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1. Introdução 

 

A conceptualização do termo canto coral, quer por questões arreigadas a matrizes, modelos ou 

tradições histórico-culturais e educativas, poderá involuntariamente inferir ao entendimento de 

uma prática de cariz mais especializado, convencionada formalmente como canto polifónico, 

(algo ainda distante da realidade generalizada da prática cantada quotidianamente em contexto 

letivo curricular, nomeadamente com alunos do PE e primeiros anos do 1.º CEB).  

Assim, no enquadramento particular a que se reporta este documento, carece clarificar alguns 

conceitos que, num sentido lato, poderão à partida confundir-se como sinónimos, e que por isso, 

desde já passarão aqui a ser aludidos, num entendimento aglutinador e polissémico do termo, 

como canto coletivo, já que esse significado sintetiza de forma abrangente, a prática do canto 

exercido genericamente por todos os alunos na sala de aula, independentemente do seu nível 

de prossecução (seja a uníssono ou a várias vozes).  

Neste sentido, por razões meramente referenciais em termos programáticos, houve necessidade 

de estratificar gradativamente o canto coletivo exercido em contexto escolar na RAM, 

longitudinalmente em 3 estágios de acordo com o seu grau de proficiência: canto em conjunto1 

(fase primária), prática vocal polifónica (fase intermédia) e canto coral (fase avançada). Será, 

pois, recomendável que se transfira para os alunos o entendimento conceptual de que “coro” é 

cantar em grupo, ressalvando-se que, no entanto, há grupos corais que se distinguem pela 

evolução que evidenciam ao nível do seu desempenho polifónico e performativo.  

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 sociocultural e 

familiar. 

Se “cantar é como respirar”
2
, 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 modelo cónico em espiral 

representado na figura abaixo. 

 

 

 

 

 
1 “A música no 1º ciclo desenvolve-se num quadro alargado de atividades, onde se insere também o cantar em conjunto” em Currículo 
Nacional do Ensino Básico (ME-DEB, 2001: p.149). 
 
2 In Editorial da revista espanhola de pedagogia musical “Musica y Educación”, nº47, Outubro 2001, p.5 
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Fig.1 - Fases do processo ensino-aprendizagem do canto coral escolar  

(“Modelo Cone em Espiral”) - J. C. Bago de Uva (2013) 

 

Este enquadramento é reforçado por Figueiredo (1990: 10), quando sublinha que “cada nova 

aprendizagem funciona como parte de um continuum”. 

Também Swanwick (1988) defendeu que o significado musical é apreciado em contexto musical, 

onde os materiais são vivenciados na sua transformação para elementos e acontecimentos 

musicais.  

No entanto, no caso do modelo cónico em espiral aqui patenteado (fig.1), essa transformação 

deverá entender-se numa perspetiva de sedimentação estratizada e gradual de saberes em que 

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

resultados qualitativos, pois como salienta Hoffer, “o coro é um trabalho estritamente de grupo, e 

o comportamento inadequado de um dos membros poderá impedir o progresso de todos” (Hoffer 

apud Hentschke & Souza; 2003: 81). 

Nesta perspetiva epistemológica3, deve-se sublinhar o investimento inicial necessário na 

aquisição e consolidação das competências que se apresentam como estruturantes: o saber 

estar considerando-as primordiais, para depois então ser possível otimizar o saber ouvir4...e 

explorar. Segue-se o saber vocalizar e, consequentemente, o saber entoar. Posteriormente, 

as competências inerentes ao saber escutar e ainda o saber afinar; Por fim, o saber cantar. 

Só chegados ao “vértice do processo”, poder-se-á ter a pretensão de almejar o saber en-Cantar 

(relacionamento e envolvimento com a música que se faz / fruição / comunicação artística / 

prazer estético5…) – tal qual alicerces que vão sustentando uma estrutura que se vai erguendo 

gradativamente, cimentando os seus componentes camada após camada, até a obra poder ser 

apresentada como um todo (a dimensão artística).  

