
 

 A
v.

 C
o

m
en

d
ad

o
r 

N
u

n
es

 C
o

rr
êa

 n
º 

44
 |

 2
79

0
-2

24
C

ar
n

ax
id

e
 /

 P
o

rt
u

ga
l 

Telefone 

935 591 313 
worldacademy.pt 

info@worldacademy.pt  

MÚSICA E SOM

CRIAÇÃO E COMPOSIÇÃO MUSICAL 
(ELEMENTOS PRÁTICOS DE MELODIA E HARMONIA) 

 

DURAÇÃO 

16h 

 

DATAS 

24 e 25 de junho de 2017 

 

HORÁRIO 

sábado e domingo | 9h00-13h00 | 14h00-18h00 

 

 

| A QUEM SE DESTINA 

Produtores/DJ’s e todos os que queiram iniciar-se, aprender e 

evoluir, de forma prática e criativa, nos elementos básicos de 

melodia (escalas) e harmonia (acordes) para aplicar nas suas 

criações e produções musicais. 

| OBJETIVOS 

Adquirir ferramentas teóricas e práticas para expandir 

as possibilidades criativas de cada um, explorando e 

compondo melodias e acompanhamentos para temas 

musicais criados em grupo ou individualmente. 

 

 

| CONTEÚDOS DO WORKSHOP 

1ª PARTE - DA TEORIA À PRÁTICA (6 horas) 

 

As cifras musicais na notação ABC. 

Escalas e tonalidades (Modo Maior, modo menor). 

Construção de acordes de 3 e 4 sons. 

Sequências de acordes na música (harmonia). 

Os acordes e as notas no teclado e piano rol. 

Exercícios práticos de composição e improvisação. 

 

Trabalho criativo com teclado MIDI e Ableton Live 9 (ou outro 

software trazido pelo aluno em laptop próprio, caso prefira). 

2ª PARTE - HARMONIA E MELODIA (10 horas) 

 

Acordes com 4 e 5 sons. 

Sequências de acordes (harmonia) - 2ª parte. 

Progressões harmónicas na música pop/comercial. 

Utilização de acordes para criar acompanhamentos. 

Criação e improvisação de temas melódicos. 

Criação e improvisação de acompanhamentos harmónicos. 

 

Trabalho criativo com teclado MIDI e Ableton Live 9 (ou outro 

software trazido pelo aluno em laptop próprio, caso prefira). 

 
 

| FORMADOR 

Marco Batista, Professor de Formação Musical no Ensino Especializado de Música, Compositor e Produtor Musical 

Músico e compositor português, de 37 anos, começou os estudos de música aos 7, com aulas de piano e solfejo. Aos 19 anos deixou o 

curso de ciências e estudou Piano e Formação Musical na Escola de Música da Nossa Senhora do Cabo, onde atualmente é professor. 

Licenciou-se na Escola Superior de Música de Lisboa, em Formação Musical. 

Lecionou na Escola de Música Luis António Maldonado Rodrigues, onde teve a seu cargo o coro infantil, para o qual criou as suas próprias 

canções infanto-juvenis. 

Devido à sua paixão pela música eletrónica, aos 34 anos tirou o curso de Criação e Composição Musical, na Restart, e o curso de 

Produção e Promoção de Música, na World Academy. 

Compôs músicas para peças de teatro e produziu um EP de estreia, intitulado “Heart”, em parceria com Juan Belmonte (Pumping Dolls) e 

lançou um single com Alexandre Guerra, “Another Chance”, que contou com remixes de Ralphi Rosario. 

Trabalhou em parceria com Dan Rouge (La Luna Music), Lonch e DJ Lucas Flamefly, para remixes e temas originais. 

 

Soundcloud: https://soundcloud.com/marco-batista 

 
 

https://soundcloud.com/marco-batista


 

 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 

1 computador por aluno com controlador DID, interface áudio, headphones e Ableton live 9. 

Sistema de monição de estúdio. 

 

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO 

Inicial  

 

| ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Presencial 

| METODOLOGIA PEDAGÓGICA 

Demonstrativa, expositiva e participativa.  

 

| WORLD ACADEMY 

Avenida Comendador Nunes Corrêa 44, 2790-224 Carnaxide 

 

 
 

| PREÇOS 

Valor Total do Workshop: 140€ 

 

 

| DESCONTOS 

15% | Formadores, alunos e ex-alunos World Academy 

10% | Parceiros 

 (descontos não acumuláveis)

 
 

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

- Entrega da Ficha de Inscrição devidamente preenchida. 

- Pagamento do workshop. 

- Leitura e aceitação do Contrato de Formação. 

- Leitura e aceitação do Regulamento da World Academy. 

- Apresentação de cartão de cidadão* e entrega de comprovativo de morada. 

 

*A cópia/digitalização do cartão de cidadão, para arquivo da World Channels, S.A, apenas será feita com autorização expressa do titular do mesmo, uma vez 

que de acordo com artigo 5.º da Lei n.º 7/2007 de 5 de fevereiro, tal procedimento não é obrigatório para a inscrição. 

 
 

| FORMAS DE PAGAMENTO 

- Presencial através de multibanco, numerário ou cheque, na Secretaria da World Academy. 

- Por transferência bancária com o IBAN PT50 0018 0003 4103 0818 0207 2, cujo comprovativo terá de ser enviado para 

secretaria@worldacademy.pt. 

 

As inscrições por e-mail ou correio estão sempre sujeitas a confirmação por parte da Secretaria da World Academy. 

 

 

| CONDIÇÕES GERAIS 

As condições de funcionamento e organização da formação, deveres e direitos do aluno, entre outras regras e procedimentos, devem ser 

consultados no Regulamento da World Academy. O processo de inscrição automaticamente valida a aceitação dos termos deste 

regulamento. 

 

 
 

CURSOS RELACIONADOS 

SOM I| SOM II (IMAGEM E ESPETÁCULO) | CRIAÇÃO MUSICAL | PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE MÚSICA | TÉCNICO DE ESPETÁCULOS 
 

http://www.worldacademy.pt/wp-content/uploads/2015/11/regulamento_geral.pdf
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/som/som-1/

