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CURSO DISCIPLINA 

Licenciatura em Música Canto Coral II 
 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
60 3h Turma Extra 2018.2 

 
EMENTA 

Desenvolvimento do canto em conjunto. Aperfeiçoamento das habilidades individuais. 
Conhecimento do repertório coral. Noções de técnicas de regência, vivência e formação de 
coral infanto-juvenil, suas funções sociais e aplicação em musicalização. Técnica de 
ensaio. Técnica vocal voltada ao canto coral. Classificação vocal. Arranjos vocais: 
uníssono, a duas vozes, a três vozes, a quatro vozes. Integração corpo-voz: o movimento 
no canto. O canto em coro: afinação e escuta na composição sonora. Apresentações 
musicais públicas. 
 

OBJETIVOS 
Geral 
Proporcionar ao aluno um ensino/aprendizagem para que o mesmo possa desenvolver-se 
com a prática do canto coral de forma consciente e explorar este estilo musical das mais 
variadas formas. 
 
Específico 

• Conhecer repertório para tipos de coros com diferenciadas formações; 
• Desenvolver a movimentação corporal a partir da técnica da regência coral; 
• Aprimorar a leitura da partitura das obras pesquisadas, estudas e regidas.  

 
PROGRAMA 

• Introdução ao canto coral; 
• História do canto coral; 
• Corpo-voz: o movimento no canto; 
• Técnica Vocal para coro; 
• Tipos de coral; 
• Escolha do repertório; 
• Técnicas de ensaio. 

 
METODOLOGIA 

 As aulas serão teórico/práticas possibilitando ao aluno, a vivência musical com o canto 
coral. Será escolhido um repertório que será estudado em sala de aula e apresentado ao 
público no final do semestre. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
• Sala de aula. 
• Quadro branco. 
• Interface multimídia: 



 
 

- Caixa de som com entrada para cabo P2 ou RCA. 
- TV com entradas HDMI e/ou VGA e entrada de áudio P2 ou RCA. 
- Piano digital com 88 teclas. 
- Computador portátil e/ou tablet. 
- Bibliografia recomendada no Plano de Curso disponível na biblioteca. 

 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações serão teórico-práticas e acontecerão durante o semestre. Sendo avaliações 
individuais e atividades em grupo. Fará parte do processo de avaliação a apresentação em 
público do repertório trabalhado durante o semestre. 
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