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“A voz de uma criança é comparável a uma frágil flor de primavera que pede muito amor, cuidados e manutenção para crescer e se 

desenvolver, para que, no verão possa desabrochar em todo o seu esplendor e possa brilhar com todas as suas luzes até ao outono, em 

toda a sua plenitude da sua beleza e saúde“.        Helmut Lips 

 

1. Introdução 
 

Este documento foi elaborado pelos professores responsáveis pelas atividades da área da 

PRÁTICA CORAL e COROS dos Cursos Livres em Artes da Direção de Serviços de Expressões 

Artísticas, com o intuito de uniformizar orientações programáticas e respetivos critérios de 

avaliação nesta área específica do ensino artístico, numa perspetiva evolutiva, desde os 

patamares mais rudimentares da aprendizagem do canto até aos níveis mais elevados de 

performance coral. 

Para além de serem apresentadas algumas sugestões metodológicas, são também 

mencionadas as competências específicas a trabalhar com os alunos numa perspetiva vertical 

que trespassa evolutivamente as várias classes de canto e grupos corais do Conservatório 

desde a Pratica Coral - (turma de iniciação e turma de continuidade, a partir dos 5 anos), 

passando pelo Coro Infantil (até aos 13 anos), chegando ao Coro Juvenil (a partir dos 14 

anos…) e Ensembles Vocais (adultos). 

As “Orientações Programáticas” estão escalonadas em 3 graus de desempenho, por ordem 

sucessiva: Iniciação e Básico (Prática Coral); e Complementar (Coros Infantil e Juvenil + 

Ensemble), segmentadas em conformidade com as normas uniformadoras para as atividades. 

Cada grau de aprendizagem encontra-se, por sua vez, hierarquizado em 3 a 4 níveis de 

competências específicas a adquirir pelos alunos (I,II,III-IV), estratificados em “níveis de saberes” 

a apreender pelos discentes numa perspetiva de consolidação gradativa de saberes (De acordo com a 

Lei de bases do Sistema Educativo e Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais), só possíveis de atingir se 

assimilados em cadeia cumulativa. 

O “nível elementar” (na Iniciação) é considerado basilar para o ingresso nesta atividade de grupo 

pelo que é exigido à partida como pré-requisito determinante para a progressão das atividades 

de Prática Coral e Canto Coral. 

O aluno só poderá transitar para o nível seguinte do programa quando o professor considerar ter 

adquirido as competências necessárias equiparadas ao nível que frequentou até então, podendo 

ascender para um nível mais adiantado e seguir o seu percurso curricular a partir das 

orientações programáticas indicadas para esse nível subsequente ou, pelo contrário, ser 

aconselhado a repetir o mesmo ano de frequência.  

No caso de um aluno que, independentemente da sua idade, no ato da inscrição ou 

excecionalmente no decurso do 1º trimestre do ano letivo, demonstre através de um teste de 
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aptidão, possuir os requisitos necessários em termos de competências para integrar um grupo 

de nível mais adiantado, pode iniciar a sua aprendizagem a partir desse patamar. 

Por outro lado, quando um aluno permanece mais do que 2 anos letivos no mesmo nível de 

proficiência sem conseguir evoluir por falta de requisitos para a transição ao nível seguinte, o 

respetivo Encarregado de Educação deverá ser informado e sensibilizado no sentido de 

repensar a continuidade da sua matrícula nesta atividade por falta de perfil para o seu 

desempenho. 

Quanto às faixas etárias indicadas no capítulo “Orientações Programáticas”, são apenas 

referenciais no pressuposto de que o percurso ideal é aquele em que o aluno entra com 5 anos 

na Iniciação à Prática Coral e vai evoluindo no seu crescimento ao longo de 10 níveis de 

competências propostos no programa. 

A clarificação das competências a alcançar ao longo deste plano de estudos traçado para a 

atividade de PRÁTICA CORAL e COROS, toma como referentes os pressupostos da lei de 

bases do sistema educativo. Equacionam-se à luz destes princípios, as competências 

concebidas como saberes em uso, necessárias à qualidade da vida pessoal e social de todos os 

cidadãos, a promover gradualmente ao longo da educação básica, aqui direcionadas para a 

atividade do canto coral.  

