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PROFESSOR MANUEL RUA 

 

OBJETIVOS 

É missão da USEMA assumir um papel dinamizador na criação do USEMA Canto Coral como 

prestação de serviço social, educativo, lúdico e cultural.  

Promover a discussão e compreensão dos aspetos fundamentais da prática de Canto Coral;   

Conscientizar o Coralista quanto ao uso da voz e a higiene necessária para um bom 

funcionamento da mesma;  

Proporcionar ao Coralista a construção do conhecimento a partir do uso de novas tecnologias 

que possam contribuir com a prática em conjunto;  

Dotar os Coralistas aos conhecimentos teóricos, percetuais e estéticos, utilizando a voz como 

instrumento socializador e integrador.  

Os 3 benefícios do Canto Coral que propomos: 

1. Consciência corporal; 

2. Desenvolvimento da sociabilidade; 

3. Aprender música. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Capital Humano: o sucesso do USEMA Canto Coral depende sobretudo das pessoas que 

dela fazem parte: alunos, associados, parceiros e colaboradores. Assim, todos juntos, 

assumimos o compromisso de atuar proactivamente para o satisfazer.  

Educação: porque a nossa principal missão passa por educar toda a sociedade com a qual 

atuamos e possamos vir a interagir solidariamente, educamos no sentido de "saber-se" para 

"saber-estar".  

Cultura de Parcerias: a nossa atuação rege-se pela abertura e transparência, pelo que 

estabelecemos laços estratégicos que envolvem todos aqueles que chegam até nós porque 

acreditam na nossa missão. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E PROJETO 

1. O que é a voz e como funciona nossa respiração? Fisiologia da voz;  

2. Saúde e Higiene Vocal;  

3. Respiração e produção vocal;  

4. Classificação das vozes;  

5. Introdução às noções de canto em grupo;  

6. Vocalizes Coletivos;  

7. O que é Afinação? Perceção e desenvolvimento das diferentes frequências entre as 

vozes;  

8. Exercícios de concentração com prática do Canto a duas vozes;  

9. Aplicação dos conhecimentos anteriores em um repertório compatível à fase de 

desenvolvimento; 

10. Apresentação em concerto. 

 


