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Coral de variedades 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

Como é possível que, em um grupo de muitos músicos, às vezes centenas, como em uma escola 

de samba, todos possam tocar e cantar juntos sem perder o tempo da música e com a mesma entona-

ção de voz? Muitas pessoas não percebem que há um profissional essencial para que isso aconteça: o 

maestro, ou mestre, que comanda o andamento da música para que todos toquem e cantem no tempo 

correto. Nesta sequência, vamos explorar as possibilidades criativas do coral, trabalhando tanto o 

canto como a regência. 

Objetivos de aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é propor uma pesquisa de cantigas populares brasileiras 

e, com base nessa pesquisa, trabalhar conceitos de música, como melodia e regência, por meio de uma 

vivência coletiva de canto coral, que poderá ser gravada pelo professor para que, ao final, os estudan-

tes possam mostrar a gravação do trabalho para seus amigos e familiares. 

Para isso, esta sequência visa a explorar duas unidades temáticas. 

Na unidade temática Música, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento e as res-

pectivas habilidades: 

Contexto e práticas – (EF15AR13) Identificar e apreciar diversas formas e gêneros de expressão musi-

cal, tanto tradicionais quanto contemporâneos, reconhecendo e analisando os usos e as funções da 

música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

Elementos da linguagem – (EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos e as proprieda-

des sonoras da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadei-

ras, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical. 

Materialidades – (EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo timbres e ca-

racterísticas de instrumentos musicais variados. 

Notação e registro musical – (EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não conven-

cional (representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas 

de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional. 

Processos de criação – (EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histó-

rias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não 

convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. 
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Na unidade temática Artes integradas, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento 

e as respectivas habilidades: 

Processos de criação – (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Arte e tecnologia – (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística. 

Recursos e materiais necessários 

Lápis preto ou caneta, papel sulfite, computador, livros de cantigas, câmera de vídeo ou celular, pro-

jetor ou televisão. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Pesquisa de cantigas 

Referências 

CATRAQUINHA. Aprenda 45 cantigas de roda para brincar com as crianças. EBC, 19 abr. 2016. Disponí-

vel em: <www.ebc.com.br/infantil/para-pais/2016/04/aprenda-45-cantigas-de-roda-para-brincar-

com-criancas>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

NADAL, Paula. Coletânea de cantigas de roda. Nova Escola, 1º mar. 2010. Disponível em: <https://no-

vaescola.org.br/conteudo/4217/coletanea-de-cantigas-de-roda>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

TV BRASIL. Barbatuques: confira a versão de Sambalelê. EBC, 13 fev. 2015. Vídeo, 2 min 14 s. Disponível 

em: <www.ebc.com.br/infantil/2015/02/barbatuques-confiram-versao-de-sambalele>. Acesso em: 9 

jan. 2018. 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro a cinco integrantes 

Introdução: Levantamento de conhecimentos prévios (5 minutos) 

Para iniciar, o professor fará uma sondagem do repertório dos estudantes sobre cantigas de 

roda: “Vocês costumam participar de brincadeiras de roda?”, “Essas brincadeiras costumam ser acom-

panhadas de música?”, “Que cantigas de roda vocês conhecem?” 

É interessante pedir aos alunos que cantem trechos das cantigas que conhecem para que pos-

sam compartilhar com os colegas e ampliar o repertório da turma. O professor também pode compar-

tilhar com os estudantes as cantigas que conhece. 
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Sugestão 
Se o professor achar pertinente, pode iniciar a aula apresentando um vídeo ou áudio de uma cantiga pesquisada 
previamente. Uma sugestão é a cantiga “Sambalelê”, apresentada pelo grupo vocal Barbatuques (ver seção 
Referências). 

Atividade 1: Pesquisa de cantigas (10 a 15 minutos) 

O professor organizará os alunos em grupos e os levará à sala de Informática Educativa para 

que façam uma pesquisa de cantigas na internet. Durante essa pesquisa, o professor deverá  

orientá-los constantemente sugerindo sites confiáveis, como os indicados em Referências. 