Tal como nos indica o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, “A 

operacionalização específica será feita na perspetiva de cada disciplina ou área curricular, tendo 

em conta os ‘saberes’, procedimentos, instrumentos e técnicas essenciais de cada área do saber 

e visando o desenvolvimento nos alunos destas competências.” 
          

2. OBJETIVOS GERAIS 

 

● Adquirir o gosto de “fazer música vocal em conjunto” tendo por base critérios para um 

desempenho qualitativo progressivo; 

● Desenvolver o prazer de cantar, de modo a contribuir para uma melhor integração artística e 

cultural, quebrando preconceitos e estigmas socialmente ainda arreigados, acerca do canto 

coral; 

● Adquirir saberes que permitam um melhor entendimento e sentido apreciativo, assimilado 

pela vivência na prática letiva e pela partilha com os outros, como contributo para o fomento e 

aproximação futura de novos públicos à música coral; 

● Fomentar um novo conceito de «cultura vocal/respiratória», que privilegie a saúde vocal e um 

bom desempenho da voz, como contributo para um crescimento mais equilibrado e 

harmonioso da criança; 

● Promover a educação pelas artes potenciando as funções socializadora, profilática e pró-

artística que o canto coral propícia;  
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● Valorizar o desempenho do canto em conjunto numa perspetiva de Educação Artística 

contemplada na Lei de Bases do Sistema Educativo e, no caso da Região Autónoma da 

Madeira. 

 

3. COMPETÊNCIAS 
 

Deseja-se que os alunos, ao candidatarem-se à frequência da atividade de Prática Coral, 

revelem preferencialmente o seguinte perfil de competências consideradas necessárias param a 

consecução desta disciplina, visando a sua continuidade em níveis subsequentes: 

- Apresentar uma atitude comportamental favorável à aprendizagem baseada no cumprimento 

de regras pré-estabelecidas (saber: estar/ escutar/ respeitar); 

- Revelar espírito de grupo; 

- Possuir um instrumento vocal sem patologias limitativas do foro respiratório, fonatório ou 

articulatório; 

- Entoar com consciência da pulsação, com sentido rítmico e melódico;  

- Cantar afinadamente em contextos melódicos (e se possível) polifónicos simples; 

- Distinguir aspetos relacionados com a agógica e a dinâmica de modo a aplicar na 

interpretação proposta; 

- Ouvir e possuir capacidade de concentração e memória auditiva, de modo a memorizar 

padrões, sequências melódicas e canções (“cantar de cor”); 

- Relacionar os sons com os símbolos que os representam (quando implementados), assim 

como códigos gestuais pré-convencionados (fonomímica ou regência do professor); 

- Relacionar o som da voz com o seu desempenho corporal (aplicar a técnica trabalhada, de 

forma consciente); 

- Manifestar vontade e disponibilidade para progredir e melhorar os seus desempenhos. 

 

NOTA 1: Será desejável que o grau de consecução e o nível de exigência face às competências propostas para a 

atividade de Prática Coral e Coros seja “redimensionada” e adequada à faixa etária dos alunos e respetivo nível que 

frequentam. Deverá por isso ter-se em conta se o enquadramento do programa reporta-se a um nível de INICIAÇÃO 

ou nível de CONTINUIDADE podendo ter-se em consideração que alguns dos pré-requisitos previstos poderão 

adquirir a probabilidade de virem a ser desenvolvidos com o desenrolar do currículo proposto, acompanhando uma 

progressão natural de aquisição de competências, em particular num nível de Iniciação cujo grau de desempenho 

ainda não deverá ser entendido como referencial. 
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4. INICIAÇÃO À PRÁTICA CORAL (a partir dos 5 anos) 

Nível elementar 

Objetivos 

Adquirir competências sócio afetivas de “saber estar” que propiciem: 

● Atitudes comportamentais favoráveis à aprendizagem: (relações interpessoais, empenho e 

motivação; disciplina na sala de aula; atenção); 

● A desinibição /socialização; 

● A experienciação (individualmente e em grupo) da voz como “recurso material”, fonte de som. 

