo; Solfejos intervalares ascendentes e descendentes em 
tonalidades maiores e menores; Repertório erudito e popular nacional e internacional em uníssono, a 
duas e três vozes. 

Técnicas elementares e básicas de instrumentos disponíveis e a critério do professor (sons corporais, por 

exemplo). 

Percepção Musical: Leitura Rítmica, Leitura Métrica, Solfejo e Ditado Rítmico/Melódico de acordo com o 

conteúdo supracitado e com o nível de dificuldade do grupo. 

4º ANO: 

Apreciação Musical: Escutar, apreciar e discutir sobre diferentes músicas características próprias de 

diferentes gêneros musicais: suas especificidades sonoras e históricas e suas possibilidades de 
comunicação entre si.  

Notação Musical: Clave de Sol e Clave de Fá (4ª Linha) 

Linhas Suplementares Superiores e Inferiores nas diferentes Claves  

Divisão Proporcional – Figuras e Valores  

Compassos Simples em Diferentes Denominadores – Fórmula de Compasso 

Barras de Compasso (Simples, Dupla) 

Sinais de Repetição 

Instrumentos de Sopro, Cordas ou Percussão: 

Aprimoramento: respiração, postura, articulação, sonoridade.  

Escalas e Arpejos ascendentes e descendentes:  



Dó Maior, Fá Maior, Ré Maior, Sol Maior, Lá Maior, Mi Maior. 

Convenções Rítmicas e Células Rítmicas mais complexas. 

Repertório adequado ao nível de dificuldade técnica do grupo e que esteja afinado com o conteúdo do 
item “Notação Musical”. 

Voz: 

Relaxamento corporal/vocal; Aquecimento Vocal; Respiração, Afinação e Emissão; Vocalises 
diversificados adequados à faixa etária e ao nível de dificuldade técnica do grupo; Solfejos intervalares 
ascendentes e descendentes em tonalidades maiores e menores; Repertório erudito e popular nacional e 

internacional em uníssono, a duas e três vozes. 

Percepção Musical: Leitura Rítmica, Leitura Métrica, Solfejo e Ditado Rítmico/Melódico de acordo com o 

conteúdo supracitado e com o nível de dificuldade do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO BÁSICOS INFANTO JUVENIL E ADULTO – SEMESTRAL – EMENTA 

 

Promover o estudo da música e proporcionar a formação necessária ao desenvolvimento das reais 

potencialidades do educando, incentivando-o ao prosseguimento de seus estudos musicais; Propiciar a 

aprendizagem em Teoria e Percepção Musical através das ementas e programas constantes na disciplina 

Linguagem Musical; Formar alunos de nível básico em instrumento, enfatizando a prática instrumental 

voltada para a performance musical através de um programa educacional que lhes possibilite estarem 

aptos às atividades primárias de execução e interpretação; Possibilitar a vivência de prática de conjunto 

entendendo esta como ferramenta importante na formação musical do educando; Promover a ampliação 

dos saberes básicos musicais através de conteúdos como História da Música, Apreciação Musical, 

Gêneros Musicais e outros que possam ser oferecidos mediante a oferta de disciplinas eletivas ao longo 

do Curso.  

  

PROGRAMA DO CURSO BÁSICO 

LINGUAGEM MUSICAL I  

Teoria: Propriedades do Som; Notação Musical; Claves de Sol e Fá 4ªLinha; Linhas Suplementares 

Superiores e Inferiores; Noção de Graus conjuntos e disjuntos e classificação numérica de intervalos; 

Divisão Proporcional de Valores (Figuras Positivas e Negativas); Ponto de Aumento, Ponto de Diminuição 

e Legato; Compassos Simples.  

Percepção: 1 – Leitura Rítmica; 2 – Leitura Métrica; 3 – Solfejo; 4 – Ditado Rítmico; 5 – Ditado Melódico. 

  

LINGUAGEM MUSICAL II  

Teoria: Noções de Forma; Sinais de Alteração e seus efeitos; Tons e Semitons Naturais; Semitom 

Diatônico e Cromático; Graus da Escala; Formação das Escalas Maiores; Armadura de Clave das Escolas 

Maiores; Inversão de Intervalos (Numericamente); Intervalos Melódicos e Harmônicos (Numericamente);  

Compassos Simples.  

Percepção: 1 – Leitura Rítmica; 2 – Leitura Métrica; 3 – Solfejos; 4 – Ditado Rítmico; 5 – Ditado Melódico.  

 

LINGUAGEM MUSICAL III  

Teoria: Noções de Forma; Formação das Escalas Menores; Armadura de Clave das Escolas Menores; 

Ciclo das Quintas das Escolas Maiores e Menores; Intervalos: classificação e análise (Qualitativa).   

Percepção: 1 – Leitura Rítmica; 2 – Leitura Métrica; 3 – Solfejos; 4 – Ditado Rítmico; 5 – Ditado Melódico.  

 

- LINGUAGEM MUSICAL IV  

Teoria: Noções de Forma; Acordes (Tríades); Tons Vizinhos; Tonalidades Relativas; Tonalidades 

Homônimas; Acento Métrico e Contratempo em Compassos Simples.  

Percepção: 1 – Leitura Rítmica; 2 – Leitura Métrica; 3 – Solfejos; 4 – Ditado Rítmico; 5 – Ditado Melódico.  