Cada grupo deverá escolher uma cantiga entre as pesquisadas e registrá-la por escrito, com 

título, em uma folha papel de sulfite com o nome dos integrantes. 

Sugestão 
Para realizar a pesquisa proposta, o professor também poderá fazer uma seleção prévia de livros que contenham 
cantigas e distribuí-los entre os grupos. Os grupos também poderão escolher uma das cantigas apresentadas durante o 
levantamento de conhecimentos prévios realizado na introdução da aula. 

Atividade 2: Compartilhando cantigas (15 a 20 minutos) 

Nesse momento, os grupos vão compartilhar as cantigas escolhidas com os demais colegas. 

Para isso, eles deverão se posicionar à frente da turma e fazer a leitura da cantiga registrada, tentando 

trabalhar também a entonação, para que seja possível perceber as rimas e o ritmo. Depois, deverão 

justificar a escolha. 

É importante orientar os estudantes para que façam silêncio durante a apresentação dos co-

legas e que fiquem atentos à letra das cantigas. 

Encerramento: Roda de conversa e escolha da cantiga (10 minutos) 

Após todos os grupos apresentarem suas cantigas, o professor recolherá as folhas e organizará 

uma conversa levantando algumas questões: “O que vocês acharam das cantigas apresentadas pelos 

colegas?”, “Vocês já conheciam essas cantigas?”, “Vocês conhecem alguma versão diferente das can-

tigas apresentadas? O que muda?”. 

Em seguida, o professor escreverá os títulos das cantigas na lousa, compondo uma lista para 

que seja feita uma votação para escolher uma delas para ser ensaiada e cantada pela turma em um 

coral nas aulas seguintes. Cada aluno terá direito a um voto. Se for necessário, o professor pode ler as 

cantigas novamente durante a votação para ajudá-los a definir os votos. 
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Aula 2 – Definição de códigos de regência 

Referências 

PRÓ-REITORIA de Cultura e Extensão Universitária. Vídeos. Coral da Universidade de São Paulo. 

Disponível em: <www.coralusp.prceu.usp.br/?page_id=4316>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

UFRB. Vídeos. Projeto Canto Coral. Disponível em: <https://www2.ufrb.edu.br/cantocoral/videos>. 

Acesso em: 10 jan. 2018. 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em semicírculo e em roda 

Introdução: Levantamento de conhecimentos prévios (10 a 15 minutos) 

Para iniciar a aula, o professor perguntará aos alunos: “Vocês já assistiram a uma apresentação 

de coral ou participaram de alguma? O que acharam?”, “Como vocês acham que todos os integrantes 

de um coral conseguem cantar no mesmo ritmo?”, “Será que é preciso ensaiar bastante?”. 

Em seguida, o professor exibirá trechos de apresentações de corais. É possível encontrar esse 

tipo de material com facilidade na internet. Também há indicações na seção Referências. Depois, fará 

mais algumas perguntas: “O que vocês acharam dessa apresentação?”, “Vocês repararam que existe 

uma pessoa que fica na frente do coral?” O que será que ela faz?”, “Vocês perceberam que essa pessoa 

faz alguns movimentos? Para que será que eles servem?”. 

Nesse momento, o professor explicará que se trata do maestro ou regente, a pessoa respon-

sável por coordenar, no coral, as vozes que realizam o canto e, na orquestra, os músicos que tocam os 

instrumentos. 