 

 Nível I 

Objetivos  

Desenvolver competências de “saber ouvir” que visem:  

● Uma postura corporal correta (favorável à escuta e à emissão vocal);  

● A consciência da envolvência do corpo no canto como elemento de controlo do som; 

● A exploração criativa da voz (como fonte sonora musical) partindo de estímulos e 

temáticas; 

● O desenvolvimento da função sensorial do ouvido face aos estímulos sonoros, propostos a 

partir dos elementos básicos da música (“sensorialidade auditiva”). 

 

Nível II 

Objetivos  

 

Desenvolver competências de “saber vocalizar” que possibilitem: 

● As explorações de ideias sonoras através da voz, a partir de convenções musicais 

anteriormente praticadas; 

● A expressão de determinadas ideias e atmosferas sonoras (utilizando a voz), partindo da 

sua experiência e imaginação; 

● A tomada de consciência para hábitos básicos saudáveis de respiração; 

● Um desempenho progressivo e equilibrado da voz a partir da utilização de técnicas vocais 

simples; 

● O desenvolvimento da afinação natural* face a estímulos vocais de características 

melódicas; estimulação da memória auditiva; 

● Hábitos de escuta de música coral polifónica adequada à faixa etária (de vários estilos e 

géneros). 

(* Conceitos utilizados por Edgar Willems in: “As bases psicológicas da educação musical”, (1970).) 
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Nível III – Básico ** Nível I 

Objetivos 

 

Adquirir competências de “saber escutar” que possibilitem: 

● A concentração, a discriminação e a memória auditiva;  

● A sistematização de hábitos saudáveis de respiração; 

● A capacidade de reproduzir melodias vocalmente de acordo com relações estruturais que 

perceciona auditivamente (afinação expressiva*);  

● Competências auditivo-afetivas* básicas inerentes ao canto em conjunto: (adquirir interesse 

face às sugestões rítmico-melódicas dadas, reproduzindo ou recriando-as); 

● A tomada de conhecimento de repertório vocal tradicional infantil e diversificado; 

● A utilização de técnicas de interpretação simples. 

 

Nível IV – Básico ** Nível II 

Objetivos: adquirir competências de “saber entoar” que possibilitem: 

 

●  A utilização da voz com naturalidade (sem esforço);  

● A consolidação das competências pneumo-fónicas adquiridas no nível anterior; 

●  O aperfeiçoamento das competências auditivo-afetivas* inerentes ao canto em conjunto: 

sentido rítmico (tempo), sentido melódico (entoação), sentido harmónico (afinação mútua); 

●  O incremento de hábitos de escuta/ visionamento de música coral polifónica (de várias 

épocas e estilos), gravada e/ou ao vivo; 

● A execução de repertório coral tradicional e diversificado simples, a 2 vozes iguais ou a 

uníssono com acompanhamento harmónico (respeitando idiomas e estilos específicos). 

5. BÁSICO 

Nível III 

Objetivos: adquirir competências de “saber cantar” que possibilitem: 

 

● A aplicação da respiração de forma controlada enquanto canta;  

● A utilização dos recursos vocais com base em conceitos assimilados pela rotina de 

vivências “lúdicas” (técnica adaptada a crianças**), tais como: emissão vocal, articulação, 

colocação, e projeção sonora; … 

● A construção de uma registração progressiva; 

● A consolidação das competências auditivo-afetivas* inerentes ao canto em conjunto; 

 ● A interpretação de repertório coral tradicional e diversificado, identificando-se com o 

mesmo (“atitude em palco”); 
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● Utilização de vocabulário simples e “adaptado” à atividade de Pratica Coral nesta faixa 
etária.  

(* Conceitos utilizados por Edgar Willems in: “As bases psicológicas da educação musical”, (1970).) 
 

 

 

 

COROS 

5. COMPLEMENTAR  

Nível I – Coro Infantil (até 13 anos) 

 

Objetivos: adquirir competências de “saber cantar” (continuação) que possibilitem: 

● A consolidação e aperfeiçoamento das competências adquiridas nos níveis anteriores; 

● O aperfeiçoamento da coordenação pneumo-fónica, com base numa registração 

equilibrada; 

● O apuramento da acuidade auditiva (timbre), do sentido base de afinação temperada* e de 

equilíbrio entre as várias vozes (quando canta polifonicamente ou com acompanhamento 

instrumental);  

● Interpretação de repertório polifónico diversificado, a 3 vozes iguais, revelando já algum 

comprometimento pessoal com o mesmo; 

● A utilização de vocabulário simples e apropriado à atividade de canto coral. 
 

