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Preâmbulo 

A portaria nº 243 B/2012 de 13 de Agosto, que regula o novo plano curricular do 
Ensino Artístico Especializado, determina que cada estabelecimento de ensino 
artístico deve criar para o plano de estudos do Curso Secundário, a disciplina de 
Oferta Complementar. Esta deve ir ao encontro das necessidades e da 
disponibilidade do corpo docente, no sentido de ministrar as disciplinas mais 
pertinentes para o sucesso do ensino e da aprendizagem dos alunos, no contexto 
pedagógico e sociocultural em que se inserem. A disciplina de Oferta Complementar 
divide-se assim em três disciplinas anuais independentes, que, de acordo com a 
implementação do novo plano curricular do Ensino Artístico Especializado, e por 
determinação do Conselho Pedagógico do Conservatório, são as seguintes: 
ACÚSTICA FÍSICA, ORGANOLOGIA e TECNOLOGIAS DA MÚSICA. A disciplina de 
Oferta Complementar (trianual) insere-se na componente científica do Curso 
Secundário de Música e de Canto, do Ensino Artístico Especializado, no âmbito legal 
da referida portaria nº 243 B/2012 de 13 de Agosto. Cada uma das 3 disciplinas 
constituintes da  Oferta Complementar, é ministrada em dois tempos letivos de 45 
minutos, com a duração de 1 ano letivo cada, correspondendo a  ACÚSTICA FÍSICA 
ao 10º ano do regime articulado e integrado, ou ao 1º grau de Oferta 
Complementar do regime supletivo, ORGANOLOGIA ao 11º ano do regime 
articulado e integrado, ou ao 2º grau de Oferta Complementar do regime supletivo, 
e TECNOLOGIAS DA MÚSICA ao 12º ano do regime articulado e integrado, ou ao 3º 
grau de Oferta Complementar do regime supletivo. Cada uma destas disciplinas é 
avaliada de modo contínuo, através de frequência (anual), e no final dos 3 anos, é 
obtida a Classificação Final, através da média aritmética da avaliação de frequência 
das 3 disciplinas. Não está prevista a realização de Prova Global. 

Metodologia e Recursos 

Na disciplina de TECNOLOGIAS DA MÚSICA, a apresentação expositiva dos 
conteúdos será um dos métodos mais apropriados. Como forma de atestar os 
domínios e competências adquiridas,  o método interrogativo será sempre uma 
ferramenta a utilizar, pois, desta forma, o professor pode aperceber-se do ritmo de 
aprendizagem  dos alunos  e das suas dificuldades. O método expositivo na 
disciplina  de TECNOLOGIAS DA MÚSICA implica que os alunos deverão estar 
munidos de um computador portátil, necessário para a realização de exercícios 
práticos e outros trabalhos referentes aos conteúdos dos softwares de tecnologias 
aplicadas à música. O professor, por seu lado, deverá usar um Quadro Interativo, 
onde projetará os seus diapositivos e outros documentos com conteúdos 
compilados através dos softwares do próprio Quadro Interativo e dos softwares de 
tecnologias musicais em estudo. Como recurso imprescindível, o professor deverá 
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estar conetado à internet, para que possa, sempre que considerar pertinente, 
complementar a sua exposição com a apresentação de ferramentas e outros 
recursos multimédia, que serão um importante auxiliar na assimilação dos 
conteúdos pelos próprios alunos. A disciplina de TECNOLOGIAS DA MÚSICA é 
naturalmente muito dinâmica na área das novas tecnologias, daí que esta ligação 
às redes de informação digital é fundamental. O uso de projeção de Apresentações 
de Diapositivos (Powerpoint) e dos respetivos exercícios referentes aos domínios 
dos softwares  de tecnologias da música em estudo, será um recurso indicado para 
a exposição dos conteúdos, sempre complementado com informação e demais 
recursos multimédia disponíveis.  