Atividade 1: Familiarização com a regência (10 a 15 minutos) 

O professor pedirá aos alunos que formem uma roda e escolherá uma outra música, que os 

alunos já saibam cantar, ou os alunos podem sugerir qual preferem, desde que ainda não seja a cantiga 

escolhida na votação. Então, o professor demonstrará três gestos simples para regência, relacionando-

os a três variações no canto. Por exemplo: 

1. Levantar a mão direita para indicar aos cantores que cantem de forma mais aguda. 

2. Levantar a mão esquerda para indicar aos cantores que cantem com a voz mais grave. 

3. Fazer um movimento de ondas com a mão direita para indicar aos cantores que cantem 
sussurrando. 

O professor fará o papel de regente, posicionando-se no centro da roda, onde todos possam 

vê-lo realizar os movimentos de regência combinados. Todos cantarão a música juntos, seguindo os 

gestos de regência que o professor indicar. 
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Atividade 2: Combinando códigos de regência (15 a 20 minutos) 

Após a realização do exercício proposto na atividade 1, os alunos vão definir, com a ajuda do 

professor, alguns códigos (como erguer ou balançar um dos braços, mover uma ou as duas mãos de 

determinada forma, etc.) para reger a cantiga que foi escolhida por votação na aula 1. Esses códigos 

devem ser associados a diferentes modos de cantar (como cantar com o nariz tampado, cantar em um 

volume alto, cantar sem abrir a boca, etc.). Para que a turma toda consiga decorar os gestos, é melhor 

não estipular mais do que cinco. 

Durante esse processo, o professor deverá registrar os códigos na lousa, bem como os modos 

de cantar a eles associados. Em seguida, os alunos deverão copiar em uma folha de sulfite para que 

possam estudá-los em casa. 

Encerramento: Roda de conversa e preparativos para a aula 3 (5 minutos) 

Ao final, o professor deverá perguntar aos alunos o que eles acham de utilizar códigos para 

organizar as vozes de um coral: “Vocês acham que esses códigos facilitam o trabalho dos cantores? 

Por quê?”, “Como vocês acham que eles treinam o canto com esses códigos?”, “Será que eles treinam 

sozinhos ou em conjunto?”. 

Antes de terminar a aula, é importante que o professor esclareça aos alunos que todos devem 

estudar a cantiga escolhida pela turma para que possam ensaiar e cantar juntos nas próximas aulas. 

Aula 3 – Ensaiando o canto e a regência 

Referências 

OLIVEIRA, Cleodiceles B. N. de. A prática do canto coral infantil como processo de musicalização. 

2012. Dissertação (Mestrado em Artes) – Instituto de Artes da Unicamp, Campinas, 2012. Disponível 

em: 

<http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/284386/1/Oliveira_CleodicelesBrancoNogueirad

e_M.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em semicírculo 

Introdução: Retomada (5 minutos) 

O professor conversará com a turma sobre como foi a experiência de regência da aula anterior. 

É importante que os alunos falem o que sentiram, se ficaram inseguros para cantar ou se ficaram à 

vontade, se gostariam de cantar de outras formas, etc. Essas informações ajudarão o professor a con-

duzir o ensaio de canto e regência que será realizado em seguida.  

Atividade: Ensaio (30 minutos) 
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Agora é a hora de ensaiar a cantiga escolhida na aula anterior. Nesse momento, o professor 

precisará cuidar para que o clima seja divertido e que, caso haja alunos que não aprenderam ainda a 

cantiga, eles possam aprender com os que já sabem no decorrer do ensaio.  

Sugestão 
Se necessário, o professor poderá escrever na lousa a letra da cantiga, os códigos de regência e os modos de cantar 
correspondentes para que os alunos acompanhem durante o ensaio. 

Com os estudantes em semicírculo, o professor pedirá a um aluno que se voluntarie a ser o 

primeiro a reger o coral da turma, posicionando-o em frente aos colegas. Após a música ser cantada 

uma vez, o aluno que a regeu escolherá um colega para ocupar o seu lugar. É importante que todos os 

alunos façam a regência ao menos uma vez e explorem os códigos estabelecidos da forma que acharem 

pertinente. 

Sugestão 
Caso o professor sinta que o tempo não será suficiente ou caso a cantiga seja muito longa, o aluno regente pode ser 
trocado duas ou três vezes a cada vez que a cantiga é cantada. Para isso, basta fazer uma divisão em trechos de tama-
nho equivalente. 