 

Nível II 

Objetivos: adquirir competências de “saber en-cantar” que possibilitem: 

 

● Uma boa coordenação pneumo-fónico-articulatória; 

● O desenvolvimento do sentido de afinação temperada (assente numa inteligência auditiva 

de ordem harmónica (Conceitos utilizados por Edgar Willems in: “As bases psicológicas da educação musical”, 

(1970)); 

● A comunicação musical (através do canto) de forma consciente e intencional; 

● O desenvolvimento do sentido estético (“o belo”) e da sensibilidade artística; 

● A fruição (na partilha de “acontecimentos musicais” com os outros); 

● O sentido apreciativo e autocrítico. 
 

 

 

Nível III – IV – Coro Juvenil (a partir dos 14 anos) e Ensemble vocal (adultos) 

Objetivos: adquirir competências de “saber en-cantar” (continuação) que possibilitem: 
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● Aplicação consciente dos recursos vocais com vista à obtenção do maior rendimento 

performativo (com o menor esforço); 

● O relacionamento e envolvimento com a música que executa performativamente; 

● A consolidação e aprimoramento das competências adquiridas no nível anterior, através da 

apresentação de repertório diversificado a 3 e 4 (ou mais) vozes mistas; 

● A argumentação apreciativa e autocrítica, utilizando vocabulário específico; 

● A relação da música coral com outras áreas de expressão artística. 

 

Observações: 

- É desejável que os alunos do nível de CONTINUIDADE atinjam as competências propostas aferidas através de um 

nível de desempenho acrescido quer na performance de repertório mais exigente, como a uníssono (consentâneo 

com o seu nível etário e ano de frequência), aplicando competências técnicas (pneumo-fónicas-articulatórias) e 

musicais que demonstrem uma progressão qualitativa face ao nível anterior.  

- Deseja-se também que os alunos situados nestes níveis mais adiantados, dominem um vocabulário mais vasto 

relacionado com a especificidade desta atividade e que evidenciem um sentido de apreciação estética e de 

autocrítica mais elaborado e argumentado, assente nos saberes específicos adquiridos. 

 

Este documento foi elaborado de acordo com as Orientações Programáticas para o 1º ciclo do 

ensino básico, in Departamento da Educação Básica, (2001) Currículo Nacional do Ensino Básico – 

Competências Essenciais. Lisboa: Ministério da Educação; nas “Bases Psicológicas da Educação 

Musical” de Willems, E. (1970), Suíça: Edições Promusica; e no Modelo preconizado por Keith 

Swanwick (1988) in “Music, Mind and Education”, London: Routledge. 

 

7. VÁRIOS 
● Perspetiva metodológica 

Instrumento primordial, a voz é, na criança, um modo natural de se expressar e comunicar, 

cunho da sua identidade individual, mas igualmente marcado pela vivência familiar e pela 

cultura.  

Se “cantar é como respirar” (In Editorial da revista espanhola de pedagogia musical “Musica y Educación”, nº47, 

outubro 2001, p.5), não deixa de ser uma atividade “exigente” para que se consigam resultados 

esteticamente agradáveis e qualitativamente aceitáveis - (“cantar bem”).  

Nesta perspetiva, o processo de ensino/aprendizagem nesta área específica da música (o 

canto coral) só se torna profícuo se sustentado numa progressiva aquisição de competências 

(saberes), representadas em cadeia ascendente, através do seguinte esquema piramidal, em 

que o “saber estar” («atitudes») assume-se como condição basilar para a obtenção de futuros 

resultados qualitativos: 
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“O coro é um trabalho estritamente de grupo, e o comportamento inadequado de um dos 

membros poderá impedir o progresso de todos”. - Hoffer (1993). 

