
PLANO DE AULA  CURSO DE ÁUDIO – Produtora colaborativa.PE
Instrutor: Well 

Aula I : TEORIA DO SOM E APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE

O som e suas  propriedades:

• Altura ou Frequência
• Duração
• Intensidade ou Amplitude

decibel, Hertz
• Timbre
• Envelope do som (ataque, decaimento, sustentação e relachamento)
• Velocidade
• Ressonância
• Impedância

O ouvido humano:

• Ouvido externo 
pavilhão auricular (ouvido) – ampliar o som, filtrar som, direcionar ao canal auditivo

• Ouvido médio
caixa timpanica (tímpano, martelo, estribo e bigorna). Nervo auditivo 

• Ouvido interno
cóclea – transforma o som em impulsos eletricos ao cerebro, entre 20Hz à 20KHz 

Apresentação do Software:

• A Placa de Som
funcionalidade, recursos, monitor de referência, conectividade ao software

• Criando uma nova sessão de gravação
nome da produção, tempo/beat (metrõnomo), compasso, add canal (mono, stereo (L e R), 
mute,solo), pista de gravação, wave

• Texte de gravação
entrada de sinal (gain, clipagem)

• Importar
localizar aquivo, pre edição (corte, fade in/out), automação, gavação de spot



Aula II : TEORIA E PRODUÇÃO MUSICAL

Elementos Musicais:

• Ritmo
compassos (binário, ternário, quaternário), à tempo e contra-tempo, frações das figuras 
musicais 

• Melodia
linhas melodicas, leitura em partitura, tom e semitom, intervalos

• Harmonia
Acordes (maiores, menores, com sétima, diminuta) escala, acordes relativos, tonalidade, 
campo harmônico

Composição Musical:

• Instrumentação
melódicos, hamônicos, ritmicos, temperados e não temperados, vozes

• letra
expressão (cantada, recitativa) estrutura da letra (versos, pré refrão, refrão) analise da letra 
(política, romantica, surrealista)

• Arranjo
concepções, composição instrumental, releituras, timbres

Trilha sonora, sonoplastia, Jingle/Vinheta :

• Tema
suspense/terror, comédia, ação/aventura, drama, romântico, lounge

• Sons vizuais
narrativas sonoras

• Propaganda
            marketing, publicidade

Aula III: GRAVAÇÃO DE FONOGRAMA

• História
Thomas Edison, mídias (vinil, K7, CD, DVD, Mp3)

Procedimentos de gravação:

• Acústica
sala de gravação, captação de áudio

• Microfones
cardióides, hipercardióide, direcional, condensador

• Cabiamento
tipos de plugs (XLR, P10, P2, RCA, MIDI, FireWire), adaptadores

• Acessórios
fone de ouvido (retorno de monitoramento), anti pulf, pedestal

• Mesa de som, Pré amplificação
valvula, digital

• track, loop, overdub, hydrogen (bateria digital)



Aula IV : FINALIZANDO

Edição:

• Volume
automação, fade in/out, monitoração em volume baixo

• Mixagem
equalizador, espectro de som

Efeitos: 

• Reverb
• Delay
• Drive/Distorção
• Phase
• Flanger
• Chorus
• Compressor
• Tremolo

Reamp:

• Tipos de amplificadores e experimentos de novos timbres

Exportação:

• Marcas de localização
start e end

• Formato do arquivo final


