
 

PLANO DE DOCÊNCIA POR ATIVIDADE REMOTA – 2020/1 
 

DOCENTE: Cléber Maurício de Lima 

CURSO: Licenciatura em Música 

DISCIPLINA: TÉCNICA VOCAL II 

CÓDIGO: DAM00197 
 

CARGA HORÁRIA: 80 h/a CRÉDITOS: 4 

CARGA HORÁRIA JÁ MINISTRADA: 8 h/a (1 encontro presencial) 

HORAS FALTANTES: 72 horas 

EQUIVALÊNCIA PARA A PANDEMIA: 80 horas = 10 encontros (1cr = 8 horas) 

Aulas faltantes:  9 = 3 síncronas e 6 assíncronas. 
 
 
 

EMENTA DURANTE A PANDEMIA: Estudos sobre a respiração e a vocalização. Prática de exercícios 
vocais: respiração e emissão. Estudo dos fundamentos anatomofisiológicos do aparato fonador. 
 
OBJETIVOS: Desenvolver os recursos vocais para uma correta utilização da voz falada e cantada. 
Propiciar o conhecimento de literatura técnica na área da educação vocal aplicada a coros e desdobrar seus 
tópicos a partir de estudos pormenorizados. Propiciar a propriocepção corporal associada ao fenômeno 
fônico/vocal e o desenvolvimento de exercícios práticos de técnica vocal. 
 

 
DATA/ 
AULA 

 
CONTEÚDO 

 
ATIVIDADE 

 
FERRAMENTA 

(MEIOS EDUCACIONAIS) 

DESCRIÇÃO DA 
EXECUÇÃO 

(SÍNCRONA OU 
ASSÍNCRONA) 

1ª 
18/03 

Plano de 
disciplina 

Apresentação do 
professor, da disciplina e 

dos alunos. 

Aula expositiva e participativa 
em sala de aula com a 

utilização de multimídia. 

Síncrona. 
Presencial antes da 

suspensão do 
semestre. 

2ª 
14/10 

 

Técnica vocal; 
 

Exercícios: 
Respiração; Fala; 

Impostação. 
 

Aulas teórico-
expositivas, leituras em 
classe, discussões em 

classe, pesquisas 
orientadas na 

internet; exercícios 
práticos de técnica 

vocal. 

A aula ocorrerá no 8x8 (Jitsi 
Meet) e Whatsapp vídeo (para 
os alunos que somente podem 

acessar a internet por 
Whatsapp). 

Conteúdo será disponibilizado 
pelo SIGAA. 

 

Aula síncrona. 
Realização de 
atividades com 
a presença do 

professor. 



 

 
3ª 

21/10 
A respiração; 

 
Aparelho 

respiratório; 
 

Mecânica da 
respiração; 

 
Exercícios: 

Respiração; Fala; 
Impostação. 

 

Aulas teóricas guiadas 
por conteúdo 

remoto, leituras 
individuais e em 

grupo, discussões em 
grupo, pesquisas 

orientadas na 
internet; exercícios 
práticos de técnica 

vocal. 

Conteúdo será disponibilizado 
pelo SIGAA. Contudo, será 
disponibilizada também via 

WhatsApp da disciplina e por 
e-mail. Caso solicitado pode ser 
disponibilizada de modo físico 

(CD, DVD, pendrive) para 
alunos que não tenham acesso à 

internet. 
 

Aula 
Assíncrona. 

Realização de 
atividades sem 
a presença do 

professor. 

4ª 
28/10 

Laringe e cordas 
vocais; 

 
Exercícios: 

Respiração; Fala; 
Impostação. 

 

Aulas teóricas guiadas 
por conteúdo 

remoto, leituras 
individuais e em 

grupo, discussões em 
grupo, pesquisas 

orientadas na 
internet; exercícios 

práticos de técnica vocal. 

Conteúdo será disponibilizado 
pelo SIGAA. Contudo, será 
disponibilizada também via 

WhatsApp da disciplina e por 
e-mail. Caso solicitado pode ser 
disponibilizada de modo físico 

(CD, DVD, pendrive) para 
alunos que não tenham acesso à 

internet. 
 

Aula 
Assíncrona. 

Realização de 
atividades sem 
a presença do 

professor. 

5ª 
04/11 

Ressonadores; 
 

Órgãos da 
articulação; 

 
Exercícios: 

Respiração; Fala; 
Impostação. 

