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ROTEIRO 
DE ESTUDOS
NÍVEL INICIANTE
Conheça o roteiro de estudos do nível 
iniciante do Terra da Música.
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Seja muito bem-vindo(a) ao 
programa de desenvolvimento 
musical do Terra da Música de 
nível iniciante!

Aqui você encontra todos os nossos cursos do ní-

vel INICIANTE e um percurso de estudos moderno e 

dinâmico, estruturado para quem inicia sua jornada 

musical do zero ou quase do zero e deseja avançar 

otimizando o tempo de estudo.

Veja, a seguir, os cursos que preparamos para você e 

o percurso sugerido.

Eu sou Turi Collura, professor dos cursos de 

piano e teclado e coordenador dos cursos 

da nossa escola! Nós vamos lhe ajudar a 

realizar seus sonhos por meio de estudos 

consistentes, práticos e completos!

“ “
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QUAIS ÁREAS 
DESENVOLVEMOS NO 
NÍVEL INICIANTE?

COMEÇANDO OS ESTUDOS

Repertório Variado

Cifras e Acordes

Rítmica

Técnica e Postura

Escalas Maiores

Harmonia Aplicada

Leitura e Escrita musical

Linguagem e Percepção

Piano/Teclado solo

Músicas com cifras e partituras

Nas páginas a seguir, você encontra 

um percurso de estudos organizado 

de forma progressiva. Você pode 

personalizá-lo conforme as suas 

necessidades ou desejos.

Ao fazer a sua assinatura, você 

pode marcar um encontro AO VIVO 

para personalizarmos o percurso 

de estudos.
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QUAIS OS CURSOS DO 
NÍVEL PIANO INICIANTE?

A SEGUIR VAMOS 
ORGANIZAR O 
FLUXO DE ESTUDO

https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/piano-e-teclado-iniciante
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/tecnica-iniciante-e-postura
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/escalas-maiores-na-pratica
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/repertorio-para-piano-e-teclado
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/harmonia-aplicada-as-teclas-1
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/linguagem-e-percepcao-musical
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/harmonia-aplicada-as-teclas-2
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/leitura-e-escrita-musical
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POR ONDE COMEÇAR?
Piano e Teclado Iniciante

Técnica Iniciante e Postura

O curso Piano e Teclado do Zero é, sem dúvida, o primeiro curso 
para quem deseja aprender do zero, retomar os estudos deixa-
dos para trás e aprender de forma completa!
Aprendemos a tocar por partitura e por cifra. Estudamos a leitu-
ra da partitura (clave de Sol e clave de Fá), os acordes e as cifras 
e a acompanhar músicas. O percurso inclui a base da teoria mu-
sical e as primeiras escalas nas teclas. E você aprende a tocar 
suas primeiras músicas!!

Enquanto está estudando o Piano e Teclado Iniciante, você pode 
se aprofundar um pouco na Leitura da partitura.
O curso Leitura e Escrita Musical lhe oferece um percurso leve e 
dinâmico, com simpáticos exercícios interativos e treinos guia-
dos em vídeos.

https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/piano-e-teclado-iniciante
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/tecnica-iniciante-e-postura
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TUDO QUE VOCÊ PRECISA 
PARA TOCAR POR CIFRAS!!

Repertório para Piano e Teclado

Harmonia aplicada às Teclas 1

O Repertório de Música Popular para Piano e Teclado é tudo 
que você sempre sonhou! Aqui você encontra músicas de diver-
sos 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).

Para você dominar todas as tríades (maiores, menores, diminu-
tas e aumentadas), seus dedilhados, inversões e encadeamen-
tos, o curso Harmonia Aplicada às Teclas Módulo 1 te oferece 
um percurso direto ao ponto e completo!
Assim você tem à disposição toda a ferramenta para tocar
todas as músicas que desejar!

https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/repertorio-para-piano-e-teclado
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/harmonia-aplicada-as-teclas-1
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Técnica Iniciante e Postura

Escalas Maiores na Prática

Tocar da forma certa, com a postura correta, posicionar bem 
os dedos, articular o pulso: aprender tudo isso da maneira certa 
desde o início é muito importante.
O curso Técnica Iniciante e Postura lhe ensina como fazer isso 
e muito mais. Você vai fazer exercícios para desenvolver a velo-
cidade, agilidade e segurança nas teclas.