Nesta configuração epistemológica
 (Baseado em: Modelo inspirado em: Swanwick, K. (1988) Music, Mind and 

Education.); Willems, E. (1970). As bases psicológicas da Educação Musical; e Ministério da Educação, Departamento da 

Educação Básica, (2001) -Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais. Lisboa: Ministério da Educação.), 

deve-se reforçar o investimento inicial na aquisição e consolidação das competências que, 

nesta ótica, se apresentam como “estruturais”: o «saber estar» - (atitudes comportamentais / 

disciplina na sala de aula / atenção), considerando-as primordiais, para depois otimizar o 

«saber ouvir» (sensorialidade auditiva/ postura favorável...), e consequentemente o «saber 

vocalizar» (utilização de técnicas vocais simples...), o «saber escutar» (concentração 

/descriminação auditiva/ memorização...) e o «saber entoar» (perceção/ reprodução/ 

entoação...). Por fim, o «saber cantar» (acuidade / afinação / equilíbrio tímbrico / coordenação 

pneumo-fónica...). Só posteriormente, poder-se-á ter a pretensão de atingir o “vértice cimeiro” 

do processo: - «o saber en-cantar» (fruição / comunicação / partilha...). 

Segundo Swanwick (1988) “o significado musical é apreciado em contexto musical, onde os 

«materiais» (a voz) são vivenciados na sua transformação para «elementos» e 

«acontecimentos musicais»”. No entanto, no caso do modelo piramidal anterior, essa 

transformação deverá entender-se numa perspetiva de sedimentação “estratificada” de 

saberes cujos resultados pretende-se que vão sendo a consequência natural uns dos outros 

(saber estar -> saber ouvir -> saber vocalizar -> saber escutar -> saber entoar -> saber cantar 

-> saber en-cantar) tal como alicerces que vão sustentando uma estrutura que se vai 

erguendo gradativamente, piso após piso, até o edifício poder ser apresentado como um todo. 

Nesta base, o foco deve ser direcionado para o objetivo do trabalho coral: «aprender a cantar 

em conjunto e desenvolver-se musicalmente, para além da preparação do repertório». O fim 

será a partilha de acontecimentos musicais conseguidos a partir do trabalho regular na sala 

de aula ou de ensaio.  

 

● Organização sala de aula 

 

No início, a organização da turma deve perspetivar a divisão em 2 naipes (grupos de vozes) 

de acordo com a tessitura vocal (agudos ou graves) aferida individualmente, no princípio do 

ano letivo. São distribuídos em 2 ou 3 fileiras, habitualmente posicionadas em forma de 

semicírculo. – Cury, A. (2004, p.125) afirma que “sentar em forma de U ou em círculo, aquieta 

o pensamento, melhora a concentração, diminui a ansiedade dos alunos. O clima da classe 

torna-se agradável e a interação social dá um grande salto em frente”. 

Numa fase mais avançada (Complementar I e II), os alunos deverão ser divididos em 3 

grupos de vozes (ou até 4), colocando-se os agudos do lado esquerdo, os médios no centro e 
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os graves à direita, na perspetiva do professor que está de frente para o coro. Esta disposição 

não inviabiliza algumas atividades de sociabilização, relaxamento ou expressão corporal, que 

exijam a exploração do espaço da sala, na sua amplitude. 

O modo como os alunos estão no decurso das atividades de Prática Coral (nos níveis de 

Iniciação e Básico) cinge-se a 3 posições (postura) pré-estabelecidas: posição 1- sentados 

com postura correta para o canto; posição 2- sentados, de forma descontraída; posição 3 - de 

pé. 

 

● Vocabulário musical 

 

Dependendo do nível etário, pretende-se que os alunos mais novos não dominem (por 

enquanto) conceitos técnicos específicos do canto, mas que apropriem e compreendam o seu 

significado e utilidade pratica através de um vocabulário adaptado às suas vivências do 

quotidiano e recreadas de acordo com o seu mundo imaginário. Existe no entanto, 

terminologia que faz parte do léxico desta modalidade artística e que interessa começar 

desde logo a incorporar no discurso corrente da didática do canto coral: 

 

 
Utilização da voz / ouvido musical 

 
Vocabulário técnico (Nível Complementar) Vocabulário/expressões a utilizar com os alunos (Inic/Basic) 

