PLANO DE CURSO
Disciplina: Leitura Musical III
Professor responsável: Maria Salete de Carvalho
Carga horária: 15 horas
Pré-requisito(s): LT2 – Leitura musical II
Ementa:
Consolidar o aprendizado das escalas maiores e introduzir o modo menor. Implementar a análise e o
solfejo de partituras de músicas sacras e folclóricas, a partir dos elementos de teoria musical
apreendidos nas disciplinas de Leitura Musical I e II. Consolidar as questões rítmicas vivenciadas nas
disciplinas de Leitura Musical I e II e incluir as células rítmicas de dois sons de duração diferentes (1
som curto e outro longo).
Objetivos gerais:
Desenvolver nos alunos a capacidade de identificar os códigos musicais impressos numa partitura
musical e compreendê-los corretamente, a fim de que possam promover uma eficiente execução da
respectiva partitura; desenvolver a capacidade auditiva dos alunos, no que tange ao reconhecimento de
padrões rítmicos e melódicos, intervalos, escalas e tonalidades, a fim de que tenham a capacidade de
interagir uns com os outros num conjunto musical e/ou vocal e, assim, produzir música em harmonia e
equilíbrio.
Conteúdo Programático:
Altura:
-Escalas menores, natural, harmônica e melódica;
-Exercícios de reconhecimento de intervalos maiores, menores e justos;
-Exercícios de reconhecimento de escalas maiores e menores;
-Exercícios de solfejo: leitura e entoação de trechos melódicos, nas claves de sol e fá, em tonalidades
maiores e menores;
-Exercícios de escrita musical.
Duração:
- Células rítmicas de dois sons (subdivisão do pulso em dois sons, sendo um curto e outro longo e viceversa);
- Exercícios de leitura rítmica;
- Exercícios de escrita musical.
Intensidade:
- Sinais de dinâmica e seus resultados sonoros na execução de pequenas obras musicais.
Metodologia:
Aplicação de exercícios teóricos e práticos, para serem feitos em sala de aula e extraclasse, constantes
do material didático preparado pelo professor.
Estratégias de avaliação e recuperação:
- Presença comprovada;

- Prova escrita;
- Trabalho facultativo de recuperação.
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