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CURSO DE GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

PLANO DE ENSINO 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR: CANTO COLETIVO II 

UNIDADE OFERTANTE: Instituto de Artes 

CÓDIGO: GMU166 (Currículo 

Antigo) e IARTE 31947 (Currículo 

Novo) 

PERÍODO/SÉRIE: _______ TURMA: M 

CARGA HORÁRIA: 45 HORAS NATUREZA: Teórico-prática 

TEÓRICA: 

15 

PRÁTICA: 

30 horas 

TOTAL: 

45 horas 

 
OBRIGATÓRIA: (   ) 

 
OPTATIVA: ( X  ) 

PROFESSOR(A): Vivianne Aparecida Lopes 

 

Link aulas Zoom: 

ttps://zoom.us/j/97470018002?pwd=MW1lYnI3UkZ0TXREYU9Cb00xRG8yUT0

9  

ANO/SEMESTRE: 2020/1 

 
 

2. EMENTA 

Vivência e conhecimento das etapas do trabalho coral: escolhas de exercícios de preparação vocal e de 
repertório, técnicas de ensaio, montagem de apresentações em diferentes contextos, bem como a regência de 
diferentes grupos. Desenvolvimento de uma proposta no âmbito educativo-musical para atuação em grupo 
vocal. Auto e heteroavaliação apontando características da utilização do canto coletivo em seus diferentes 
formatos, no espaço escolar – curricular e não curricular. 
 

3. JUSTIFICATIVA 

Considera-se relevante para o professor de música em formação pensar e refletir sobre a utilização do canto 
coletivo em diferentes espaços, uma vez que o canto é um recurso muito utilizado para se musicalizar. Tendo 
em conta os desafios vivenciados com o ensino remoto e as necessidades também de conhecimento dos 
alunos para trabalhar de forma prática valendo-se das tecnologias de informação, considera-se que a 
disciplina Canto Coletivo 2 possa ser realizada de forma online sem prejuízo do aproveitamento dos alunos e 
em concordância com os objetivos estipulados no PPC do curso. O desenvolvimento de estratégias para a 
utilização do canto coletivo em espaços curriculares e não curriculares também pode ser pensado e vivenciado 
remotamente, através de dinâmicas diferenciadas de trabalho coletivo, como por exemplo. Destaca-se ainda 
que é importante para o professor de música em formação ter conhecimento sobre como trabalhar o canto 
coletivamente também em ambiente online respeitando-se especialmente as características vocais de 
diferentes faixas etárias. Discussão e reflexões sobre como deve estruturar os exercícios a serem trabalhados 
com os mais variados públicos, pensando também na escolha de repertório, que deve ser adequada ao que o 
aluno fisiologicamente e musicalmente pode fazer, também serão trazidas para complementar teoricamente o 
trabalho.  
 
 

4. OBJETIVO 
 

Objetivo Geral:  
 

Conhecer e desenvolver estratégias para a utilização do canto coletivo em espaços curriculares e não 
curriculares conforme as características vocais de diferentes faixas etárias.  
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Objetivos Específicos: 
 

- Conhecer as etapas do trabalho vocal coletivo: escolha de exercícios de preparação vocal e preparação 
de repertório, técnicas de ensaio, montagem de apresentações em diferentes contextos; 

- Desenvolver uma proposta de âmbito educativo-musical para atuação em projeto com canto coletivo; 

- Vivenciar ações e competências na organização e preparação de grupos vocais no contexto selecionado. 

- Elaborar exercícios vocais individuais e em grupo para diferentes faixas etárias; 

- Trabalhar, de acordo com as características vocais das faixas etárias, repertório adequado para o canto 
coletivo em diferentes espaços (escolares, projetos sociais, dinâmicas online, por exemplo); 

 

5. PROGRAMA 

 

- Etapas do trabalho com o canto coletivo: vivência e conhecimento 

- Dicas e estratégias para condução de diferentes grupos vocais; 

- Atuação em projeto com canto coletivo de âmbito educativo-musical; 

- Autoavaliação e heteroavaliação: características da utilização do canto coletivo em diferentes espaços 

(escolares, projetos sociais, dinâmicas online).  