 
3 Modelo inspirado em: Swanwick, K. (1988); Willems, E. (1968, 1970, 1994); Willems, E. & Chapuis J. (1994); Fucci-Amato (2007); 
Ministério da Educação, Departamento da Educação Básica, (2001), et al.  
4 Segundo o método Willems, (1994: 23-24). “o ouvido musical é composto por um triplo aspeto: sensorial (ouvir), afetivo (escutar) e 
mental (entender)” (ver adiante: “Dimensão Auditiva”). 
5 “O prazer estético pode ser definido como um conjunto de manifestações significativas (emoções e sentimentos) que transcendem a 
existência humana na busca de uma beleza espiritual superior” – Fucci-Amato in:“O Canto coral como prática sociocultural e educativo-
musical” em Opus, Goiânia, 13, 1 (jun. 2007), 77. 
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Esta cogitação assume afinidades com o pressuposto baseado na teoria de Swanwick (1988) 

pela sintonia entre a sua citação referenciada em baixo e a consequente correspondência com a 

visão do processo de ensino e aprendizagem que a DSEAM vaticina para a prática do canto 

coral: 

Se incrementarmos uma aprendizagem que comece a transferir os saberes desde 

tenra idade “rumo à partilha social” estaremos a contribuir para que as atividades se 

transformem em experiências musicais significativas, atribuindo desde cedo 

[também à “prática do canto coral”], dimensões mais elevadas. (Swanwick, 1988). 

 
Também a visão de Fucci-Amato (2007: 92) vem reforçar este enquadramento metodológico 

afirmando o que através desta representação esquemática se preconiza: 

A performance vocal em grupo é viabilizada por meio de conceções estéticas definidas, 

executadas com consciência auditiva e propriocetiva individual em um processo educativo-

musical que visa a eficiência máxima de desempenho coletivo (...), [mesmo que num grupo coral 

escolar]. 

 
A nomenclatura utilizada para identificar cada patamar de “saberes adquiridos” representados 

por um cone em espiral, segundo uma ordenação cumulativa de 8 níveis que se vão 

entrelaçando ascendentemente, como que num processo de osmose, à medida que o processo 

de construção de aprendizagens do canto coral se vai consolidando e adquirindo forma definida, 

encerra em si mesma o propósito de tornar claro e objetivo o entendimento do percurso de 

aquisição de competências específicas, aglutinadas identificativamente através de conceitos 

genéricos atribuídos a diversos “saberes” que definem, de acordo com este modelo, as etapas 

do processo de ensino e aprendizagem da atividade de canto coral a partir da sala de aula. 

Neste enquadramento torna-se oportuno explicitar que o conceito aqui apresentado como 

“saber en-Cantar” (o vértice do cone) deve ser compreendido como uma expressão em sentido 

figurado cuja aceção simbólica representa as camadas mais cimeiras preconizadas por 

Swanwick e Tillman na sua teoria em espiral (1988) – [nomeadamente o valor sistemático] – 

podendo daí intuir-se significância conotada com várias expressões de acordo com graus 

acrescidos de performance subsequentes, como: 1º “envolvendo-se” (com a música que faz); 

2º “relacionando-se” (com a música que partilha); e 3º “transcendendo-se” (quando é 

possível atingir-se uma dimensão supra-mental – [cf. Willems, 1970] - ou de eficiência máxima 

de desempenho coletivo – [cf. Fucci-Amato, 2007]). 

