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ROTEIRO
DE ESTUDOS

NÍVEL INTERMEDIÁRIO 2
Conheça o roteiro de estudos do nível
intermediário 2 do Terra da Música.
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Seja muito bem-vindo(a) ao
programa de desenvolvimento
musical do Terra da Música de
nível INTERMEDIÁRIO 2!
Aqui encontra todos os nossos cursos do nível intermediário 2, organizados em um percurso de estudos
moderno e dinâmico. Esse é o nível de quem deseja
se aprofundar no domínio do instrumento, no estudo
do repertório, da harmonia, improvisação. Veja, a seguir, os cursos que preparamos para você e o percurso sugerido.

piano e teclado e coordenador dos cursos
da nossa escola! Nós vamos lhe ajudar a

“

“

Eu sou Turi Collura, professor dos cursos de

realizar seus sonhos por meio de estudos
consistentes, práticos e completos!
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QUAIS ÁREAS
DESENVOLVEMOS NO
NÍVEL INTERMEDIÁRIO 2?
Repertório Variado

Harmonia Aplicada às Teclas

Estudo avançado de Voicings

Linguagem e Percepção

II-V-I: acordes e frases

Piano Blues e Boogie

Técnica, velocidade, agilidade

Piano/Teclado solo

Harmonia na música popular

Piano Brasileiro: Bossa Nova

Improvisação e composição melódica

Hanon da música popular

POR ONDE COMEÇAR?
Nas páginas a seguir, você encontra

Ao fazer a sua assinatura, você

um percurso de estudos organizado

pode marcar um encontro AO VIVO

de forma progressiva. Você pode

para personalizarmos o percurso

personalizá-lo conforme as suas

de estudos.

necessidades ou desejos.

QUAIS OS CURSOS DO NÍVEL
PIANO INTERMEDIÁRIO 2?

A SEGUIR VAMOS ORGANIZAR O FLUXO DE ESTUDO

REPERTÓRIO RICO E VARIADO: O BLUES,
O POP, A MÚSICA BRASILEIRA, O JAZZ
Piano Bossa Nova
Dando continuidade aos estudos do Piano Brasileiro, o curso PIANO BOSSA NOVA oferece um percurso riquíssimo para
aprender a tocar muitas músicas!
Você realiza um estudo detalhado e sequencial da harmonia a
bossa nova, de seus padrões rítmicos, de seus clichês e de suas
características estético-musicais.
Aprenda a tocar em piano solo, em grupo e acompanhar.

Repertório para piano e teclado
O REPERTÓRIO DE MÚSICA POPULAR PARA PIANO E TECLADO é tudo que você sempre sonhou! Aqui você encontra músicas de diversos estilos popular, nacional e internacional, para
você compor o seu repertório pessoal!
As músicas são apresentadas em vários níveis progressivos.
O nível está indicado de 1 a 5 (sendo 1 o nível iniciante e 5 o
mais sofisticado).
O mais importante de tudo: aprenda várias técnicas para realizar
as músicas!

Piano Blues e Boogie 2
O PIANO BLUES e BOOGIE 2 dá continuidade aos estudos do
módulo anterior, ampliando a linguagem, desenvolvendo os estilos de acompanhamento, a improvisação, apresentando novas
músicas em diferentes tonalidades.
Neste módulo aprofundamos o estudo das escalas e das frases
de blues para a improvisação (os chamados patterns, ou clichês
melódicos); estudamos as influências do blues no Rock, no Pop
e no Jazz, tocando músicas que contêm essas influências; desenvolvemos rítmicas de acompanhamento.
Nesse curso você desenvolve a coordenação motora, treina a
improvisação blues/jazz. IMPERDÍVEL!
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PILARES FUNDAMENTAIS
PARA O MÚSICO POPULAR
Harmonia Aplicada à Música Popular 2
O Curso HARMONIA APLICADA À MÚSICA POPULAR é, sem dúvida, um dos pilares fundamentais dos estudos de música! No
nível intermediário 2 estudamos o Módulo 2 desse curso.
Objetivos do curso: Estudar e vivenciar os conhecimentos teóricos da harmonia do ponto de vista prático; Entender, ouvir e
aplicar as formas estruturais da harmonia;
Desenvolver habilidades pessoais de criação/recriação das formas estruturais; Desenvolver habilidades pessoais para a harmonização e a rearmonização de uma melodia.
Alguns dos tópicos do Módulo 2: Empréstimo modal; SubV7;
Monotonalidade e planos tonais; Técnicas de Rearmonização;
Tonalidade menor; Análise de músicas; Clichês harmônicos;
Harmonia do Blues; Acordes diminutos; Harmonia do Choro e
do Samba entre outros.

Improvisação e Composição
Melódica 2
No módulo 2 do curso IMPROVISAÇÃO E COMPOSIÇÃO MELÓDICA 2 você desenvolve a relação escala/acorde, a improvisação horizontal, o uso de células rítmico-melódicas, aprofunda o
elemento rítmico.
Com o auxílio de Playbacks, desenvolve a improvisação na cadência II-V-I e várias abordagens e técnicas para a criação de
frases.
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O DOMÍNIO TOTAL DAS TECLAS!
Técnica Pianística: Agilidade,
independência, velocidade
O curso TÉCNICA PIANÍSTICA: Agilidade, Independência e Velocidade é algo fundamental para todos que desejam melhorar
a sua técnica pianística, evoluir ou, simplesmente estudar a técnica, desenvolver a sua agilidade, independência e velocidade.
Por meio de um percurso gradativo, neste curso online aprendemos: Técnicas de postura da mão, dedos e articulações; Como
desenvolver a agilidade; Como aumentar e fortalecer a velocidade; Como fortalecer a independência na articulação dos dedos;
Staccato de pulso e muitas outras

II-V-I Acordes e Frases
O Curso II-V-I: ACORDES E FRASES é uma etapa fundamental
para o estudo da sequência mais popular e recorrente na música
popular e no jazz. Estudamos diversos tipos de voicings, “one-hand” e “two-hands”, acordes Bud Powell, aplicamos todos os
estudos em Repertório!
Alguns conteúdos: Voicings de base; Voicings Rootless com 9,13;
Frases para improvisação; Escalas Modais; Aplicação em Repertório; Voicings TWO-HANDS (voicings com 2 mãos);
- II-V-I com acordes quartais;
Acompanham 2 apostilas e Playbacks em todos os tons.