 

6. METODOLOGIA 

 
- Aulas expositivas com exemplificações. 
- Roda de conversa. 
- Trabalho em equipe: desenvolvimento de atividades práticas em conjunto (remotamente). 
- Observação de práticas remotas de ensino que envolvam o canto coletivo. 

- Prática do canto coletivo/prática de ensinar. 

- Auto e heteroavaliação. 

 

 
a) Carga-horária de atividades síncronas: 45h. 

a.1. Horário previsto das atividades: 13:10h às 15:40 (quinta-feira).  

a.2. Identificação da Plataforma de TI e softwares: Zoom. 

 

 

b) Carga-horária de atividades assíncronas: não tem. 

   

c) Carga-horária das demais atividades que serão cumpridas pelos discentes como atividades letivas da 

respectiva disciplina – Estima-se que os alunos precisarão de cerca de 10h de trabalho para a 

elaboração de relatórios reflexivos, montagem do seminário e autoavaliação, considerando também a 

necessidade de fundamentação do trabalho através da leitura de textos que deem suporte à 

componente prática da disciplina.  

 

d) Se houver carga-horária prática, a descrição detalhada de como ela será realizada e de quais recursos 

os discentes deverão dispor: não tem. 

 

e) Como e onde os discentes terão acesso às referências bibliográficas e a material de apoio utilizados 

na disciplina, dando preferência a materiais que poderão ser acessados remotamente pelos discentes: 

 

 Os discentes terão acesso aos capítulos de livros da bibliografia básica e complementar através dos 

respectivos endereços de e-mail. A docente responsável pela disciplina enviará os arquivos 

digitalizados (1 capítulo de cada livro) através do gmail. Além dos capítulos dos livros, serão 
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disponibilizados para os alunos links para acesso às principais revistas online na área de Educação 

Musical (ABEM e APEM), bem como materiais disponíveis em repositórios/bibliotecas digitais que 

tenham a ver com a temática da componente curricular.  

 

 

6.1 – ATIVIDADES SÍNCRONAS 

Data 
completa 

(Data) 

Horário Tipo 

(Teórica 
ou 

prática) 

Atividade 

(Descrição detalhada) 

 

 

 
04/03/2021 

13 :10 
às 
15:40 

 

Prática 

 

- Dinâmica de apresentação – Conhecimento da turma e 
apresentação do plano de ensino da disciplina (discussão e reflexão 
com os alunos) 

 

- Percepções iniciais sobre a componente curricular Canto Coletivo II. 

 

 

11/03/2021 

13 :10 

às 

15:40 

 

Prática 

 

 

 

- A importância do trabalho corporal nas dinâmicas vocais coletivas a 
serem realizadas com diferentes faixas etárias – Percepções práticas.  

18/03/2021 13 :10 

às 

15:40 

 

Teórica 

 

 

- A importância do trabalho corporal nas dinâmicas vocais coletivas a 
serem realizadas com diferentes faixas etárias – Fundamentação 
teórica.  

 

Discussão do texto da Julia Nafisi (2009) “Gesture as a tool of 
communication in the teaching of singing” 
(https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ916794.pdf) ou Maria Nazaré de 
Almeida “CORPO-VOZ-EMOÇÃO” 
(http://www.seer.unirio.br/index.php/simpom/article/view/2705/2028)  

 

25/03/2021 13 :10 

às 

15:40 

 

Prática 

 

 

 

 

- Criações vocais coletivas (online) com base nas discussões teóricas 
realizadas na aula anterior – pensando possibilidades para o trabalho 
com crianças, adolescentes e adultos.  

01/04/2021 13 :10 

às 

15:40 

 

Teórico-
prática 

 

 

 

Noções básicas de fisiologia da voz: Da teoria à prática 

(Discussão texto livro Silvia Pinho “Músculos Intrínsecos da Laringe e 
Dinâmica Vocal”) 

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ916794.pdf
http://www.seer.unirio.br/index.php/simpom/article/view/2705/2028
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08/04/2021 13 :10 

às 

15:40 

 

Prática 

 

 

 

Noções básicas de fisiologia da voz infantil e adolescente. 

Entendendo as noções fisiológicas no corpo – posição da laringe, 
palato, etc. – e suas implicações na definição de exercícios vocais e 
repertório para diferentes faixas etárias.  

- Pensando de forma prática a construção de exercícios vocais para 
diferentes faixas etárias.  