Nesta base metodológica, o foco da pedagogia desenvolvida com cada criança / jovem não 

deverá deixar de ser direcionado para o real objetivo do trabalho coral: «aprender a cantar em 

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

O fim será, proporcionalmente ao nível da atividade a que se reporta, a partilha de 

acontecimentos musicais conseguidos a partir do trabalho regular na sala de aula.  
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Nesta perspetiva, a sistematização das atividades a desenvolver deve ser consentânea com o 

modelo metodológico do processo de ensino e aprendizagem do canto em conjunto 

recomendado pela DSEAM para o EB na RAM e que assenta em 4 dimensões fundamentais6 

representadas na tabela seguinte: 

 

DIMENSÃO FISIOLÓGICA 
 
 

(Vocal7) 

 

 
DIMENSÃO AUDITIVA 

 
 

(Sensorial, afetiva e 
intelectual) 

 

 

DIMENSÃO 
PERFORMATIVA 

(Expressão individual e 
coletiva + partilha da 
produção artístico-

musical) 

 

DIMENSÃO HUMANA 
e SOCIO-CULTURAL 

 

(O valor humano do canto 
coletivo e a compreensão das 

artes no contexto + sentido 
crítico) 

“PRATÉVOR” 
Bases práticas da 

cultura auditiva 
segundo Willems8 

 

 

Montagem 

de 

Repertório 

 

(grau de 

dificuldade 

progressivo) 

 

Desempenho 

 

Camadas 

evolutivas para 

avaliar a 

produção e 

resposta 

musicais, 

(segundo a 

teoria 

Swanwick) 

 

 

Desenvolvi- 

mento 

Sociocultural 

 

Desenvolvimento 

Artístico 

(faculdades que 

constituem a 

comparticipação total 

da personalidade 

do Ser Humano) 

Postura 

corporal 

e 

Respiração 

Aquecimento 

vocal 

Técnica 

vocal 

(vocalizos 

específicos) 

Jogos 

progressivos 

para educação 

do sentido 

melódico / 

harmónico 

Canções 

progressivas 

para 

desenvolvi- 

mento do 

ouvido 

musical 

 

Tabela 1 – Modelo metodológico do processo de ensino e aprendizagem do “canto coletivo” 

(coral) no EB na RAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Poder-se-à encontrar informação complementar e aprofundamento teórico sobre este ponto, no artigo: Bago de Uva, José (2013). “Contributos 
Metodológicos e Programáticos para o Processo de Ensino e Aprendizagem do Canto Coral no Ensino Básico” em Revista Portuguesa de 

Educação Artística, 3. – DSEAM, Madeira. pp.97-113. 
7  Entenda-se “vocal” como conceito genérico, devendo na sua especificidade trabalhar-se as suas dimensões pneumo-fono-articulatórias e 

posturais. 
8 Segundo: Willems, E. & Chapuis J. (1994) “Natureza del Oido Musical”; In: Educacion Musical Wilems. Editions Pro Musica, p.28 
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2. Objetivos: 

 

2.1. 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; 

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

artística que o canto coral propícia; 

• 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, alicerçada no ideal do projeto do DSEA. 

 

2.2. Específicos 

• Adquirir o gosto por “fazer música vocal em conjunto”, chegando progressivamente ao canto 

polifónico. 

• 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/jovem; 

• Adquirir saberes que permitam um melhor entendimento e sentido apreciativo, assimilados 

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

aproximação de novos públicos à música coral; 

• Incentivar a (futura) adesão e participação em projetos corais, tanto na escola como nas 

comunidades de origem dos alunos, através do seu papel interventivo e desempenho 

colaborativo. 

 

 

3. Competências 

 

3.1. Requisitos básicos 

Deseja-se que os alunos revelem preferencialmente o seguinte perfil de competências 

consideradas necessárias param a consecução desta atividade, 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) 
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• 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: Será desejável que o grau de consecução e o nível de exigência face às competências propostas 

para a atividade de Modalidade de Canto de Coral nas escolas do EB 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. 