O estudo das escalas maiores é um passo importante para a 
formação do pianista/tecladista. Pratique isso e alcance um 
consistente desenvolvimento de sua agilidade e velocidade.
Mas o estudo das escalas serve para muitas outras coisas: a par-
tir delas aprendemos as tonalidades, começamos a improvisar.

APRENDA DA FORMA CERTA 
DESDE O COMEÇO

https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/tecnica-iniciante-e-postura
https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/escalas-maiores-na-pratica
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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 to-
dos 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?

https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/linguagem-e-percepcao-musical
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UM PASSO ADIANTE!

Hamonia aplicada às teclas 2
Acordes Sus, Add, Acordes diminutos e muito mais são os assun-
tos do curso Harmonia Aplicada às Teclas 2. Domine a cadência 
I-IV-V-I e aprenda uma técnica muito importante para enriquecer 
os acordes das suas músicas.

https://terradamusica.com.br/curso-de-musica-online/harmonia-aplicada-as-teclas-2
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VAMOS ORGANIZAR A 
SEQUÊNCIA DE ESTUDOS!

PASSO 1 

Acreditamos que o estudo do instrumento deva ser acompanhado, sempre, 

por uma base teórica que sustente e suporte o crescimento do aluno. Ao mar-

car o seu encontro pessoal comigo, podemos ver os pormenores para o me-

lhor direcionamento de seus estudos e do seu crescimento musical.

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
1. Piano e Teclado Iniciante (sugerimos começar por esse)

2. Repertório para Piano e Teclado (Repertório variado)

ÁREA 2: CURSOS DE DESENVOLVIMENTO
1. Técnica Iniciante (pode lhe acompanhar ao longo do seu estudo)

2. Harmonia Aplicada às Teclas 1

3. Harmonia Aplicada às Teclas 2

4. Escalas maiores na prática

ÁREA 3: CURSOS TEÓRICOS
1. Leitura e Escrita Musical

2. Linguagem e Percepção Musical
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ORGANIZE O SEU TEMPO DESSA FORMA:

PASSO 2 

PASSO 3 

PASSO 4 

Ao terminar um curso, passe para outro da mesma ÁREA.

Mantenha a rotina de estudos;

Participe dos eventos ao vivo que organizamos periodicamente;

Peça ajuda sempre que precisar!

O Terra da Música trabalha com a emissão de certificados online após a conclu-

são 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.

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)
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Os cursos de Piano e Teclado do 

TdM estão organizados em 4 níveis: 

iniciante, intermediário 1, intermedi-

ário 2 e avançado. Vc pode escolher 

entre fazer uma assinatura comple-

ta (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.

Nós ajudamos você 
a revolucionar a sua 
música!

Clique ao lado e 
veja o que dizem 
os nossos alunos

https://vimeo.com/626925859
https://terradamusica.com.br/cursos-de-musica-online-assinaturas/11/piano-intermediario-1
https://terradamusica.com.br/cursos-de-musica-online-assinaturas/12/piano-intermediario-2
https://terradamusica.com.br/cursos-de-musica-online-assinaturas/10/piano-iniciante
https://terradamusica.com.br/cursos-de-musica-online-assinaturas/13/piano-avancado
https://terradamusica.com.br/cursos-de-musica-online-assinaturas/1/piano-e-teclado-completo


www.terradamusica.com.br

conheça outros cursos do

AR
2 

m
kt

https://www.terradamusica.com.br
https://terradamusica.com.br/
https://www.ar2coaching.com.br
https://terradamusica.com.br/cursos-de-musica-online-assinaturas/11/piano-intermediario-1
https://terradamusica.com.br/cursos-de-musica-online-assinaturas/12/piano-intermediario-2
https://terradamusica.com.br/cursos-de-musica-online-assinaturas/10/piano-iniciante
https://terradamusica.com.br/cursos-de-musica-online-assinaturas/13/piano-avancado
https://terradamusica.com.br/cursos-de-musica-online-assinaturas/1/piano-e-teclado-completo