 

Objetivos gerais 

A criação da disciplina de Oferta Complementar de TECNOLOGIAS DA MÚSICA, e 
sua integração na Componente Cientifica do Plano Curricular do Curso Secundário 
de Música e de Canto foi uma necessidade decorrente da forte evolução tecnológica 
aplicada à arte musical. Tal como em outras áreas do conhecimento e do nosso 
cotidiano, em que o uso e domínio de recursos informáticos recentemente passou a 
ser reconhecido como uma mais valia do conhecimento e da própria eficiência do 
produto do nosso trabalho, na área da música também se desenvolveram novas 
ferramentas tecnológicas. Os nossos alunos, nesta fase da aprendizagem, devem 
assim ter uma formação específica nestes domínios, como forma de enriquecerem o 
conhecimento e suas competências.  

Nos nossos dias, a área das tecnologias da música também tem cada vez mais 
aplicações práticas, existindo um número crescente de profissionais ligados a esta 
área, seja a nível artístico quer a nível do mundo de entretimento. Desde produções 
de áudio de música ao vivo, de produção de registos discográficos, passando pelo 
mundo da composição musical para videojogos e cinema, existem cada vez mais 
uma infinidade de saídas profissionais nesta área das tecnologias musicais. Deste 
modo, com a introdução feita nesta disciplina na área das tecnologias da música, os 
alunos do Ensino Artístico Especializado têm desta forma um conhecimento prévio 
desta área, que em alguns casos os poderá levar a optar por esta vertente da sua 
vida profissional artística musical. Já existem licenciaturas reconhecidas em 
Produção e Tecnologias Musicais, de modo que a frequência desta disciplina no 
Curso Secundário, permitirá aos alunos interessados nesta área, ter desta forma 
algumas bases teórico-práticas, essenciais ao prosseguimento de estudos a nível 
superior.  

Os músicos profissionais, na sua atividade terão provavelmente em dados 
momentos, contatos com algum dos tipos de tecnologias aplicados à música. Isso é 
cada vez mais inevitável nos nossos dias, e será cada vez mais incrementado no 
futuro próprio. É pois, um objetivo desta disciplina que a abordagem e aquisição de 
conhecimentos na área das tecnologias da Música, permita a estes futuros músicos 
profissionais um melhor relacionamento e aproveitamento das capacidades técnicas 
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proporcionadas pelas tecnologias musicais, incrementado o respetivo sucesso. Num 
mundo artístico cada vez mais competitivo, o conhecimentos e domínio das 
ferramentas tecnológicas será cada vez mais um requisito a ser exigido aos 
melhores profissionais.  

Nesta disciplina de Tecnologias da Música, também se exige como objetivo geral 
que os alunos conheçam os fenómenos Eletroacústicos Digitais, para que com estes 
conhecimentos desenvolvam domínios e competências nas áreas em que a mesma 
está presente na atividade musical. Atualmente, uma grande parte do espectro dos 
sons que consumimos são eletroacústicos, e os alunos deverão possuir estes 
conhecimentos, no sentido de poderem obter o máximo das suas potencialidades, 
aquando das situações de performance ou outras, que impliquem recursos 
eletroacústicos (como gravação e/ou amplificação em perfomance em espaços 
abertos, etc.).  

 

Objetivos específicos 

 

Na disciplina de TECNOLOGIAS DA MÚSICA pretende-se que os alunos do ensino 
secundário do Ensino Artístico Especializado dominem dois tipos de tecnologias 
músicais, que são mais essenciais à formação integral como músicos:  

Edição Musical    
1. Os alunos deverão adquirir os conhecimentos e domínios da edição musical 

digital. De entre os softwares disponiveis, será utilizado o programa de 
edição de partituras «SIBELIUS». Os alunos aprenderão a dominar este 
software de modo a poderem editar qualquer tipo de partitura, e respetivas 
partes. É um objetivo os alunos adquiriem conhecimentos que permitam a 
interação deste software com outros  (processamento de texto, folhas de 
cálculo, de aúdio digital, de video) na perspetiva da interatividade digital.  
 