- Extensão vocal 

- Tessitura  

- Entoação 

- Sentido harmónico 

- Concentração e memória auditiva 

- Fusão; Equilíbrio; Sonoridade 

- Timbre 

- Vibrato 

- Expressividade 

 

- Chegar do som mais grave ao mais agudo 

- Chegar ao som mais agudo sem esforço 

- Cantar afinadamente 

- Cantar afinadamente em simultâneo com vozes diferentes ou 

outros sons, na mesma música 

- Atenção; Concentração e reprodução 

- Igualdade; uniformidade (na forma de cantar) 

- «Som» da voz (agradável, bonito,…)  

 
 
 
 

Técnica respiratória e vocal 
 
 

Vocabulário técnico (Nível Complementar) Vocabulário/expressões a utilizar com os alunos (Inic/Basic) 
 

- Relaxamento 

- Postura 

- Aquecimento vocal / vocalizos 

- Apoio 

- Sustentação 

- Articulação; Dicção 

- Relaxamento (jogos) 

- Posição do corpo; atitude enquanto se canta 

- Jogos para “aquecer a voz” 

- “Boias”; “balão”; “soprar bolinhas de sabão”; “soprar para um   

catavento” 

- “Fole”; “fio infinito do ilusionista”; “boia furada” 
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- Projeção (com apoio) 

- Colocação 

- Ressonâncias 

- Disfonia (s) 

- “Ginástica” dos lábios, língua, etc. – (Ex: “bico do galo”; “lábios de 

vaquinha cantora”; “língua de lagartixa”;) 

- Cantar com as “boias” cheias, (sem gritar) 

- (Som de) “pasmar”; “admirar”; etc.; “som de cabeça”; “som de 

peito”… 

- “Sons dentro de nós”; ex.: (som de) “saborear” 

- Rouco; afónico 

 
Conceitos, códigos e convenções 

 
 

Vocabulário técnico (Nível Complementar) Vocabulário/expressões a utilizar com os alunos (Inic/Basic) 

- Naipe / Registo  

- Peça musical 

- (nº de) “partes” 

- Partitura 

- Repertório 

- Regência / Direção 

- Exercícios – técnica 

- Solo  

- Uníssono 

- Polifonia 

- Cânones 

- Playback 

- À cappella 

- Coreografia 

- Adereços; Guarda-roupa 

- Palco; bastidores 

 

- Grupo de vozes: (Agudas/ Medias/ Graves) – (S/C/T/B) 

- Canção / peça musical 

- Nº de ” vozes” (diversos grupos de vozes que compõem a peça)  

- Peças escolhidas 

- Gestos do professor / do maestro 

- Jogos 

- Solo / parte para cantar sozinho 

- Uníssono / cantar a uma voz 

- Polifonia / cantar a varias vozes (2 ou 3) 

- Cânones / peça com entradas sucessivas 

- Acompanhamento gravado 

- Cantar sem acompanhamento instrumental 

 

 

 

● Recursos 
 

Material 
convencional da 

sala de aula 

- Teclado 

- Flauta de êmbolo; sirene harmónica de 3 sons (Para trabalho da “sensorialidade musical” do 

ouvido) 

- Quadro pautado 

Materiais não 
convencionais/ 

Outros 
(*a utilizar 

preferencialmente nos 1ºs 
níveis de ensino) 

- *Moinhos de vento; balões; palhinhas; recipientes de fazer bolinhas de sabão (para trabalho 

da educação respiratória/vocal) 

- *Bolas de cores diferentes; tubos sonoros; martelinhos de 2 sons; fantoches (Para trabalho 

da “sensorialidade musical” do ouvido) 

- Adereços diversos; Guarda-roupa; Cenários (p/ o dia do espetáculo) 

- Recursos de papelaria e reprografia 

- Bibliografia diversificada 
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Repertório diverso 
 

- Rimas e lengalengas (preferencialmente de obras literárias selecionadas do plano nacional 

de leitura, para o respetivo ano de escolaridade). 

- Jogo falado com palavras “em brasileiro” (para trabalho da expressão). 

- Jogos cantados (ex.: canções para improvisação; canções com gestos; Cantigas de roda; 

canções com nomes de notas musicais). 

- Canções de 5 notas do repertório tradicional infantil, para aquecimento vocal (do livro de 

Raquel Simões). 

