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Ementa
Continuação de Reducção de Partituras ao PianoII, com nível de dificuldade médio.
Procedimento ao treinamento com o objetivo do desenvolvimento da capacidade de
reduzir ao piano partitura vocal e/ou instrumental com nível de dificuldade intermediário.

Objetivos
Disciplina destinada aos alunos do curso de Regência que já tenham conhecimentos
intermediários de execução pianística. Objetiva aprimorar o treinamento da capacidade de
ler uma partitura orquestral e reduzi-la ao piano.

Conteúdos
Prática de fundamentos da técnica pianística (escalas, arpejos, acordes e suas
inversões, encadeamentos harmônicos) em nível intermediário/avançado.
Leituras sistemáticas à 1ª vista em uma, duas ou mais pautas, em nível
intermediário/avançado.
Prática de transposição;
Prática de leitura de diferentes claves;
Leitura à primeira vista e preparação de diferentes excertos do repertório vocal,
instrumental e orquestral do Período Clássico e princípios do Período Romântico.

Metodologia
Aulas práticas ao piano. Os conteúdos são discutidos e praticados em sala de aula
e preparados em exercícios extra-classe.

Avaliação
A avaliação será realizada de forma continuada, isto é,os alunos serão avaliados a
cada aula, pela sua produção e evolução semanal, através da execução ao piano
dos exercícios e do repertório proposto.
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Excertos escolhidos do repertório orquestral.
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