Audio Digital  

2. Os alunos deverão conhecer e dominar as ferramentas de edição de Audio 
Digital. De entre os sofwares disponíveis, será usado o programa de edição 
de áudio «AUDACITY». Os alunos aprenderão a dominar este software de 
modo a poderem editar e processar digitalmente qualquer tipo de ficheiro de 
aúdio. É um objetivo os alunos adquiriem conhecimentos que permitam a 
interação deste software com outros  (processamento de texto, folhas de 
cálculo, de aúdio digital, de video) na perspetiva da interatividade digital.  
Para além do dominio prático das potencialidades técnicas deste software, 
os alunos deverão adqurir os conhecimentos teórico-práticos de Audio 
Digital, nomeadamente no que se refere à sistematização dos sistemas de 
aúdio, ao processamento de efeitos, às técnicas de edição de áudio digital e 
ao sistema de produção e composição musical em sequenciação MIDI. 
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Conteúdos Programáticos de Oferta Complementar | 
TECNOLOGIAS DA MÚSICA 

 

1. Edição de partituras em «SIBELIUS» (versão 7 ou superior) 
 

1.1  Operações básicas de Arquivo (ficheiro): 
1.1.1 Criar novo documento; determinar instrumentos 
1.1.2 Guardar documento; guardar como; exportar em pdf; guardar 

versão. 
1.1.3 Abrir documento .sib; importar/abrir outros formatos  
1.1.4 Imprimir (papel, pdf). 
1.1.5 Compartilhar (email, facebook, youtube) 
1.1.6 Exportar áudio. 
 

1.2 Menu «Página Inicial» 
1.2.1 Copiar, colar, recortar; capturar ideia 
1.2.2 Selecionar elemento gráfico 
1.2.3 Instrumentos: adicionar, excluir, alterar 
1.2.4 Partitura com transposição 
1.2.5 Pauta tipo ossia (acima, abaixo)  
1.2.6 Adicionar e excluir compassos 
1.2.7 Dividir e unir pautas 
1.2.8 Filtros: texto, linhas, voz, notas e pausas, notas de acordes 
1.2.9 Editar: dinâmicas, cor das notas, localizar, ir para, inverter 

astes 
1.3 Menu «Inserção de notas» 

1.3.1 Método de inserção de notas (teclado, rato, controlador midi) 
1.3.2 Dispositivo de entrada (definição) 
1.3.3 Entrada de notas; tercinas e outras quiálteras; 
1.3.4 Inserir, repetir e transpor notas 
1.3.5 Gravar; reescrever execução 
1.3.6 Adicionar notas (a intervalos acima, a intervalos abaixo) 
1.3.7 Notas entre pautas (acima, abaixo, redefinir) 
1.3.8 Arranjo (reduzir, expandir) 
1.3.9 Valores de notas (duplicar, dividir, inverter, retrogradar) 

 
1.4 Menu «Notação» 

1.4.1 Adicionar e alterar claves 
1.4.2 Adicionar e alterar armação clave e tonalidade 
1.4.3 Adicionar e alterar tipo de compasso (com e sem anacruse)  
1.4.4 Alterar tipo de barra de compasso 
1.4.5 Adicionar linhas (crescendo, diminuendo, trémulos, glissandos, 

ornamentos, ritinutos e accelerandos, 1ª e 2ª casa, pedal, 
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ligaduras de expressão, Dinâmicas gráficas, chaves, linhas 
diversas, setas, arpejos); 

1.4.6 Adicionar e editar símbolos; 
1.4.7 Adicionar nomes às notas; 
1.4.8 Alterar tipos de astes; 
1.4.9 Adicionar elementos gráficos; 
1.4.10 Exportar excerto de partitura como elemento gráfico, para os 

programas Word, Excel, Powerpoint 
1.4.11 Adicionar e alterar chaves e colchetes; 

 
1.5 Menu «Texto» 

1.5.1 Alterar fonte e estilos; 
1.5.2 Adicionar Titulo, nome de compositor, dedicatória e copyright; 
1.5.3 Adicionar texto de pautas e de sistemas (vários tipos); 
1.5.4 Adicionar letras (estrofe única, várias estrofes, sobre a pauta); 
1.5.5 Adicionar e editar cifras, acordes e tablaturas; 
1.5.6 Adicionar e editar Marcas de Ensaio; 
1.5.7 Adicionar e editar números de páginas;  
1.5.8 Adicionar e editar números de compassos; 
1.5.9 Adicionar e alterar Tempo, expressão e técnicas; 
 

