
 
 

Rua Joaquim Valente de Almeida   3750-154 Águeda   Telefone: 234 604 761   Fax: 234 621 451   E-mail: cfiap@esap.edu.pt 
 

 

 
Programa da Ação de Formação 

 
 7/2014 - ARRANJOS MUSICAIS -  O Cânon e a Polirritmia 

 
 

Modalidade: Curso de Formação Registo de Acreditação:  CCPFC/ACC-76136/13 

Duração: 25 horas presenciais  

N.º de Créditos: 1 

Formadores: Artur José Seabra David Fernandes 

Destinatários: Docentes dos grupos de recrutamento 250 e 610 

N.º de Formandos: 20 

Local de realização: Agrupamento de Escolas de Águeda 

 
 
 
Razões Justificativas da Ação 
 

São escassas as propostas de formação creditada em conteúdos específicos das disciplinas de Educação Musical (2º 

ciclo) e de Música (3º ciclo). Tem-se observado nos últimos anos uma crescente qualidade dos manuais de Educação Musical 

no 2º ciclo e de Música no 3º ciclo, com a inclusão de gravações de apoio ao repertório musical a trabalhar na sala de aula. 

Este aspeto vem facilitando o trabalho do professor, mas por outro lado desincentiva a pesquisa e preparação de materiais 

complementares. 

A competência específica de elaborar um arranjo musical para uma canção é um aspeto muito pouco desenvolvido na 

formação de base dos professores de Educação Musical, quer sejam os antigos cursos dos conservatórios, quer sejam as 

licenciaturas das Escolas Superiores de Educação, onde predominam as técnicas de composição erudita de períodos 

específicos da História da Música. Com vista a uma preparação mais criativa dos repertórios musicais a incluir nas festas 

escolares (nomeadamente a festa de encerramento do ano letivo) onde se recorre amíude ao trabalho desenvolvido pelos 

professores de Educação Musical (2º ciclo) e de Música (3º ciclo), propõe-se esta formação em arranjos musicais com 

enfoque no uso do cânon e da polirritmia. 

 
 
Objetivos a atingir 
 
- Dominar as noções básicas do sistema tonal, escalas, acordes, progressões harmónicas; 

- Fazer arranjos musicais de canções usando cânones com uma única função harmónica e com progressões 

harmónicas; 

- Fazer arranjos musicais de canções, usando polirritmias a duas e a quatro partes. 

 
 
Conteúdos da Ação 
 
Enquadramento teórico: 
 
 Noções básicas do sistema tonal  
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O sistema tonal, suas características 
Tónica. Dominante e Sub Dominante 
Escalas diatónicas, modo maior e menor 
 Harmonia diatónica 
 Ciclos harmónicos 
 Harmonia cromática 
 
Cânon: 
 
Cânon com uma única função harmónica 
Cânon com quatro funções harmónicas 
 
Polirritmia: 
 
Balanços e padrões rítmicos de compassos simples, compostos e mistos 
Polirritmia a duas partes 
Polirritmia a quatro partes. 
 
 
Metodologias de Realização da Ação 
 
Enquadramento teórico   

Sessões teóricas e práticas. 

 

Avaliação dos Formandos 
 

Trabalho escrito individual. 

Os formandos serão classificados numa escala de 1 a 10 valores. 

 
 
Calendarização 
 
 

MÊS DIA DIA DA SEMANA HORÁRIO Nº HORAS 

ABRIL 29 Terça-feira 18h às 21h 3 

MAIO 

5 Segunda-feira 18h às 21h 3 

6 Terça-feira 18h às 21h 3 

12 Segunda-feira 18h às 21h 3 

13 Terça-feira 18h às 21h 3 

19 Segunda-feira 18h às 21h 3 

20 Terça-feira 18h às 21h 30m 3,5 

26 Segunda-feira 18h às 21h 30m 3,5 

 Total de horas 25 
 