 

- LINGUAGEM MUSICAL V  

Teoria: Noções de Forma; Enarmonia; Transposição; Compasso Composto; Quiálteras e Síncope.   



Percepção: 1 – Leitura Rítmica; 2 – Leitura Métrica; 3 – Solfejos; 4 – Ditado Rítmico; 5 – Ditado Melódico.  

 

- LINGUAGEM MUSICAL VI  

Teoria: Acordes de Quinta Diatônicos e Alterados;  Inversão dos Acordes de Quinta;  Cifragem dos 

Acordes de Quinta;  Campo Harmônico com tríades em Tonalidades Maiores e Menores.  

Percepção: 1 – Leitura Rítmica; 2 – Leitura Métrica; 3 – Solfejos; 4 – Ditado Rítmico; 5 – Ditado Melódico.  

 

- LINGUAGEM MUSICAL VII E VIII: Esse período deve ser o de revisão teórica e prática de TODOS os 

conteúdos trabalhados no decorrer do Curso Básico de formação musical, com especial ênfase à 

aplicabilidade prática desses conteúdos e, se possível, dialogando com os repertórios individuais dos 

alunos em seus diversificados instrumentos. Deve ser um período de significativa ênfase à percepção em 

associação a todos os conteúdos teóricos trabalhados nos semestres anteriores. Esse período deve ser o 

de preparação para uma nova etapa (Curso Intermediário) aos alunos que desejarem dar prosseguimento 

em seus estudos musicais.  

 

 

 

CURSO INTERMEDIÁRIO – SEMESTRAL 
 

EMENTA 
 
Aprofundar o estudo da música no intuito de ampliar a formação necessária ao desenvolvimento de 
aptidões nas diversas especificidades do estudo musical; Aprofundar o estudo musical de acordo com as 
ementas e programas das disciplinas – obrigatórias e eletivas – constantes na grade curricular do Curso. 
 
 
PERCEPÇÃO MUSICAL I: 
Escutar, reconhecer, realizar e grafar: 
   - Pulso, unidade de tempo, divisão do tempo, métrica 
   - Inícios e terminações 
   - Compassos Simples, Compostos, Correspondentes e Equivalentes 
   - Síncope e Contratempo 
   - Tonalismo 
   - Centro Tonal (modo maior e menor) 
   - Intervalos 
Acrescido de: 1 – Leitura Rítmica; 2 – Leitura Métrica; 3 – Solfejos; 4 – Ditado Rítmico; 5 – Ditado 
Melódico. 
 
PERCEPÇÃO MUSICAL II: 
Escutar, reconhecer, realizar e grafar: 
   - Quiálteras de tempo e partes de tempo uniformes 
   - Mudança de compasso com mudança de métrica 
   - Compassos Mistos 
   - Escalas relativas e homônimas 
   - Intervalos 
   - Tríades no EF 
   - Tríades nos modos maior e menor 
Acrescido de: 1 – Leitura Rítmica; 2 – Leitura Métrica; 3 – Solfejos; 4 – Ditado Rítmico; 5 – Ditado 
Melódico. 
 
PERCEPÇÃO MUSICAL III: 
Escutar, reconhecer, realizar e grafar: 
   - Tonalismo 
   - Intervalos 
   - Tons Vizinhos 



   - Claves de Sol e Fá na 4ª Linha 
   - Encadeamentos harmônicos: funções principais, modo maior e menor 
Acrescido de: 1 – Leitura Rítmica; 2 – Leitura Métrica; 3 – Solfejos; 4 – Ditado Rítmico; 5 – Ditado 
Melódico. 
 
 PERCEPÇÃO MUSICAL IV: 
Escutar, reconhecer, realizar e grafar: 
   - Atonalismo: tom, semitom, 3ª maior, 3ª menor 
   - Ornamentos: mordente, grupeto, trinado, apogiatura 
   - Escalas Cromáticas 
   - Tétrades no EF, resolução de notas atrativas 
   - Encadeamentos harmônicos: funções principais, modo maior e menor 
Acrescido de: 1 – Leitura Rítmica; 2 – Leitura Métrica; 3 – Solfejos; 4 – Ditado Rítmico; 5 – Ditado 
Melódico. 
 
PERCEPÇÃO MUSICAL V: 
Escutar, reconhecer, realizar e grafar: 
   - Modalismo: Jônio, Lídio e Mixolídio 
   - Tríades em todas as inversões 
   - Tétrades no EF, resolução de notas atrativas 
   -  Mudança de compasso 
   - Encadeamentos harmônicos: funções principais, modo maior e menor 
Acrescido de: 1 – Leitura Rítmica; 2 – Leitura Métrica; 3 – Solfejos; 4 – Ditado Rítmico; 5 – Ditado 
Melódico. 
 
PERCEPÇÃO MUSICAL VI: 
Escutar, reconhecer, realizar e grafar: 
   - Tonalismo 
   - Intervalos 
   - Modulação a tons vizinhos 
   - Modalismo: Dórico, Frígio, Eólio e Lócrio 
   - Atonalismo: tom, semitom, 3ª maior, 3ª menor, 4ª Justa, 5ª Justa 
   - Exploração sistemática de Ritmos 
Acrescido de: 1 – Leitura Rítmica; 2 – Leitura Métrica; 3 – Solfejos; 4 – Ditado Rítmico; 5 – Ditado 
Melódico. 
 


