
Curso: Técnico Integrado em Instrumento Musical  

Disciplina: Canto I Carga-Horária: 2 a/s (67 h/r) 

 

 

EMENTA 

 

Conhecimentos básicos sobre a manutenção e conservação da voz; postura e técnicas de produção sonora; O 

reconhecimento de tessituras (Grave, médio, agudo e vozes intermediárias) com suas respectivas extensões. 

 

 

PROGRAMA 

Objetivos 

 

• Dominar, através do canto, técnicas para a produção e sustentação do som vocal; 

• Conhecer as tessituras vocais e suas classificações; 

• Interpretar músicas de diversas culturas, gêneros e estilos; 

• Desenvolver ergonômicas da postura e respiração para uma melhor execução do canto. 

 

Conteúdos 

 

• Breve histórico da Música Ocidental; 

• O Canto coral – Origem, história e características; 

• Benefícios do Canto coral; 

• Classificação vocal; 

• Percepção das diferenças entre os timbres de vozes em geral; 

• Respiração aplicada ao Canto; 

• Voz e dicção; 

• Articulação; 

• Aplicação de solfejo rítmico e melódico; 

• Uso correto da voz/cuidados; 

• Noções básicas de uso de microfone e câmera. 

 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Para assimilação dos conteúdos elencados serão realizadas atividades práticas em situações contextualizadas 

descritas da seguinte forma:  

 

• Aulas expositivas e dialogadas; 

• Exercícios práticos com partituras a uma, duas, três e quatro vozes; 

• Análise e discussão de textos e partituras em sala; 

• Audições de CD’s e exibição de vídeos; 

• Execução de peças em grupo e individual; 

• Execução de atividades vocais desenvolvidas pelos próprios alunos. 

 

Recursos Didáticos 

 

• Sala de aula equipada com: multimídia completo (projetor de multimídia, computador, estabilizador, caixa 

de som, etc.); teclado, aparelho de som, aparelho de DVD, quadro branco, cadeiras e mesas. 



 

 

Avaliação 

 

Serão realizadas atividades teóricas e práticas ao longo do bimestre que comporão a média final desta Componente 

Curricular. Ao término deste bimestre os estudantes serão avaliados de forma quantitativa e qualitativa. As 

avaliações realizadas terão como objetivo principal aferir o domínio do estudante (prático e teórico) sobre dos 

conteúdos apresentados através de situações reais de utilização.  
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