 

 

3.2. Metas de aprendizagem  

 

 
 

NOTA: As metas de aprendizagem referenciadas em cada um dos níveis de saberes, encontram-se 

identificadas por (F) = Fisiológica, (A) = Auditiva, (P) = Performativa, (H/SC) = Humana e Sociocultural, 

fazendo a respetiva correspondência com cada uma das dimensões do processo ensino e aprendizagem do 

canto em conjunto nas escolas do EB na RAM, de acordo com o modelo metodológico explicitado na tabela 

2 (ponto 3). 
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Adquirir competências sócio afetivas de “saber estar” que propiciem: 

A descoberta/ tomada de conhecimento da sua voz e dos outros; (F/A) 

A “libertação corporal” face ao som; (F) 

A experienciação (individualmente e em grupo) da voz como “recurso material”, fonte de som; (*P) 

Atitudes comportamentais favoráveis à aprendizagem: (relações interpessoais, participação e 

motivação; disciplina na sala de aula); (H/ S) 

A desinibição /socialização. (H/S) 
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Desenvolver competências de “saber ouvir”... e “explorar” que visem:  

Uma postura corporal correta (favorável à escuta e à emissão vocal); Perceção auditiva;)  (F/A) 

A consciência da envolvência do corpo no canto como elemento de controlo do som; (F) 

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

dos elementos básicos da música (“sensorialidade auditiva**”); (A) 

A exploração criativa da voz (como fonte sonora musical) partindo de estímulos e temáticas (baseia-

se em situações do quotidiano, do meio envolvente); (*P) 

A atenção; A consolidação das atitudes favoráveis à aprendizagem. (H/S) 
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: 
(M

a
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a
l *

) 

 

Desenvolver competências de “saber vocalizar” que possibilitem: 

A tomada de consciência para hábitos básicos saudáveis de respiração; (F) 

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

(F) 

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

estimulação da memória auditiva; (A) 

A reprodução e exploração de ideias sonoras através da voz, a partir de convenções musicais 

anteriormente praticadas; (*P) 

A vocalização de determinadas ideias sonoras (utilizando a voz), partindo da sua experiencia e 

imaginação; (*P) 

Hábitos de escuta de música “cantada em conjunto” adequada à faixa etária (de vários estilos e 

géneros). (H/SC) 

2
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Adquirir competências de “saber entoar” que possibilitem: 

A sistematização de hábitos saudáveis de respiração; (F) 

A aquisição de competências pneumo-fónicas (e articulatórias) simples; (F) 

A concentração e a memória auditiva; (A) 

A capacidade de reproduzir intervalos e pequenas sequências melódicas vocalmente de acordo 

com relações estruturais que perceciona auditivamente (afinação expressiva**); (A/*P) 

A expressão de determinados ideais e atmosferas sonoras; (*P) 

A entoação em repertório vocal tradicional infantil e diversificado (a uníssono, a cappella ou com 

acompanhamento harmónico); (*P) 

A tomada de conhecimento de repertório vocal tradicional infantil e diversificado;(H/SC) 
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Adquirir competências de “saber escutar” que possibilitem: 

 

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

A consolidação das competências pneumo-fónicas (e articulatórias básicas) adquiridas no nível 

anterior; (F) 

A audição interior / concentração auditiva / discriminação auditiva; (A) 

O desenvolvimento de competências auditivo-afetivas** básicas inerentes ao canto em conjunto: 

(adquirir interesse face às sugestões rítmico-melódicas dadas - (“convenções musicais praticadas”) 

-, reproduzindo ou recriando-as); (A/*P) 

Capacidade de produzir formas expressivas melódicas simples, tendo por base padrões polifónicos 

básicos; (*P) 

A utilização de técnicas de interpretação simples de repertório coral tradicional e diversificado 

simples a uníssono com acompanhamento harmónico (respeitando idiomas e estilos específicos); 

(*P) 

O incremento de hábitos de escuta / visionamento de música coral (de várias géneros e estilos), 

gravada e/ou ao vivo; (SC) 
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Adquirir competências de “saber afinar” que possibilitem: 
 

