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Pré-requisito - Correquisito -

EMENTA

Desenvolvimento de competências para interpretação de um repertório coral da música
erudita ocidental, música folclórica e popular brasileira, e música colonial

OBJETIVOS
Desenvolver experiência prática e competências para interpretar um repertório variado para
grupos corais, cobrindo estilos de época e gêneros musicais diferentes.
Desenvolver habilidade de se expressar musicalmente através do canto num contexto
basicamente musical, sem se objetivar o desenvolvimento específico da proficiência técnica em
detrimento da expressão de idéias puramente musicais.
Desenvolver habilidades de seguir um regente, mantendo uma pulsação rítmica e um fraseado ou
uma idéia musical compatível com os outros elementos do grupo e coerente com questões
estruturais e estilísticas da peça trabalhada;
Desenvolvimento da leitura musical e solfejos melódicos e rítmicos através da prática coral.
Desenvolvimento de uma técnica vocal básica para canto, através do treino de exercícios
específicos para a prática em conjunto.
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