Hanon Popular
O curso O HANON DO PIANO POPULAR é dedicado ao desenvolvimento técnico, da rítmica e da coordenação das mãos no
âmbito do piano popular.
É um cursos muito importante para aprofundarmos:
Coordenação motora e independência entre as mãos; Estudos de
acentos e deslocamento de acentos; Rítmica brasileira, Jazz, Shuffle, R&B; Estudo de tonalidades; Acompanhamento e muito mais.
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A TEORIA MUSICAL
NA PRÁTICA
Linguagem e Percepção Musical
Acredite, esse é um dos cursos que mais abrem a mente (e os
ouvidos!) dos músicos de qualquer nível!
Elementos da teoria musical como intervalos, acordes, escalas
são explicados em vídeos associando logo a teoria à prática, a
músicas! O treinamento auditivo é um ponto fundamental de todos que desejam entender, criar, escrever, fazer música, e é aqui
que você vai aprender de verdade, por meio de um treinamento
simpático e dinâmico! Pronto(a) para clicar nas respostas certas?

DESFRUTE DO
PROGRAMA DE
TREINAMENTO
AUDITIVO
DINÂMICO!
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DOMINANDO A HARMONIA A
NÍVEL PROFISSIONAL
Voicings One Hand
O curso VOICINGS ONE HAND é o quarto módulo do curso HARMONIA APLICADA ÀS TECLAS. Nele, você aprende como montar
acordes sofisticados que usam, por exemplo, notas como 9, 11, 13,
#11, b9, b13 etc. Aprende a usar Clusters e Notas Substituídas.
Neste curso online você aprende a construir acordes a partir dos
chamados “PONTOS CHAVES”; aprende as formas de acordes
características, os encadeamentos dos voicings e colocamos os
estudos em prática em REPERTÓRIO, no piano solo e no acompanhamento!
Um bom curso online de música se destaca pelo método de ensino. Preparamos um percurso de desenvolvimento gradativo e prático. Aplique os estudos em repertório!
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VAMOS ORGANIZAR A
SEQUÊNCIA DE ESTUDOS!
Acreditamos que o estudo do instrumento deva ser acompanhado, sempre,
por uma base teórica que sustente e suporte o crescimento do aluno. Ao marcar o seu encontro pessoal comigo, podemos ver os pormenores para o melhor direcionamento de seus estudos e do seu crescimento musical.

PASSO 1
ESCOLHA UM CURSO de cada uma das 3 áreas a seguir, mantenha a
sequência sugerida em cada área:

ÁREA 1: CURSOS PRÁTICOS: REPERTÓRIOS e GÊNEROS MUSICAIS
Piano Bossa Nova
Repertório para Piano e Teclado (Repertório variado)
Piano Blues e Boogie 2

ÁREA 2: CURSOS DE DESENVOLVIMENTO
Técnica Pianística (pode lhe acompanhar sempre, ao longo do seu estudo)
II-V-I: acordes e frases
Voicings One Hand: Harmonia Aplicada às Teclas 4
Improvisação e Composição Melódica 2
O Hanon do Piano Popular

ÁREA 3: CURSOS TEÓRICOS
Linguagem e Percepção Musical
Harmonia Aplicada à Música Popular 2
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ORGANIZE O SEU TEMPO DESSA FORMA:
50% do seu tempo para a ÁREA 1 (CURSOS PRÁTICOS);
25% do seu tempo para a ÁREA 2 (CURSOS DE DESENVOLVIMENTO);
25% do seu tempo para a ÁREA 3 (CURSOS TEÓRICOS)
Ao terminar um curso, passe para outro da mesma ÁREA. Conforme o tempo
à sua disposição, pode escolher estudar mais de um curso da mesma ÁREA
(por exemplo Bossa Nova + Repertório ou II-V-I + Técnica Pianística).

PASSO 2
Mantenha a rotina de estudos;

PASSO 3
Participe dos eventos ao vivo que organizamos periodicamente;

PASSO 4
Peça ajuda sempre que precisar!

O Terra da Música trabalha com a emissão de certificados online após a conclusão do curso, agregando valor ao seu currículo musical.
Os nossos cursos são acompanhados por Apostilas em Pdf, bases de áudio,
exercícios interativos. Garantimos a máxima qualidade e conteúdos relevantes.
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Nós ajudamos você
a revolucionar a sua
música!
Os cursos de Piano e Teclado do
TdM estão organizados em 4 níveis:
iniciante, intermediário 1, intermediário 2 e avançado. Vc pode escolher
entre fazer uma assinatura completa (que dá acesso a todos os cursos
de piano e teclado da escola) ou
pode escolher assinaturas menores
que contemplam apenas os cursos
de um determinado nível.

Clique ao lado e
veja o que dizem
os nossos alunos

AR2 mkt

conheça outros cursos do

www.terradamusica.com.br