O aperfeiçoamento das competências de coordenação pneumo-fónico-articulatórias (aplicadas com 

consciência da sua importância para o processo de afinação coletiva); (F) 

O aperfeiçoamento das competências auditivo-afetivas** inerentes ao canto coral: sentido rítmico, 

sentido melódico e sentido harmónico/afinação mútua; (A) 

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

com acompanhamento harmónico (respeitando as relações estruturais dentro de idiomas e estilos 

específicos); (*P) 

A habituação de escuta / visionamento de música coral polifónica (de várias épocas, géneros e 

estilos), gravada e/ou ao vivo; (H/SC) 
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Adquirir competências de “saber cantar” que possibilitem: 

 

A aplicação da respiração de forma controlada enquanto canta; (F) 

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, 

registração…  (F) 

A construção de uma registração progressiva (F) 

A consolidação das competências auditivo-afetivas** inerentes ao canto em conjunto (sentido 

harmónico); (A) 

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

(“atitude em palco”) / partilha publica da sua produção musical. (*P/H) 

Utilização de vocabulário simples e adaptado à atividade de Prática Coral nesta faixa etária; (SC) 

O conhecimento de música polifónica cantada, de outros países (SC) 
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Adquirir competências de “saber (en)-cantar” (“envolvendo-se...”), que possibilitem: 

A consolidação e aperfeiçoamento das competências adquiridas nos níveis anteriores; 

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

equilibrada; Projeção sonora; (F) 

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

tonal) e de equilíbrio entre as várias vozes (quando canta polifonicamente ou com 

acompanhamento instrumental); (A) 

A utilização de vocabulário simples e apropriado à atividade de canto coral; (SC) 

O conhecimento de música coral de outros países e culturas; (SC) 

Interpretação de repertório polifónico diversificado, a 3 vozes iguais, identificando-se com o mesmo 

revelando já algum comprometimento pessoal na sua partilha pública. (*P/ H) 
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Adquirir competências de “saber (En)-cantar” (“relacionando-se com a música...”), que possibilitem: 

Otimizar a coordenação pneumo-fónico-articulatória enriquecida por uma boa “cobertura” tímbrica; 

(F) 

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

ordem harmónica**); (A) 

A comunicação musical (através do canto) de forma percecionada, consciente e intencional; (*P) 

O sentido apreciativo e autocrítico; (H/SC) 

A relação da música coral com outras áreas de expressão artística; (H/SC) 
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Adquirir competências de “saber (En)-cantar” (“transcendendo-se...”), que possibilitem: 

Aplicação consciente dos recursos vocais com vista à obtenção do maior rendimento performativo 

(com o menor esforço); (F) 

O relacionamento e envolvimento com a música que executa performativamente de forma 

continuada; (*P) 

A consolidação e aprimoramento das competências adquiridas no nível anterior, aplicando-as 

através da execução de repertório diversificado a 3 e 4 vozes mistas; (A) 

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

A fruição (na partilha de “acontecimentos musicais” com os outros) de maneira original, 

independente e envolvida; (*P) 

A argumentação apreciativa e autocrítica, utilizando vocabulário específico; (H/SC) 

A complementaridade e simbiose da música coral com outras áreas de expressão artística. (H/SC) 

 

* Desempenho: Camadas evolutivas para avaliar a produção e resposta musicais, segundo Swanwick (1988). 

** Conceitos utilizados por Edgar Willems em As bases psicológicas da educação musical (1970). 

Tabela 2 - Metas de aprendizagem organizadas programaticamente por níveis de “saberes” em 

transformação evolutiva (da pré até ao 3.º ciclo do EB) 

 

