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Habilidades Conteúdos 

Conhecer as diferentes estruturas sonoras, meios 

e materiais empregados na linguagem e 

estruturação musical. 

O som e suas propriedades; 

Princípios básicos da teoria da música; 

Noções básicas de Harmonia; 

Noções básicas de Morfologia musical (formas 

simples); 

Noções básicas de Organologia (instrumentos 

musicais) e das características da voz humana. 

Compreender as relações entre o fazer musical e 

as respostas físicas, emocionais e 

comportamentais que dele advêm, considerando 

a presença do som em sua propagação e 

densidade em espaços diferenciados. 

Conhecimento das metodologias relacionadas ao 

ensino da música; 

Conhecimento e análise crítica da diversidade 

cultural, observando a influência da música de 

outras culturas na música de seu grupo 

sociocultural. 

Conhecer e diferenciar as características 

estéticas, históricas e notacionais da música 

construída pela humanidade no decorrer do 

tempo e nos diferentes espaços geográficos, 

fazendo conexões com a história da música 

brasileira e estabelecendo interrelações com 

outras modalidades de arte e com outros campos 

do conhecimento. 

 

Noções de História da Música Ocidental, 

incluindo aspectos relacionados à Notação 

musical; 

Noções de História da Música Brasileira 

(formação, fases, geografia, principais 

personagens e obras); 

Noções de História da Arte. 

 

Compreender a Música como produto cultural e 

de consumo, a partir das funções que adquire 

pelo uso por seus praticantes (compositores, 

Conhecimento e domínio de conteúdos 

relacionados ao conceitos de Ecologia Acústica e 

Paisagem Sonora; 

 



intérpretes, arranjadores, produtores, meios de 

difusão e comunicação, etc.), refletindo sobre as 

implicações disso na poluição sonora, no gosto, 

saúde, temperamento e qualidade de vida das 

pessoas. 

Conhecimento e domínio de conteúdos 

relacionados à produção musical em suas 

diversas etapas; 

Conhecimento da tecnologia associada aos meios 

de registro, realização e difusão da música em 

diversos contextos. 

 

 


