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Ementa: 

Materiais: Paisagem sonora (os sons que compõe os ambientes; educação sonora; sonorização 

de histórias); Parâmetros do som (timbre, intensidade, duração, altura); Notação alternativa 

(criação e leitura); Pulsação binária, ternária e quaternária; As notas musicais; Melodia e ritmo; 

Música regional sergipana (elementos musicais e contextos). 

Objetivo Geral: 

Desenvolver a sensibilidade estético musical e tomar consciência dos materiais sonoros, caráter 

expressivo e formas musicais por meio da performance, da criação e da apreciação. 

Objetivos específicos: 

 Refletir sobre a qualidade dos sons que nos cercam. 

 Desenvolver um pensamento crítico do universo sonoro e musical que nos cercam. 

 Trabalhar as habilidades voltadas à música, como percepção musical, leitura e escrita 

musical, unindo teoria à prática. 

 Desenvolver a leitura e escrita musical. 

 Expandir o universo musical do aluno, através da abordagem de um amplo repertório. 

 Explorar a criatividade e a aplicação de conhecimentos musicais no cotidiano. 

 Trabalhar a prática do canto em grupo. 

 Desenvolver a pesquisa e a performance sobre a cultura musical local. 



 Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação musical. 

 

Metodologia: 

Aulas práticas que propiciem a vivência e envolvimento dos alunos, tanto nas atividades de 

performance, como de criação (composição, improvisação), ou apreciação; Aulas 

expositivas, visando trabalhar o conteúdo teórico próprio da ciência musical; Exibição de 

material audiovisual; realização de pesquisas e projetos em grupo; utilização de recursos 

musicais (instrumentos musicais), jogos pedagógicos e recursos tecnológicos (softwares e 

aplicativos auxiliares à aprendizagem). Haverá um momento dedicado à apreciação musical 

semanalmente, contemplando estilos musicais diversos, de contextos diversos. 

Avaliação: 

- Individual: avaliações bimestrais que podem consistir em provas escritas ou orais, exposições, 

ou mesmo práticas.  

- Coletiva: considera a assiduidade e participação dos discentes em sala de aula, presença, 

envolvimento com a aula ministrada e as atividades desenvolvidas. 

 

Unidade Acadêmica I 

Música – Reflexões e discussões: Onde? O que é? Para que serve? O que você ouve?/ Paisagem 

sonora/ Parâmetros do som (timbre, intensidade, duração, altura); Pulsação (binária, ternária e 

quaternária); Movimento melódico. 

Unidade Acadêmica II 

Notação analógica; A música regional do Nordeste; As notas musicais. Melodia e ritmo. 
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