Torna-se pertinente clarificar que os níveis de ensino e correspondentes faixas etárias assinaladas 

na tabela 1 são apenas referenciais, no pressuposto de que é possível desenvolver e aplicar este 

desenho programático de forma continuada e linear, desde o ensino pré-escolar até ao final da 

escolaridade básica.  
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Por isso, é de ressalvar que é perfeitamente suscetível que um professor possa começar a 

implementar este “plano curricular” para o canto coletivo (coral) a partir de qualquer nível 

de escolaridade ou idade, tendo em conta que, nessa circunstância, deverá sempre principiar o 

processo pela base (saber estar) e seguir paulatinamente a ordem natural estabelecida neste 

modelo, tendo como ponto assente que as metas de aprendizagem propostas para as etapas 

iniciais (ou primeiros níveis dos saberes) serão mais rapidamente atingidas consoante o grau de 

maturidade etária e de aprendizagem dos alunos, (em condições normais de frequência no ensino 

básico). 

 

4. Conteúdos 

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

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

seu significado e utilidade prática 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. (Ver “vocabulário 

musical a utilizar e a apropriar pelos alunos”, nos anexos na plataforma de recursos do 

DSEAM/modalidades artísticas canto coral/documentação de apoio à prática coral escolar). 

 

4.1. Procedimentos: 

• As crianças gostam de cantar divertindo-se, e de divertir-se a cantar. O ensino deveria tirar 

proveito disto muito mais do que geralmente o faz. (...) É preciso igualmente, quando se 

canta, conservar uma atitude do corpo propícia ao canto -> (Postura) - (Cuidado com o queixo 

levantado!) 

• Os ensaios corais / práticas corais por vezes parecem ter estagnado no século passado. 

Tudo é demasiado importante, tão solene, que se torna distante e aborrecido... Em relação a 

nós (professores ensino generalista) há uma grande vantagem: -> Atacar o problema com 

uma variedade infinita de recursos engenhosos, divertidos e irreverentes - (Os resultados não 

se farão esperar!) 

• Uma questão que ressalta frequentemente no ensino do canto com crianças, é a dos alunos 

que são incapazes de cantar uma pequena melodia numa dada tonalidade (“desafinados”): se 

a criança canta mal, é antes um defeito de habilidade técnica da voz da qual é preciso 

procurar a causa.  

 

Um trabalho intenso de cultura vocal, preferencialmente em conjunto, pode ser o remédio. 

Trabalhar o ouvido é fundamental para a educação da voz, isto é, ao escutar a própria voz e 

compará-la com a dos outros, aprende-se (...).  
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“Aquele que aprende a cantar deve primeiro aprender a ouvir-se a si próprio, e a controlar o 

aparelho vocal com a ajuda do ouvido”. Não cantar mais forte que os outros parceiros. “Encaixar” 

a sua voz na cumplicidade que deve ser o ato de cantar em grupo. (Só se afina quando temos 

noção de que a nossa voz “soa bonita” em conjunto com outra ou outras). 

 

5. Atividades/Estratégias: 

 

5.1. Atividades 

• 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: 

- 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 ou edições do VOCALIZZE 2005 a 2010);  

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

 

• Audição: 

- 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 selecionados, com posterior debate sobre as 

suas performances artísticas (disponíveis na DIM da DSEAM); 

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

cerimónias em que participou. 

 

• Técnicas específicas (Skills acquisition): 

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

respiratória, postura, sensorialidade auditiva-musical, concentração, discriminação auditiva, 

memória auditiva e expressão. 
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• Performance: 

- Dizer e entoar 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 (prática vocal polifónica); à cappella e 

acompanhados com piano ao vivo ou com playbacks; 

- 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 festas escolares, eventos regionais, intercâmbios, ocasiões 

festivas comunitárias (escola/meio), etc. 

 

5.2. Estratégias 

- Construir a voz das crianças com base numa respiração correta, adotando uma postura 

relaxada e descontraída, mas ao mesmo tempo ativa e dinâmica. 

- Realizar todos os exercícios em forma “de jogo”, ou com uma envolvência lúdica, tendo em 

conta que dessa forma, com uma boa respiração, um bom relaxamento, e algum 

conhecimento de como reage o seu corpo, as crianças vão adquirindo o hábito de falar e 

cantar com uma voz natural e saudável, apercebendo-se que o seu “instrumento” vai 

evoluindo e surpreendendo pelo seu desempenho. 

