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Ficha da Acção

Título CURSO DE DIREÇÃO DE COROS INFANTIS - 2ª EDIÇÃO
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

 
Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 9626245    Nome JANETE DA CONCEIÇÃO SOARES DA COSTA RUIZ    Reg. Acr. CCPFC/RFO-36760/16
Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 25

 

Formadores sem certificado de registo

 
Conteúdos

Razões justificativas da acção e a sua inserção no plano de actividades da entidade proponente
 A Sociedade Musical de Guimarães, no âmbito das suas atividades promove, em parceria com o CFFH, a 2º edição do

Curso de Direção de Coros Infantis, com a maestrina Elisenda Carrasco. A ausência de formação especializada em
direção de coros infantis e juvenis em Portugal é sentida como uma lacuna pelos profissionais que trabalham com
crianças e jovens no contexto do ensino especializado de música e também pelos profissionais que lecionam educação
musical no âmbito do ensino genérico. A presente ação dá continuidade à 1ª edição realizada em 2016 e destina-se a
atualização dos conhecimentos de professores, coralistas, introduzindo e divulgando o repertório e as práticas
pedagógicas mais atuais na pedagogia coral infantil e juvenil.
Objectivos a atingir

 Contribuir para a mudança e melhoria das práticas pedagógicas, proporcionando momentos de reflexão, partilha e
conhecimento de diversos modelos de orientação, direção coral e repertório; 

 Contribuir para a definição de técnicas de direção coral e de práticas vocais para diferentes faixas etárias; Sensibilizar
para a mudança de atitude do próprio profissional e dos alunos / coralistas; 

 Familiarizar os formandos com procedimentos essenciais para uma eficaz utilização do movimento e do gesto na
aprendizagem musical.
Conteúdos da acção

 DIA 6 DE SETEMBRO DE 2018: 
 sessão 1- 2h00/ apresentação sumária de modelos de orientação e direção coral , técnicas de respiração técnicas de

aquecimento vocal , movimento e emissão vocal, articulação, dicção, fonética e emissão vocal em contexto coral. 
 sessão 2-2h00/Preparação de repertório 

 sessão 3-2h00/MASTERCLASS (centrado em técnicas de respiração , técnicas de aquecimento vocal 
 movimento e emissão vocal, articulação, dicção, fonética e emissão vocal em contexto coral; relacionamento interpessoal

; dinâmica de grupo
 sessão 4- 2h00/MASTERCLASS e debate

  
DIA 7 DE SETEMBRO DE 2018

 sessão 5- 2h00/ apresentação sumária de modelos de orientação e direção coral , técnicas de respiração técnicas de
aquecimento vocal , movimento e emissão vocal, articulação, dicção, fonética e emissão vocal em contexto coral. 

 sessão 6-2h00/Preparação de repertório 
 sessão 7-2h00/MASTERCLASS (centrado em técnicas de respiração , técnicas de aquecimento vocal 

 movimento e emissão vocal , articulação, dicção, fonética e emissão vocal em contexto coral; relacionamento interpessoal
; dinâmica de grupo

 sessão 8- 2h00/MASTERCLASS e debate
  

DIA 8 DE SETEMBRO DE 2018
 sessão 9- 2h00/ Preparação de repertório

 

Duração
 Horas presenciais: 25

Nº de horas acreditadas: 25

Cód. Dest. 99   Descrição Professores dos grupos 250, 610, M01 a M32
DCP 99   Descrição Professores dos grupos 250, 610, M01 a M32



sessão 10-2h00/Preparação de repertório 
 sessão 11-2h00/MASTERCLASS e ensaio geral. 

 sessão 12- 3h00/Apresentação Final e debate 
  

Total de horas: 25h00
Metodologias de realização da acção

 As sessões serão de cariz teórico e prático.
 Serão aplicadas medodologias expositivas e dialógicas (representação musical, tertúlia e debates). O roteiro inclui:

  
1. Abertura, com a clarificação da forma de funcionamento do curso, dos respetivos conteúdos e objetivos, bem como do
processo de avaliação.

 2. Parte Pedagógica – abordagem de conceitos técnicos e interpretativos, com enfoque centrado em técnicas de
respiração, técnicas de aquecimento vocal , gesto, movimento e emissão vocal , articulação, dicção, fonética e emissão
vocal em contexto coral; relacionamento interpessoal ; dinâmica de grupo, seleção de repertório. 

 3. Debate - Dar-se-á atenção especial às competências dos formandos, aos possíveis conhecimentos já adquiridos e às
experiências já realizadas. Ao formador caberá o papel de proporcionar os instrumentos (partituras), orientações,
momentos de reflexão e avaliação, para que os formandos possam construir e sistematizar o seu próprio saber. Para isso,
o descobrir e a investigação, a aprendizagem e a partilha (prática coral conjunta e troca de opiniões em grupo) serão o
núcleo central da atividade.
Regime de avaliação dos formandos

 De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:

 - Envolvimento, qualidade e participação nas atividades/tarefas das sessões – 40% 
 - Relatório de implementação/projeto/programação (…) – 60%

 Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.
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