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Objectivos:!!!
1. Aulas de produção e composição musical.!
2. Apoio através de formações vocacionadas.!
3. Apresentações regulares de projetos musicais. !
4. Fornecer um espaço adequado à gravação de maquetas. !
5. Realização de workshops. !
6. Promover as actividades musicais a nível de bandas locais.!
7. Promover a composição. !!
! !
! !
! !
! De uma forma mais específica, pretende-se desta forma, preparar os alunos para 
todo o tipo de cenários musicais. !!
! As formações seriam específicas e de encontro às necessidades de cada. !
Desde a composição e produção à constituição de uma banda. !!
! Realizando concertos ou espetáculos de uma forma regular, não só motiva os 
alunos como lhes dá o sentido extra de responsabilidade. !!
! São para isso necessárias as aulas de conjunto ou também conhecidas como 
aulas combo. !
! Os temas a estudar para referência vão desde música popular a temas originais. !!
! Nos temas originais promove-se a composição e imaginação de cada aluno. !
! Num concerto bem elaborado, podemos contar com a apresentação destes 
mesmos temas. !!
! Fornecendo um espaço adequado, os alunos poderão não apenas ensaiar como 
registar, gravar as ideias de cada ensaio, ficando tudo registado para avaliação do 
progresso individual e de conjunto. !! !!!!!!!!!!!!!
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Programa !!!
Módulo 1: (Teórico)!!

! !
1. Introdução ao estudo de um software de música (Software a decidir)!
! !
2. Conceitos básicos de como funciona a gravação de um qualquer instrumento no Pc. !!
3. Demonstração de equipamentos adequados. !!!!

Módulo 2: (Teórico)!!!
! !
1. Continuação ao estudo do software. !!
2. Estudo do som, campo sonoro e frequências. !!
3. Captação do som/microfones. !!
4. Análise de alguns suportes de gravação. (Fita Vs Digital)!!!!

Módulo 3: (Teórico)!!!
! !
1. Estudo do sinal, fonte sonora. !!
2. Conversão do sinal analógico em digital. !
! !
3. Análise de acústica. !!
4. Materiais de insonorização. !
! !
5. Estudo e exemplo de colunas ou monitores de estúdio. (Decisões de aquisição)!!
6. Conversores de sinal. (Placas de som/tipologia)!!
7. Tipos de ligações e cabos necessários. !!!!
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Módulo 4: (Teórico/Prático)!!!
! !
1. Configuração de um Pc ou Mac. (Componentes)!!
2. Configuração do sistema operativo. !!
3. Análise de diferentes sistemas operativos. !!!!

Módulo 5: (Teórico/Prático)!!!!
1. Demonstração dos vários componentes e materiais utilizados em estúdio. !!
2. Gravação de alguns instrumentos. !!
3. Introdução ao conceito de multi-pista. !!
4. Análise e demonstração de instrumentos virtuais. !!
5. Análise das mais valias dos mesmos em estúdio. !!
6.Execução prática. (alunos)!!!!

Módulo 6: (Teórico/Prático)!!!!
1. Introdução ao conceito de mistura. (Exemplos práticos)!!
2. Conceito de Loops, utilização dos mesmos na construção de uma pequena Demo.!!
3. Conceito de volume e panorâmica na mesa de mistura virtual.!!
4. Conceito de Efeitos (Plugins)/Inserção dos mesmos na mistura.!!
5. Conceito de subgrupo e de diferentes tipos de canais numa mesa de mistura.!!
6. Mistura final de uma canção a executar pelos alunos.!!
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Módulo 7: (Teórico/Prático)!

!
1. Introdução ao conceito de Masterização.!!
2. Exemplos de misturas profissionais.!!
3. Comparação de trabalhos executados pelos alunos.!!
4. Masterização de um tema.!!
5. Solidificação de conhecimentos adquiridos.!!!!
!
!
!
!
!!!!!!
Softwares utilizados: Pro Tools, Logic Pro, Audacity, Studio One, Cubase, GarageBand.!!
Cada módulo tem a duração de 2 horas.!!
Inscrições abertas / Aulas individuais ou em grupo.!!
Material necessário: Computador Pessoal, caderno para apontamentos.!!
Professor: Juca Nery Campos!!
! !
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