1.6 Menu «Reproduzir» 
1.6.1 Configuração da placa de áudio; 
1.6.2 Aplicar mistura (níveis, panorâmica, efeitos, e seleção de 

samplers; 
1.6.3 Transporte: reproduzir, gravar, adicionar click; 
1.6.4 Live tempo: acionar, calibrar, exibir; 
1.6.5 Live playback: acionar, transformar definir velocidades; 
1.6.6 Interação com vídeo; definição de timecode e pontos de 

sincronismo); 
 

1.7 Menu «Layout» 
1.7.1 Configuração de margens, orientação, tamanho do da página, 

tamanho da pauta; 
1.7.2 Adicionar página de título; 
1.7.3 Configurar espaços entre notas, entre pautas e entre 

sistemas; 
1.7.4 Ocultar e exibir pautas vazias;  
1.7.5 Adicionar e desligar posições magnéticas; localizar colisões; 

 
1.8 Menu «Aparência» 

1.8.1 Configuração de regras de escrita: acidentes e pontos, 
articulações, números de compassos, pausas de compassos, 
barras de compassos, linhas de união e de astes, chaves, 
cifras, claves e armaduras de claves, guitarra, instrumentos, 
articulações de jazz, linhas, notas e trémulos, marcas de 
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ensaio, pausas, ligaduras de expressão, texto, ligaduras 1, 
ligaduras 2, fórmulas de compassos, quiálteras; 

1.8.2 Regras de espaçamento entre notas; 
1.8.3 Configuração de importar e exportar; 
1.8.4 Nomes de instrumentos (no início, posterior e em novas 

secções); 
1.8.5 Definir desenho e posição de elementos; 
1.8.6 Posição dos objetos do sistema; 

1.9  Menu «Partes» 
1.9.1 Extrair e excluir partes; 
1.9.2 Imprimir partes; 
1.9.3 Copiar partes; 
1.9.4 Criar nova parte; 
1.9.5 Copiar e alterar instrumento na parte; 
1.9.6 Pautas na parte; 
1.9.7 Layout da parte: aparência da parte, copiar layout da parte; 

 
1.10 Trabalho prático: nas aulas, em casa ou como trabalho de grupo, os 

alunos deverão aplicar todos os conhecimentos e domínios dos conteúdos 
anteriores através da construção editorial de diversas partituras que incluam 
abranjam todos esses domínios.  

 

2. Introdução ao Áudio Digital (conceitos teórico-práticos) 
 

2.1 Captação, pré-amplificação, gravação digital, mistura, masterização, 
amplificação, PA (som ao vivo); 
 

2.2 Processamento de áudio:  
 

2.2.1 Processamento dinâmico (compressor e limitador); 
processamento espetral (equalização); 

2.2.2 Processamento acústico (reverb, chorus, delay); 
2.2.3 Automatização de efeitos; 
2.2.4 Interação com plataforma MIDI e síntese sonora; 

 
2.3 Edição de áudio:  

2.3.1 Selecionar, copiar, cortar, colar; 
2.3.2 Importar, exportar, sincronizar; 
2.3.3 Mudar tempo e pitch; 
2.3.4 Converter áudio em diferentes formatos e resoluções (bits); 
2.3.5 Afinação de frequências (Melodine); 

 
2.4 Composição musical eletroacústica (sintetizada, mista); 
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3. Edição e Processamento de Áudio em «AUDACITY» (versão 2 ou 
superior)  
 

 
3.1 Operações básicas de Arquivo (ficheiro): 

3.1.1 Criar novo documento; abrir documento, abrir documento 
recente;  

3.1.2 Guardar documento; guardar como;  
3.1.3 Importar/abrir outros formatos; 
3.1.4 Compartilhar (email, facebook, youtube) 
3.1.5 Exportar áudio (todo ou seleção); 
3.1.6 Exportar áudio em interação com outros programas (word, 
PowerPoint, editor de vídeo) 

