
 

 

 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 

PLANO DE ATIVIDADE – 2º Semestre 2020 

 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE: 

Fundamentos da musicalidade cênica: O canto como expressão 

Turma 1: ingressantes           Turma 2: veteranos 

RESPONSÁVEL: Profa. Me. Maria Cordélia Galasso 

 

PERÍODO 

De 15/9 a 17/11 de 2020 
 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

72 horas cada turma 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

IPA ou PA ou PCC 

 

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 
(   ) Sincrônica 

(   ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

(   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 

(X) Mista (especificar) Encontros síncronos via chat do whatsapp, e uso do zap de 
forma assíncrona, grupo no facebook e uso de Drive, DOCS e Planilha do Google, 
câmera e gravador de voz do celular. 

(   ) Outra (especificar): __________________________________________ 

 

* Estudos e discussões sobre textos, a serem desenvolvidos via, e-mail, whatsapp etc,  
 

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 

3ª feira – Turma 1 e Turma 2 juntas: 20h-21h (chat síncrono pelo zap) 
 

 

EMENTA 

A musicalidade na performance atoral e na cena. Introdução à linguagem musical através do 
conhecimento dos elementos formadores do som e da música: altura, ritmo, intensidade e 
timbre. Formas musicais, textura e expressão. Uso da canção em uníssono, em cânone e com 
divisão de vozes. Treinamento da escuta do ator. 

 

 

OBJETIVOS: 

-Desenvolver familiaridade com a expressão por meio do canto. 
-Aprimorar a escuta e a atenção. 
-Capacitar os alunos a trabalharem colaborativamente e gerando apoio mútuo no formato remoto. 
-Realizar o compartilhamento de tarefas, em vídeo, foto e áudio. 

 

CONTEÚDO(s)  

O foco da disciplina estará em desenvolver o canto como capacidade de expressão. Não serão 
abordados, de forma prática, elementos técnicos do canto e da música, dado o formato remoto 
em que as atividades acontecerão. Serão utilizadas estruturas que pretendem motivar aos alunes 
a criarem perguntas norteadoras sobre o tema da disciplina, perguntas essas que ajudarão a  
mapear o grupo e a criar outros conteúdos a partir do interesse prévio dos alunes, como uma 
planilha colaborativa para serem feitas ofertas e pedidos de atividades para trocarem entre si, 
com o propósito de estimular a autonomia de estudo. Também serão lançados 
dispositivos/convites de tarefas. 



 

 

 

* Será necessário que os alunes possuam Whatsapp, acesso ao Facebook, Google Drive, DOCs e Planilha e 

possuir câmera e gravador de voz do celular. 
 

 

METODOLOGIA 

-Nos chats síncronos: reflexão sobre a temática da disciplina a partir de perguntas e áudios enviados 
à priori; 
-Criação de uma rede de trocas de atividades online; 
-Apreciação das tarefas enviadas entre o grupo. 

 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 

Grupo no whatsapp, no facebook e uso do Drive, DOCs e Planilha do Google. 
 

 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 

 Participação no chat e interação no whatsapp, facebook e Drive, DOCS e Planilha do Google: 
50% da nota 

 Entrega dos convites/dispositivos: 50% da nota 
 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

Participação no chat e interação no whatsapp, facebook e Drive, DOCS e Planilha do Google. 
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