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Disciplina: Música 
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Carga Horária Anual: 60 horas 

Carga horária semana: 2 horas aula/ por turma 

Ementa: 

Instrumentos de Orquestra (com atividades de identificação aural); Música na Idade Média: o 

desenvolvimento da notação musical ocidental. Tom e semitom; Sinais de alteração; Intervalos 

(dissonâncias e consonâncias, intervalos e emoções, intervalos M, m e J). Música e emoções; 

Música regional no Brasil (contextos, elementos musicais característicos). O renascimento. 

Objetivo Geral: 

Desenvolver a sensibilidade estética e o pensamento crítico musical, bem como desenvolver a 

fluência musical por meio da performance, da criação e da apreciação. 

Objetivos específicos: 

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

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

musical. 

 Explorar a capacidade criativa por meio da improvisação e da composição. 

 Explorar a prática do canto em grupo. 

 Estudar a influência da música na Idade Média para o contexto musical atual.  

 Propiciar a diálogo entre as linguagens artísticas, bem como a interdisciplinaridade.  

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

 Dialogar com a cultura musical juvenil. 
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Metodologia: 

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

performance (por meio do canto e da prática instrumental), como de criação. Prática semanal 

da apreciação musical com utilização de um repertório diversificado; Visita à ensaio ou 

concerto de orquestra sinfônica; Aulas com momentos expositivos e reflexivos, visando 

trabalhar o conteúdo teórico próprio da ciência musical, bem como desenvolver o pensamento 

crítico; Exibição de material audiovisual; Realização de projetos em grupo; Realização de 

pesquisas; Utilização de recursos tecnológicos (softwares e aplicativos auxiliares ao processo 

de 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 

Instrumentos de orquestra (os naipes; timbres; características organológicas); A música na 

Idade Média e o desenvolvimento da escrita musical ocidental; Dissonâncias e Consonâncias; 

Tom e semitom; Renascimento cultural. 

Unidade Acadêmica II 

Música regional no Brasil (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste); Sinais de Alteração; 

Intervalos; Música e emoções. 
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