- Escolher um leque diversificado de “exercícios” (jogos) visando a necessidade dum 

aquecimento prévio da voz das crianças, assentes inicialmente no despertar das 

ressonâncias e posteriormente em vocalizos progressivos adequados às suas 

características e necessidades vocais (utilizando para tal uma linguagem menos técnica e mais num 

plano do imaginário) adaptada a um discurso consentâneo com a faixa etária a que se destina. 

- Ter cuidado na seleção das canções (repertório) para que as crianças não tenham que 

forçar a sua voz, mas que esta se desenvolva em amplitude, com consciência técnica e 

sensibilidade estética. Assim as crianças cantarão mais confiantes, com entusiasmo e o seu 

aparelho vocal desenvolver-se-á de forma sã e sem constrangimentos (Fomentar a Saúde 

Vocal). 

- Envolver o corpo no canto, não só rentabilizando as diversas caixas-de-ressonância 

(“anatomia do som”) - como através da relação «movimento - som», fomentando o 

enriquecimento da expressividade, sensibilidade musical e desinibição, de modo a refletir-se 

na qualidade do desempenho vocal. 

- Promover o sentido de uma “Cultura Vocal”: Cultivar hábitos de utilização saudável da voz. 

(Se detetar casos de possíveis patologias vocais ou disfonias frequentes nos alunos devem-se sensibilizar os 

respetivos encarregados de educação no sentido de encaminhá-los para um especialista). 
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- A voz como instrumento musical que é, deve ser trabalhada exercitando (praticando) a 

respiração, a forma de colocação e emissão, a afinação, a dicção e articulação, a sua 

agilidade, não descorando a qualidade tímbrica coletiva quando se trata de um grupo vocal. 

- Desenvolver mecanismos de rotina respiratória de modo a criar hábitos saudáveis que 

sustentem uma qualidade vocal espontânea e natural, utilizando para tal a recriação de 

situações lúdicas que dissimulem a abordagem técnica, favorecendo o imaginário. 

- Incentivar e promover ocasiões de “convívio vocal”, perspetivando a realização pessoal das 

crianças pelo desempenho em grupo. 

- Não esquecer: «Cantar bem significa saber escutar-se». 

 

6. Recursos 

 

• Organização da/pela 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 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 dispostos 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. 

 

• Material convencional da sala de aula: 

- Teclado (ou outro instrumento harmónico alternativo); Flautas de bisel (opcional); flauta de 

êmbolo; sirene harmónica de 3 sons (Para trabalho da “sensorial idade musical” do ouvido); 

Quadro pautado. -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. 
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• Materiais não convencionais/outros: 

- 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); 

- Fantoches, elástico de cabelo; chupa-chupas… (para trabalho de colocação e registração); 

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

- Recursos de papelaria e reprografia;  

- Bibliografia diversificada. 

 

• Recursos metodológicos: 

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

aprendem as canções por reprodução. O Professor de canto não se pode esquecer que a sua 

voz ´” é o modelo” para os seus alunos! 

 

• 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. – 

(Atenção à tessitura das músicas a escolher, se é consentâneo com o registo vocal médio dos alunos) 

- Existe em todas as línguas uma grande abundância de encantadoras melodias infantis. No 

ensino, este domínio da canção deveria ser explorado. (No nosso caso, rentabilizar o rico património 

do cancioneiro tradicional Português / Madeirense.) 

- A aprendizagem do «canto em conjunto» deve estruturar-se por critérios progressivos:   

1) - Peças: a uníssono; 2) - a 2 vozes paralelas (à 3ª); 3) - em cânones (inicialmente a 2 partes) 1º 

com texto, depois com melodia; 4) - com vozes sobrepostas. 

