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FORMULÁRIO DE OFERTA DE DISCIPLINAS ELETIVAS/20221 
 

Área de Conhecimento:  
Linguagem: Arte - Música 
 

Nome da disciplina a ser ofertada:  
Côro Cênico: prática de canto coletivo. 
 

Nome(s) do/a(s) docente/s que ministrará(ão) a disciplina2: Wanderley Alves dos Santos, 
Letícia de Souza Gonçalves 
 

Carga horária: 32 horas 
 

Semestre que será ofertada:            1º Semestre (   )                2º Semestre: ( X  ) 
 

Número de turmas que serão ofertadas: 30 
 

Dia da semana da disciplina: (   ) Segunda-feira    (   ) Terça-feira    (   ) Quarta-feira ( X ) sexta-
feira 

Horário(s): ( X ) 1º Horário (das 14h às 15h30)     (   ) 2º  Horário (das 15h45 às 17h15) 
 

Projeto Interdisciplinar     sim ( X )    não (   ) - Departamentos envolvidos: Arte e Língua 
estrangeira 

Séries para as quais a disciplina será ofertada: aberta todo o Ensino Médio. 

 
Ementa:  
 
Praticar canto coletivo, estimulando valores da solidariedade; valoração da cultura musical vocal 
popular, brasileira e internacional, numa dimensão reflexiva e crítica. Compreender as técnicas de 
canto combinadas com a expressão corporal. Estimular a expressão coletiva musical e corporal, 
voz e dança. Introduzir noções de história da música popular brasileira, a partir da análise da 
contribuição do movimento musical chamado “Clube da Esquina”. 
 
Metodologia: 
 

• Métodos ativos, estimulo da criatividade expressiva. 

• Prática de canto coletivo orientado. 

• Prática de instrumento musical, por parte de estudantes que já dominam. 

• Exercícios de técnicas vocal e expressão corporal 
 

1 Caso ainda estejamos trabalhando com ERE, valerão as regras desse modelo de ensino, todavia, para 

atender uma questão organizacional, a coordenação precisa ter a definição de dia/s e horário/s que possam 

contemplar o eventual retorno às atividades presenciais. 
2 É necessário especificar, quando forem ofertadas duas ou mais turmas, se haverá um/a professor/a 

diferente para cada turma ou se um/a único/a professor/a será responsável pela disciplina. É também 

preciso detalhar o semestre que cada turma será ofertada, bem como os dias e horários de cada uma delas, 

pois estes são dados importantes quando da elaboração do horário. 



 
Conteúdo: 
 

• Técnica básica de canto; 

• Prática de aquecimento vocal; 

• Tipos de timbre de voz; 

• Noções de técnica de expressão corporal; 

• História da Música popular: Clube da Esquina;  

• Noções de dança contemporânea; 

• Prática de canto coletivo, ensaio do Côro; 

• Apresentação didática. 
   
 
 
Avaliação: 
 
Os estudantes que participarem do Côro Cênico, 70 % de presença e participar da apresentação 
final, como resultado do processo, serão aprovados. O Côro Cênico apresentará 3 canções. 
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