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Experiência de canto coral 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

A prática do canto coral pode ser apreciada e realizada em diversas modalidades, o que 

possibilita a obtenção de múltiplas funções em uma sociedade e em sua cultura. Por meio de rodas de 

conversa expositiva e uma atividade prática, esta sequência didática procura apresentar alguns 

dos principais aspectos que compõem o canto coral, bem como uma vivência lúdica ilustrativa com 

o objetivo de consolidar o novo saber. 

As indicações de artistas, obras, referências ou materiais são sugestões. Você, professor, pode 

selecionar outras referências que julgar preferíveis para o trabalho com a turma e adaptar as atividades 

como melhor lhe convier, desde que mantenha os objetivos e as habilidades indicados abaixo. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Participar de vivência lúdica de canto coral.  

• Conhecer algumas modalidades do canto coral. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Música Elementos da linguagem 

(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da música 
(altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de recursos 
tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas 
diversas de composição/criação, execução e apreciação musicais. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – “Quem canta seus males espanta” 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: sentados em suas carteiras ou formando uma roda. 

Recursos e/ou material necessário: pesquise previamente por corais de sua cidade ou região, que podem pertencer  

a igrejas, universidades, teatros/casas de espetáculos ou mesmo empresas da região. 

Inicie a aula perguntando aos estudantes se já ouviram o ditado popular “Quem canta seus 

males espanta”. Indague-os acerca da maneira como eles interpretam essa frase, se gostam de cantar 

e por quê. Para os que responderem que não gostam de cantar ou que não têm esse costume, pergunte 

se conhecem alguém que goste: familiares, pessoas próximas ou mesmo conhecidos de seu bairro ou 

cidade. Pergunte, a seguir, em que momentos eles ou as pessoas citadas costumam cantar. Comente 

que há pessoas que gostam de cantar sem se preocupar com alguma profissionalização. Elas podem 

cantarolar ao tomar banho ou ao fazer atividades domésticas, como lavar louça ou arrumar o quarto.  

Depois, verifique de quais gêneros musicais eles mais gostam e quais artistas conhecem dentro 

de cada segmento mencionado. Faça uma lista na lousa, recuperando o repertório dos estudantes. 

Para esse catálogo, busque saber quantos cantores atuam dentro de cada grupo musical ou gênero 

citado. Por exemplo: cantores solo, duplas sertanejas, grupos vocais, repentistas, etc. 

Com base nesse contato inicial com o conhecimento dos estudantes, apresente, por meio de 

exemplos de corais da cidade ou região, a estrutura musical formada por vários cantores chamada 

canto coral. Nas igrejas, universidades, teatros ou mesmo empresas do entorno da escola, busque 

mostrar os diversos contextos nos quais essa prática pode acontecer. Podem-se estabelecer paralelos 

entre organizações de pessoas com propósitos iguais ou semelhantes, como praticantes de uma 

religião congregando suas crenças, um time de futebol buscando fazer gols para ganhar a partida, etc. 

Apresente semelhanças com a estrutura de um coral, em que, quanto mais vozes, maiores serão o 

alcance sonoro e a complexidade musical. 

Mencione outro aspecto muito relevante nessa prática musical: a interação entre as pessoas, 

sem a qual o canto coral não acontece. Neste ponto, é importante trazer a ideia da interação social 

entre pessoas, mostrando como isso possibilita construir novas relações e amizades e tornar qualquer 

atividade mais agradável. Enfatize que, quando há um objetivo em comum entre as pessoas, elas 

tendem a buscar soluções e parcerias para que o sucesso seja obtido por todos.  

Os estudantes também devem compreender que, em um grupo de coral, além do bem-estar 

em cantar e emocionar o público ouvinte, há o esforço na escolha do repertório de músicas, na 

organização dos eventos de apresentação e na busca da excelência na qualidade musical do coral. 

Como conclusão da aula, proponha um desafio: peça que cada estudante cante apenas um 

verso pequeno, ou um fragmento de canção de uma música que conheça. Esse exercício é divertido, 

pois funciona como um aquecimento para superar a timidez de cantar para outras pessoas. Se houver 
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algum estudante que não queira cantar, incentive-o a apenas recitar o verso para a turma. Risadas e 

desafinações são esperadas. Portanto, estimule-os a se divertirem no processo, pois dessa maneira é 

possível incentivar a superação e gerar empatia. 

 

Aula 2 – Vivência das vozes 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: dois grupos organizados em roda. Durante o planejamento de cada grupo, os estudantes 

podem ficar sentados no chão. Porém, no momento dos exercícios vocais, é preferível que fiquem em pé para melhorar  

a projeção das vozes. 

Recursos e/ou material necessário: caderno ou folha de papel sulfite, lápis preto, borracha. 

O objetivo desta aula é propor uma vivência experimental com as vozes dos estudantes.  

É esperado que eles demonstrem certo acanhamento ao expor suas vozes. É fundamental que o 

professor deixe claro que a aula é um experimento com as vozes e que não há certo e errado.  

Atividade 1: Aquecimento (15 minutos) 

Inicie a aula com um aquecimento vocal.  

Forme uma roda com a turma em pé. Solicite que cada um dos estudantes escolha uma palavra 

que se relacione ao que aprenderam na aula anterior. Em seguida, convide um estudante para iniciar 

o aquecimento: ele deverá pronunciar a palavra que escolheu em voz alta, procurando dar um tom 

diferente ao modo como ela é dita. Em seguida, todos deverão repeti-la também em voz alta, tentando 

imitar a maneira como o primeiro estudante a pronunciou. Faça uma rodada em que cada um diz 

a sua palavra e a turma repete. Esse aquecimento também pode ser realizado em fila, ou seja, o 

primeiro estudante da fila pronuncia a palavra, toda a sala repete em voz alta, então é a vez do próximo 

da fila. O principal objetivo desta atividade é promover a vivência das diferenças sonoras de uma voz 

solo e de um grupo de vozes em coro.  

