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Ementa
Desenvolvimento do instrumentista com foco no piano/teclado popular, tomando como
referência os principais gêneros dos quais faz parte. Estudo da harmonia, leitura,
acompanhamento e técnica aplicados ao piano/teclado.

Objetivos
Apresentar ao aluno estratégias de desenvolvimento da prática do piano popular com ênfase
nas execuções de acompanhamentos, solos e arranjos.

Conteúdos
- Técnica
Escalas maiores e menores em todas as tonalidades – revisão e variações
Arpejos maiores e menores em todas as tonalidades – revisão e variações
- Leitura
Execução de peças didáticas, direcionadas ao desenvolvimento da leitura à primeira vista – de
acordo com o nível do aluno
- Prática
Uma peça para piano solo escrita em pauta – a combinar
Duas peças arranjadas a partir de lead sheet como instrumento solista
Duas peças arranjadas a partir de lead sheet como instrumento acompanhador
Padrões básicos de acompanhamento (Bossa nova, Swing, Balada, Rock e outros)

Duas transcrições – solos, introduções ou acompanhamentos

- Harmonia
Encadeamento de tríades – revisão
Encadeamento de tétrades – revisão
Tetrades (três vozes na mão direita)

Metodologia
Aulas expositivas, transcrições e audições

Avaliação
Prova envolvendo os conceitos aprendidos
Execução pública do repertório estudado
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