15/04/2021 13 :10 

às 

15:40 

 

Prática  

 

 

 

O papel do relaxamento e sua importância nas práticas vocais 
coletivas.  

22/04/2021 13 :10 

às 

15:40 

 

Prática  

 

O papel da respiração e sua relação com a voz (emissão, 
ressonância, projeção) e com o corpo nas práticas vocais coletivas.  

 

29/04/2021 13 :10 

às 

15:40 

 

Teórica 

 

O papel do aquecimento nas práticas vocais coletivas.  

- Discussão texto Enio Lopes Mello e Marta Assumpção de Andrada e 
Silva “O CORPO DO CANTOR: ALONGAR, RELAXAR OU 
AQUECER?” - https://www.scielo.br/pdf/rcefac/v10n4/v10n4a15.pdf.  

- Construção de exercícios práticos para diferentes faixas etárias com 
base na discussão do texto.  

06/05/2021 13 :10 

às 

15:40 

 

Prática 

 

Vivência inicial de condução de um trabalho vocal coletivo com o 
público infantil (características do meu grupo; que caminhos seguir). 

- Construindo exercícios e (re) pensando o repertório.  

 

13/05/2021 13 :10 

às 

15:40 

 

Teórica 

 

Vivência inicial de condução de um trabalho vocal coletivo com o 
público adolescente (características do meu grupo; que caminhos 
seguir). 

- Construindo exercícios e (re) pensando o repertório.  

 

20/05/2021 13 :10 

às 

15:40 

 

Prática 

 

Vivência inicial de condução de um trabalho vocal coletivo com o 
público adulto (características do meu grupo; que caminhos seguir). 

- Construindo exercícios e (re) pensando o repertório.  

 

https://www.scielo.br/pdf/rcefac/v10n4/v10n4a15.pdf
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27/05/2021 13 :10 

às 

15:40 

 

Teórico-
prática 

 

Vivência inicial de condução de um trabalho vocal coletivo com o 
público da terceira idade (características do meu grupo; que caminhos 
seguir). 

- Construindo exercícios e (re) pensando o repertório.  

 

10/06/2021 13 :10 

às 

15:40 

 

Prática 

 

Fechamento – Seminário final – Apresentação oral dos resultados das 
reflexões sobre o trabalho realizado ao longo do semestre.  

17/06/2021 13 :10 

às 

15:40 

 

Teórico 

 

Entrega dos textos da autoavaliação e da heteroavaliação.  

 

7. AVALIAÇÃO 

 

Participação em aula – 20 pontos. 
Desenvolvimento de atividades práticas de forma remota (individuais e/ou coletivas) – 40 pontos (ao longo 
das aulas – durante o semestre). 
Reflexão com análise crítica da (s) atividade (s) desenvolvidas (s) – 10 pontos. 

Seminário final – 10 pontos.  

Autoavaliação – 10 pontos. 

Heteroavaliação – 10 pontos.  

 

a) Datas, horários, critérios para a realização e correção das atividades avaliativas e validação da 

assiduidade dos discentes:  

 31/05 até às 23:59 min. – Primeira etapa avaliativa (Envio do texto reflexivo respectivo às 

atividades desenvolvidas ao longo do semestre) – 10 pontos.  

 10/06/2020 das 08:00h às 09:40 – Segunda etapa avaliativa (Seminário final – Apresentação 

oral dos resultados das reflexões sobre o trabalho realizado ao longo do semestre) – 10 

pontos.  

 17/06/2020 até às 23:59 min. Entrega dos textos da autoavaliação e da heteroavaliação – 20 

pontos.  

 

OBS: A validação da assiduidade dos discentes será dada conforme orientações da RESOLUÇÃO Nº 25/2020, 

DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO. Como as aulas acontecerão em formato estritamente síncrono, o aluno 

que não comparecer aos encontros, não computará presença nestes respectivos encontros.  

  

b) Especificação das formas previstas para o envio pelos discentes, por meio eletrônico, de atividades 

avaliativas:  

 Pretende-se que os discentes enviem as atividades avaliativas escritas (projeto de 

intervenção, relatórios reflexivos e autoavaliação) para o e-mail da docente – 

vivianne.lopes.ufu@gmail.com.  
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