Encerramento: Roda de conversa e preparativos para a aula 4 (5 minutos) 

Para encerrar, o professor conduzirá uma conversa com a turma a respeito do que gostaram 

mais na atividade e se sentiram alguma dificuldade em reger ou em cantar seguindo os códigos de 

regência estabelecidos. 

Ao final, o professor avisará aos alunos que, na aula seguinte, vão fazer uma gravação da can-

tiga cantada pelo coral da turma e que, novamente, todos terão a oportunidade de regê-lo. Para isso, 

será necessário providenciar uma câmera de vídeo ou celular com câmera. 

Também é importante orientá-los a estudar os códigos de regência que foram estabelecidos 

coletivamente, bem como a letra da cantiga, para que todos estejam familiarizados. 

Aula 4 – Gravando o áudio do coral 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em semicírculo ou em fileiras 

Introdução: Retomada e preparação (5 minutos) 

O professor lembrará os alunos de que nesta aula gravarão a cantiga escolhida, cantando-a em 

um coral da turma: “Vocês estudaram a cantiga? E os códigos que combinamos?”. Em seguida, esco-

lherá com eles um local da escola para realizar esta gravação. 

Após escolher o local, o professor levará os alunos até ele e pedirá a todos que ocupem os seus 

lugares, organizando-os em duas filas voltadas para a frente ou em semicírculo. 

Atividade: Canto, regência e gravação (25 a 30 minutos) 
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Antes de iniciar a gravação, se necessário, o professor poderá fazer um rápido ensaio. Depois, 

combinará a ordem dos regentes do coral da turma, de modo que todos tenham seu momento. 

Os alunos deverão estar atentos para assumir a posição de regente com fluência, sem quebras 

do canto. Para isso, quando um estudante estiver terminando seu momento de regência, o próximo 

pode se posicionar ao seu lado, assumindo o comando quando for a hora. 

A gravação ficará a cargo do professor, que deverá tomar os cuidados necessários para que ela 

ocorra corretamente e para que sejam focalizados tanto os alunos realizando a regência quanto os 

demais cantando. 

Encerramento: Apreciação e roda de conversa (10 a 15 minutos) 

Utilizando um computador conectado a um projetor ou uma televisão, o professor deverá exi-

bir trechos da gravação para os alunos. 

Em seguida, será realizada uma conversa: “O que vocês acharam do resultado?”, “Vocês gos-

taram de explorar jeitos diferentes de cantar?”, “Como foi a experiência de comandar o coral da 

turma?”. 

É importante que o professor grave o vídeo em CD ou DVD e distribua aos alunos para que 

compartilhem sua criação com os familiares e também para que guardem em seus portfólios. 
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Aferição de aprendizagem 

Ao longo das quatro aulas, deve ser observada a participação dos alunos nas conversas, na 

pesquisa de cantigas (aula 1), seu desempenho na definição e na compreensão de códigos de regência 

(aula 2), bem como na execução do canto e da regência explorando os códigos estabelecidos (aulas 3 

e 4), se aprenderam a cantar a cantiga e participaram ativamente do ensaio (aula 2), se apreenderam 

as possibilidades de criação artística no canto e na regência. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. No decorrer das aulas, do que você gostou mais: reger os cantores ou cantar de acordo com a 
regência? Por quê? Em qual papel você acha que se saiu melhor? Por quê? 

2. Ao assistir à gravação, você achou que o som do coral ficou parecido com o que você ouviu en-
quanto estava cantando? Ou ficou diferente? Por quê? 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. O aluno poderá comparar as duas situações e estabelecer algumas relações de 
semelhança e diferença entre elas, avaliando também o seu desempenho. 

2. Resposta pessoal. Normalmente, achamos nossa voz gravada muito diferente da que nós mesmos 
ouvimos. O professor deverá verificar se o aluno conseguiu chegar a essa conclusão. O impor-
tante, nesse momento, é começar a instigar a escuta crítica dos alunos em relação à qualidade do 
áudio quando gravado, que pode variar de acordo com o equipamento utilizado tanto para gravar 
quanto para reproduzir. 


