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1. EMENTA / ABSTRACT
Teoria geral da música e treinamento auditivo: leitura e escrita da linguagem musical por meio de solfejos e ditados
diversos; apreciação de obras em variados estilos históricos e técnicos.
General Music theory and aural training: the reading and writing of musical language by means of solfege and assorted
dictations; Music appreciation of works of diverse historical and technical styles.

2. OBJETIVOS / OBJECTIVES
Consolidar os conhecimentos prévios do aluno quanto aos parâmetros sonoros e musicais e teoria geral da música.
Desenvolver as habilidades de percepção, execução e notação de padrões musicais, em aspectos rítmicos,
melódicos e harmônicos, visando fundamentar a execução instrumental/vocal. Proporcionar o reconhecimento
perceptual de diferentes estilos musicais tanto históricos quanto técnicos.
To consolidate the student's previous knowledge of sound and musical parameters, and of general Music Theory. To
develop the skills of perceiving, performing, and notating basic musical building blocks, in their rhythmic, melodic and
harmonic aspects, aiming at improving the vocal/instrumental performing technique. To develop the perceptual
recognition of different historical and technical musical styles.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / COURSE CONTENTS
•
•
•
•
•
•

Convenções da escrita musical;
Reconhecimento auditivo;
Ditados rítmicos e melódicos a uma e duas
vozes, modais e tonais;
Solfejos rítmicos e melódicos;
Marcação de pulsos métricos;
Reconhecimento auditivo de repertório;

•
•
•
•
•
•

Conventions in the writing of Music;
Aural recognition;
One and two-voice modal and tonal rhythmic
and melodic dictations;
Rhythmic and melodic solfege;
Beating of metrical pulses;
Aural recognition of repertoire;
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