- Cânones a 2 e 3 partes (num nível avançado, a 4 partes). 

- Canções e peças vocais a uníssono e com solos, do manual de Expressão Musical e 

Dramática ou de outros manuais de Educação Musical. 

- Canções e peças vocais sugeridas pelos alunos (preferencialmente com arranjos adaptados 

pelo professor). 

- Peças corais de recolha da música tradicional Madeirense ou do Festival da canção Infantil 

da Madeira. 

- Peças polifónicas de repertório “universal” e Nacional. 

- Peças corais de vários estilos, não descorando desde cedo a convivência também com o 

erudito e o contemporâneo. 

Recursos 
metodológicos 

- O professor utilizará a voz no registo de cabeça como “referência sonora”, enquanto os 

alunos aprendem as canções por reprodução   

Tecnologias 

- Aparelhagem sonora (para gravar e reproduzir); 

- Câmara de vídeo 

- Leitor de DVD 

- Computador (com acesso a internet) e modo de visualização em data-show (pode ser 

através de quadro interativo) 

- Ecrã e projetor 

- Retroprojetor e transparências (partituras) 

- CD’s (áudio) com música para relaxamento; playbacks instrumentais ou temas de referência 

para as propostas de repertório a trabalhar; temas vocais da música clássica (Ex: Hino da 

Alegria de Beethoven. 

- DVD´s com temas de referência para as propostas de repertório a trabalhar, exemplos de 

-  Boas práticas apresentadas por coros infantis (ex. Encontro Regional da Modalidade 

Artística de Canto Coral e Festival infantil da Canção da Madeira); Esboço de filme(s) 

alusivos à temática (ex.: ”Les Coristes” de Christophe Barratier) ou extrato de obras 

interpretadas por coros infantis de referência internacional) 

Software específico (ex.: webquests) 

Características e 
disposição dos 
espaços de aula 

- Sala ampla 

- Boa acústica 

- Boa Iluminação 

- Estrado (para coro) com 2 ou 3 patamares. 

- Cadeiras (2 fileiras) em semicírculo (em sala alternativa) - *opcional 

- Outros espaços com acústicas diferenciadas (p/ experimentação) 

- Sala de espetáculo com palco 
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● Atividades (Eis alguns exemplos) 

COMPOSIÇÃO 

- Exploração da voz a partir de estímulos temáticos, com criação de diferentes efeitos 

sonoros; 

- Improvisação de motivos melódicos (vocais) partindo de determinadas formas e estruturas 

de organização musical (quadratura; ostinatos; harmonias pré-estabelecidas etc); 

- Execução de canções com partes para completar improvisando (tipo “pergunta/resposta”). 

Literacia/ 
Conhecimentos 

Teóricos 
(Literature studies) 

 

- Apresentação e exploração de repertório vocal/coral de origens, géneros e estilos 

diversos. 

- Aquisição de vocabulário específico e assimilação de conceitos relacionados com o canto. 

- Visionamento de esboço de filme(s) alusivos à temática (ex: ”Les Coristes” de Christophe 

Barratier);  

- Ocasiões de partilha de opiniões que estimulem o sentido crítico e apreciativo. 

AUDIÇÂO 

- Audição de temas de “música clássica” (para posterior manipulação/reprodução vocal dos 

temas ouvidos, com fantoches.) 

- Audição e comentários baseados em CD´s com temas de música coral relacionados com o 

projeto a desenvolver. 

- Apreciação autocritica de gravações de trabalhos cantados em contexto de sala de aula. 

- Visionamento de vídeos com coros infantis / juvenis selecionados, com posterior debate 

sobre as suas performances artísticas. 

- Análise de gravações com o desempenho do “coro da instituição” nas ocasiões festivas ou 

audições em que participou. 

Competências 
e técnicas 

específicas 
(Skills acquisition) 

- Exercícios/Jogos progressivos para relaxamento e desenvolvimento da técnica vocal, 

técnica respiratória, postura, sensorialidade auditivo-musical, concentração, memória 

auditiva e expressão. 