Após uma rodada com todos os estudantes, pergunte a um deles quais foram as diferenças 

percebidas entre ouvir sua própria voz e ouvir as vozes dos outros, pronunciando a mesma palavra. A 

princípio, é possível que citem elementos relacionados à intensidade (voz em “volume” baixo e vozes 

em “volume” alto), porém, procure discutir outras questões, como textura sonora (mistura de vozes 

femininas e masculinas, graves e agudas), emoções (alegria ou tristeza), ritmo (a velocidade com que 

a palavra foi dita, se rapidamente ou devagar), etc. 

Atividade 2: Experimento (30 minutos) 

Terminado o aquecimento, peça à turma que se organize em dois grupos mistos de meninos e 

meninas. Informe que eles farão alguns experimentos com suas vozes em conjunto. Em uma única 

folha de caderno ou de papel sulfite para cada grupo, os estudantes devem elaborar uma lista com os 

nomes completos dos integrantes do seu grupo. O objetivo será explorar formas diferentes de dizer 
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em coro, ou seja, todos ao mesmo tempo, os nomes escritos. Instigue-os a criar maneiras inusitadas 

de pronunciar os nomes em coro. Por exemplo: sussurrando, de forma aguda, de forma grave, rápido, 

devagar, com pausas, etc. 

Deixe-os explorar livremente. Pode ser que leve um tempo para que percam a timidez. No 

entanto, à medida que forem experimentando, logo se sentirão mais à vontade. Um dos objetivos da 

atividade também está relacionado à promoção da interação entre os estudantes e ao desenvolvimento 

da segurança de cada um. Ao final dessa exploração, é interessante que cada grupo faça uma breve 

apresentação para o outro, pois essa é uma maneira de descobrir mutuamente as diversas possibilidades 

das vozes em coral. 

Registre a vivência em fotografias ou filme, para que os estudantes possam rever o resultado 

da experiência.  

Ao final, reúna a turma em uma conversa e comente que a prática do canto coral tende a criar 

ou fortalecer laços entre pessoas. Pergunte o que acham disso e que relação conseguem estabelecer 

com a experiência que tiveram com o coro, se foi divertido e quais as dificuldades encontradas. 

 

Aula 3 – Cantando Noel Rosa 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: carteiras afastadas, todos em pé, voltados para a lousa.  

Recursos e/ou material necessário: aparelho de CD ou caixa acústica para reprodução da música.  

Pesquise previamente a letra da canção e uma versão do áudio da música “Fita amarela”, 

composta por Noel Rosa (1910-1937), que podem ser encontradas facilmente na internet. Antes de 

iniciar a aula, escreva na lousa a letra dessa canção, para que todos possam acompanhar ao ouvi-la. 

Não há necessidade de os estudantes decorarem a letra para o propósito desta aula. Porém, caso haja 

interesse de organizar uma apresentação, memorizá-la pode ajudar na fruição da performance ao vivo. 

Atividade 1: Ouvindo a música e conhecendo a letra (15 minutos) 

Primeiramente, toque a música completa para os estudantes, para que se familiarizem com a 

canção. Peça que ouçam com atenção a letra e a melodia, ou seja, o modo como a letra é cantada, 

acompanhando os instrumentos. Proponha que a primeira escuta seja feita de olhos fechados, 

maximizando a atenção auditiva de todos. Depois, toque a música mais uma ou duas vezes para que 

a turma acompanhe a letra, escrita na lousa. 

Atividade 2: Cantando Noel Rosa (30 minutos) 

Nesta atividade, todos cantarão em uníssono, com todas as vozes na mesma altura. O objetivo 

é que essa experiência inicial de canto coral seja simples e divertida, sem a necessidade da divisão  

de vozes.  
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Para os estudantes começarem a cantar juntos, você pode usar a estratégia verso a verso, ou 

seja, toque a música até o fim do primeiro verso da estrofe 1 e peça que eles tentem cantar na mesma 

entonação. Em seguida, repita o procedimento para o verso 2 e avance para os próximos versos 

conforme o coro se sentir confortável, até que consigam cantar toda a canção. Deixe que a cantem na 

íntegra algumas vezes. Incentive-os a cantar “em uma só voz”, ou seja, em uníssono. 

Ao final da aula, sente com os estudantes em roda e motive-os a falar sobre as dificuldades 

encontradas. A partir dos comentários, explique que toda apresentação musical requer muitos ensaios 

e que as dificuldades diminuem com a prática e o tempo. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Há dois aspectos a serem observados como resultado das aprendizagens pretendidas nesta 

sequência: 

• que os estudantes conheçam algumas modalidades do canto coral; 

• que os estudantes participem de uma atividade do canto coral. 

Para isso, durante a sequência didática, o professor deve guiar suas observações por meio  

das seguintes perguntas: Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma? Os 

estudantes deram atenção às instruções das atividades? Os estudantes respeitaram a produção dos 

colegas? Os estudantes participaram de uma atividade de canto coral? De que forma? Os estudantes 

ficaram satisfeitos com as próprias produções? Usaram dos conceitos apresentados para observar os 

próprios trabalhos e dos colegas? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Quais são as características básicas de um grupo de canto coral? 

2. Onde podemos encontrar grupos de canto coral? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os estudantes respondam com as próprias palavras que canto coral é uma atividade 
musical realizada por um grupo de pessoas cantando juntas, de forma organizada.  

2. Os estudantes podem indicar universidades, igrejas, empresas, teatros, entre outras possibilidades.  