3.1.7 Comprimir e guardar projeto; 
3.1.8 Imprimir; 
 

3.2 Menu «Editar» 
3.2.1 Desfazer, recuperar, refazer; 
3.2.2 Apagar áudio ou títulos; cortar limites; 
3.2.3 Selecionar, copiar, cortar, colar áudio, colar texto num novo 

título; 
3.2.4 Áudio com título; 
3.2.5 Encontrar cruzamentos zero; 
3.2.6 Guardar área, restaurar área, reproduzir área; 

3.3 Menu «Ver»: 
3.3.1 Ampliar, normalizar, diminuir, selecionar; 
3.3.2 Ir para início de seleção; ir para fim de seleção; 
3.3.3 Fundir todas as faixas; expandir todas as faixas; 
3.3.4 Mostrar picos; 
3.3.5 Mesa de mistura; 
3.3.6 Barras de ferramentas; 
 

3.4 Menu «Controlo» 
3.4.1 Reproduzir, pausa, parar, saltar para início, saltar para fim; 
3.4.2 Gravar; gravação programada; anexar gravação; 
3.4.3 Sobrepor, gravação ativada por som; níveis de ativação de 

som; procurar dispositivo de áudio; 
 

3.5 Menu «Faixas»: 
3.5.1 Adicionar e remover faixa; 
3.5.2 Faixa estéreo e mono; 
3.5.3 Misturar e processar; 
3.5.4 Definir e mudar taxa de amostragem; 
3.5.5 Emudecer todas as faixas; 
3.5.6 Som em todas as faixas; 
3.5.7 Alinhar faixas; 
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3.5.8 Trancar faixas 
3.5.9 Adicionar título à seleção; dar título à posição atual; editar 

títulos; 
3.5.10 Ordenar faixas; 
 

3.6 Menu «Gerar»  
3.6.1 Ruido, silêncio, tom 
3.6.2 Click track; 
3.6.3 Pluck;  
3.6.4 Sine em oscilador; 

 
3.7  Processamento de efeitos (seleção dos mais relevantes): 

3.7.1 Ajustar escala de tempo, mudança de tom; 
3.7.2 Alterar velocidade; 
3.7.3 Amplificar; 
3.7.4 Apagar clicks; 
3.7.5 Compressor; 
3.7.6 Eco 
3.7.7 Equalização; 
3.7.8 Fade in e fade out; 
3.7.9 Graves e agudos; 
3.7.10 Inverter; 
3.7.11 Nivelador; 
3.7.12 Normalizar pico de áudio; 
3.7.13 Phaser; 
3.7.14 Remoção de ruído; 
3.7.15 Reparar áudio; 
3.7.16 Reverberar; 
3.7.17 Reverter; 
3.7.18 Truncar silêncio; 
3.7.19 Cross fade in, cross fade out; crossfade; 
3.7.20 Delay; 
3.7.21 Dc offset remove; 
 

3.8 Trabalho prático: nas aulas, em casa ou como trabalho de grupo, os alunos 
deverão aplicar todos os conhecimentos e domínios dos conteúdos 
anteriores, através da edição e processamento de diversos ficheiros de 
áudio.   
 
 

4. Sequenciação MIDI/Áudio sintetizado 

 

4.1 Conceitos de sequenciação MIDI/áudio sintetizado 
4.1.1 História do Protocolo MIDI 
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4.1.2 Aplicações práticas e potencialidades técnicas, musicais e 
artísticas; 

4.1.3 Síntese sonora (sampler), instrumento virtual; 
4.1.4 Principais sequenciadores MIDI e mistos (Midi e Áudio) 
4.1.5 Funcionamento e esquematização do sistema; 
4.1.6 Interação com diferentes Plug-ins; 
4.1.7 Importação de áudio e de loops, gravação, edição, 

processamento de efeitos e automatização em sequenciação 
MIDI; 

4.1.8 Misturas e masterização; 
4.1.9 Renderização de áudio final; Exportação. 
4.1.10 Criatividade e Composição Musical em Sequenciação MIDI 
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