 

 

 

 

PERFORMANCE 

- Dizer e entoar (melódica e polifonicamente) rimas e lengalengas 

- Aprendizagem e execução de temas cantados a uníssono (pratica vocal monódica); em 

conjunto e com solos; em cânone e a 2 ou 3 vozes (pratica vocal polifónica); à cappella e 

acompanhados com piano ao vivo ou com playbacks (e, num nível mais avançado, a 4 ou 

mais vozes).  

- Interpretação dos temas cantados em várias tonalidades (adequadas à extensão vocal dos 

alunos) e em diferentes ambiências acústicas. 

- Gravação na sala de aula para posterior audição, análise e crítica. 

- Apresentação pública: nas ”aulas abertas”, eventos regionais, intercâmbios, ocasiões 

festivas comunitárias (escola/meio), concertos da temporada artística, etc.  

 

● Repertório 

As canções escolhidas pelo professor deverão ser do agrado dos alunos correspondendo 

sempre ao trabalho de cultura vocal e ao estado técnico das vozes no momento atual. – (a 

tessitura das músicas a escolher, deve ser consentâneo com o registo vocal dos alunos, 

tendo especial atenção à sua idade e estrutura física). 
 

Grau de dificuldade consentâneo à persecução dos objetivos estabelecidos: 
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 Iniciação /Básico: 

1. A Uníssono 

 Básico: 

2. Polifonia a 2 vozes paralelas 

3. Cânones a 2 partes 

4. Polifonia a 2 vozes diferenciadas 

5. Cânones a 3 e 4 partes 

 Complementar: 

6. Polifonia a 3 vozes 

7. Polifonia a 4 (ou mais) vozes 
 

Características indutoras de acréscimo de dificuldade (na escolha de repertório): 

A. Registo agudo (notas mais agudas da peça) 

B. Andamentos mais extremos (verificação por metrónomo) 

C. Idioma (complexidade de articulação e pronuncia) 

D. Complexidade rítmica / Irregularidade dos compassos (diferenciados na mesma 

peça) 

E. Forma (diferenciada ao longo da peça)  

F. Estrutura polifónica da peça (grau de complexidade mediante o nº de vozes) 

 
 

8. AVALIAÇÃO 
Parâmetros de avaliação individual: 

●  Competências – (definidas no Programa da Atividade de Prática Coral). 

Instrumentos de avaliação: 

● Registos escritos de observação direta (pelo professor) – das aulas, de apresentações a 

solo ou em conjunto; 

● Registos escritos de autoavaliação (pelos alunos); 

● Registo áudio e vídeo dos processos e produtos; 

● Inquéritos à opinião dos assistentes após apresentação partilhada (*opcional). 

 

 

Critério de avaliação para a atividade de Prática Coral / Coros: 
 

Atitudes comportamentais favoráveis à aprendizagem: 

 Domínio sócio-afetivo: 

● Disciplina: (cumprimento de regras pré-estabelecidas; atenção); 

● Relações interpessoais: (espírito de grupo / cooperação); 
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● Empenho e motivação: (entusiasmo na participação; vontade e disponibilidade para 

melhorar o desempenho; organização; assiduidade); 

● Participação oral ativa e criativa (adequado ao nível etário); 

● Assiduidade e pontualidade. 

 
 

Desempenho (técnico – artístico): 

 Domínio auditivo-sensorial: 

● Concentração / Descriminação auditiva/ Memorização auditiva 

● Entoação: (com consciência do sentido de pulsação, rítmico e melódico) – “sozinho” 

● Afinação: (a uníssono ou em contextos polifónicos simples); Consciência polifónica – “em 

conjunto” 

 Domínio da prática musical específica de Pratica Coral / Coros: 

● Atitude corporal e fisiológica: (postura, controlo respiratório); 

● Produção vocal: (emissão, extensão vocal, colocação, articulação, projeção); 

● Interpretação: (expressividade / “comunicação musical”); 

● Performance em palco: (desinibição perante o “público”; atitude em palco/coreografias) -*critério 

facultativo. 

 Domínio cognitivo: 

● Utilização de vocabulário específico ou relacionado; 

● Relação de símbolos ou códigos gestuais pré-convencionados, com o som cantado; 

● Conhecimento e domínio de repertório tradicional e diversificado;  

● Argumentação apreciativa e autocrítica (**adequada ao nível etário). 
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