- As canções do cancioneiro popular português são recomendadas para uma primeira fase de 

um grupo coral - (Nós os educadores temos a responsabilidade e o dever cívico de não deixar morrer as 

nossas tradições culturais.) 

- Existem muitos temas pop ou dos festivais da canção infantis (com suporte de playbacks, alguns 

disponíveis na DIM.) com valor pedagógico e motivadores para os alunos. Podem ser cantados 

com apoio do “folheto” do Festival de cada ano, onde estão aí impressos os arranjos 

polifónicos de suporte ao coro. 

- Também na “música clássica” existem temas de referência que para além de fazerem parte 

da nossa «cultura geral», têm significado pedagógico não só pelo hábito de ouvir (e cantar) 

música “mais erudita”, como também pelo conhecimento genérico de marcos da história da 

música - (temas, compositores, épocas, etc.).  
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Diversos jogos podem ser desenvolvidos tendo como suporte a audição destes temas, ou 

mesmo como “música ambiente” enquanto se trabalha a respiração ou o relaxamento por ex. 

Genericamente as edições com estes arranjos “adaptados” para coros infantis, têm 

acompanhamento a piano. 

- Podem também fazer-se adaptações muito interessantes e de “estilos motivadores”- (sobretudo 

para uma faixa etária “mais exigente”) a partir de partituras originalmente escritas para coros de 

vozes mistas, muitas até com acompanhamento ao piano já incluído, selecionando por ex: a 

voz do soprano e 1 ou 2 outras onde a base da harmonia seja complementar (por ex: a voz p/ 

Baixo, transposta para o registo vocal dos alunos). 

- Estão disponíveis na DIM 3 dossiês com repertório organizado por temáticas e grau de 

dificuldade progressivo: (dossiers: 1-vermelho; 2-azul e 3-cinzento) 

 

NOTA: Está disponível na DIM (DSEAM) uma base de dados para consulta e requisição de partituras 

digitalizadas de canto coral (a 1, 2, 3 vozes) muitas das quais com playbacks complementares igualmente 

disponibilizados através de ficheiros áudio, também acessíveis através da plataforma de recursos da DSEAM. 

 

7. Avaliação 

• Parâmetros de avaliação individual: 

- Metas de aprendizagem – (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) 

 

• Critérios de avaliação para a atividade da modalidade de Canto Coral: 

o Atitudes comportamentais favoráveis à aprendizagem: 

▪ Domínio sócio afetivo: 

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

- Relações interpessoais: (espírito de grupo / cooperação); 

- 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. 
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o Desempenho (técnico – artístico): 

▪ Domínio auditivo-sensorial: 

- Concentração / Discriminação 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 da Modalidade de Canto Coral: 

- Atitude corporal e fisiológica: (postura, controlo respiratório) 

- Produção vocal: (emissão, extensão vocal, colocação, articulação, registração, 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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9. Anexos (disponíveis online): 

 

Diversas ferramentas didáticas e material de apoio à Modalidade de Canto Coral (encontram-se 

disponíveis na plataforma de recursos da DSEA através de pesquisa em:  

https://recursosartisticos.madeira.gov.pt/ -> Projeto “Crescer a Cantar” / Modalidade Artística de 

Canto Coral, Materiais de apoio disponíveis on-line (Portal de Recursos da DSEA) 

 

Lista de materiais de apoio e ferramentas didáticas recomendadas para consulta online: 

- Práticas de Técnica Vocal e Respiratória adaptadas a Crianças (PRATÉVOR) 

- Práticas para desenvolvimento do “ouvido musical” 

- Planos de aulas e planificações 

- Documentação de apoio à prática coral escolar  

- Enquadramento teórico 

- Enquadramento técnico 

- Partituras e Playbacks 

- DVDs, vídeos e links de apoio à prática coral infantil 

- Documentos institucionais – M.A.C.C. 

- Bibliografia  

- Artigos científicos recomendados 
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