 

Aulas teóricas guiadas 
por conteúdo 

remoto, leituras 
individuais e em 

grupo, discussões em 
grupo, pesquisas 

orientadas na 
internet; exercícios 

práticos de técnica vocal. 

Conteúdo será disponibilizado 
pelo SIGAA. Contudo, será 
disponibilizada também via 

WhatsApp da disciplina e por 
e-mail. Caso solicitado pode ser 
disponibilizada de modo físico 

(CD, DVD, pendrive) para 
alunos que não tenham acesso à 

internet. 
 

Aula Assíncrona. 
Realização de 

atividades sem a 
presença do 
professor. 

6ª 
11/11 

A formação da 
voz; 

 
Exercícios: 

Respiração; Fala; 
Impostação. 

 

Aulas teórico-
expositivas, leituras em 
classe, discussões em 

classe, pesquisas 
orientadas na 

internet; exercícios 
práticos de técnica 

vocal. 

A aula ocorrerá no 8x8 (Jitsi 
Meet) e Whatsapp vídeo (para 
os alunos que somente podem 

acessar a internet por 
Whatsapp). 

Conteúdo será disponibilizado 
pelo SIGAA. 

 
 

Aula síncrona. 
Realização de 
atividades com 
a presença do 

professor. 



 

 
     

7ª 
18/11 

A voz e sua 
educação no 

coro; 
 

Considerações 
gerais sobre a 

educação da voz 
no coro; 

 
Exercícios: 

Respiração; Fala; 
Impostação. 

 

Aulas teóricas guiadas 
por conteúdo 

remoto, leituras 
individuais e em 

grupo, discussões em 
grupo, pesquisas 

orientadas na 
internet; exercícios 

práticos de técnica vocal. 

Conteúdo será disponibilizado 
pelo SIGAA. Contudo, será 
disponibilizada também via 

WhatsApp da disciplina e por 
e-mail. Caso solicitado pode ser 
disponibilizada de modo físico 

(CD, DVD, pendrive) para 
alunos que não tenham acesso à 

internet. 
 

Aula 
Assíncrona. 

Realização de 
atividades sem 
a presença do 

professor. 

8ª 
25/11 

A afinação; 
 

A afinação e 
desafinação no 

coro; 
 

As causas 
musicais da 
desafinação; 

 
Exercícios: 

Respiração; Fala; 
Impostação. 

 

Aulas teóricas guiadas 
por conteúdo 

remoto, leituras 
individuais e em 

grupo, discussões em 
grupo, pesquisas 

orientadas na 
internet; exercícios 

práticos de técnica vocal. 

Conteúdo será disponibilizado 
pelo SIGAA. Contudo, será 
disponibilizada também via 

WhatsApp da disciplina e por 
e-mail. Caso solicitado pode ser 
disponibilizada de modo físico 

(CD, DVD, pendrive) para 
alunos que não tenham acesso à 

internet. 
 

Aula Assíncrona. 
Realização de 

atividades sem a 
presença do 
professor. 



 

9ª 
02/12 

Comunicação 
gestual auxiliar; 

 
Exercícios: 

Respiração; Fala; 
Impostação. 

 

Aulas teóricas guiadas 
por conteúdo 

remoto, leituras 
individuais e em 

grupo, discussões em 
grupo, pesquisas 

orientadas na 
internet; exercícios 

práticos de técnica vocal. 

Conteúdo será disponibilizado 
pelo SIGAA. Contudo, será 
disponibilizada também via 

WhatsApp da disciplina e por 
e-mail. Caso solicitado pode ser 
disponibilizada de modo físico 

(CD, DVD, pendrive) para 
alunos que não tenham acesso à 

internet. 
 

Aula Assíncrona. 
Realização de 

atividades sem a 
presença do 
professor. 

10ª 
09/12 

Avaliação Final Avaliação parcial: 
Prova escrita. 

Atividade com valor 50. 
 

Avaliação Parcial:  
Prova prática 

Atividade com valor 50. 
 

Nota final igual a soma 
das duas parciais. 

A aula ocorrerá no 8x8 (Jitsi 
Meet) e Whatsapp vídeo (para 
os alunos que somente podem 

acessar a internet por 
Whatsapp). 

Conteúdo será disponibilizado 
pelo SIGAA. 

 

Aula síncrona. 
Realização de 

atividades com a 
presença do 
professor. 

 
 

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PLANO REMOTO: 14 de outubro a 09 de dezembro de 2020. 
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