
  

 

Disciplina: Grupo Coral 

Horário: terça-feira, das 10:00 às 11:30 

Professora: Paula Pinto 

Programa das aulas: esta disciplina surge da necessidade, quase inata, de cantar, e 

da importância de o fazer em grupo. 

 Cantar faz bem ao corpo e à alma. Para além destes benefícios, tem-se a 

oportunidade de aprender um pouco mais sobre a cultura musical portuguesa e do 

mundo. E, como cantar não tem idade, pode ter companheiros de todas as faixas 

etárias, sociais, profissionais ou amadores. 

 Cantar em grupo permite desenvolver competências como a criatividade, 

técnica vocal e movimento, trabalho em grupo, atenção, persistência e auto-

confiança. Outra das características identitárias do Coro é a associação entre o canto 

coral e outras artes, como a cénica. 

 Fazer parte de um grupo coral traz características únicas, tanto para o público 

como para os membros do coro, contribuindo para o desenvolvimento pessoal, 

social e comunitário, realçando em simultâneo a identidade de cada um e a sua 

pertença a um grupo. 

 O repertório pode ser apresentado com e sem acompanhamento 

instrumental, explorando peças diversificadas, integrando música erudita, étnica, 

gospel, entre outros géneros musicais. Além desta diversidade de géneros musicais, 

o repertório cobre sobretudo a língua portuguesa mas pode envolver várias línguas, 

como o inglês, francês ou espanhol. 

 Desde o início da Universidade Sénior Mutualista que o Grupo Coral começou 

com atuações, nomeadamente nas Festas de Encerramento de Ano Letivo e nas 

Festividades, como o Natal. 

 

 

  



  

Objetivos 

1) Inteligência vocal 

1.1) Noções de fisiologia e higiene para a conservação da saúde vocal; 

1.2) Praticar exercícios de propriocepção muscular (saber reconhecer os músculos 

que se trabalham); 
 

2) Consciência respiratória 

Conhecimentos específicos sobre o aparelho respiratório e sobre as manobras de 

estratégia respiratória para a produção vocal cantada, desenvolvendo exercícios 

práticos. 
 

3) Consciência auditiva 

Estudar e praticar técnicas de afinação, consciência tonal e rítmica. 
 

4) Prática de interpretação 

Corrigir os problemas vocais (passagens difíceis da partitura) e entender os estilos 

e períodos musicais. 
 

5) Produção vocal em variadas formações 

Produzir repertórios em quartetos, sextetos e outras formações vocais. 
 

6) Interpretação de peças musicais a uma, duas e três vozes. 
 

7) Visitas a locais pertinentes para o aperfeiçoamento do programa ou das peças 

musicais. 
 

8) Parcerias com outras instituições sempre que seja adequado ao Grupo Coral. 
 

9) Apresentações públicas. 
 
 
 


