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Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 
 
CAPÍTULO 3  PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 
 
MÓDULO III – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 

CANTO 

O TÉCNICO EM CANTO é o profissional que interpreta obras musicais de repertórios 
diversos, com sua voz, podendo ou não acompanhar-se de instrumento. Desenvolve 
atividades de performance vocal ao vivo e em estúdios de gravação - recitais, musicais, 
espetáculos teatrais, shows e eventos. Colabora musicalmente em projetos culturais e 
atividades de ensino de música e artes cênicas. Trabalha com diferentes gêneros e estilos 
musicais. Colabora na elaboração de textos técnicos, projetos e editais de acordo com os 
fundamentos, a terminologia da área profissional e do empreendedorismo. 
 
MERCADO DE TRABALHO 

 O mercado de trabalho do TÉCNICO EM CANTO é amplo, abrangendo grupos corais, 
conjuntos de música popular e folclórica, grupos de câmara, estúdios de gravação, 
empresas de comunicação - rádio e televisão - novas mídias e espaços alternativos 
de interação social, lazer, cultura e educação musical. O cantor também pode atuar 
como autônomo, prestando serviços para empresas, poder público, privado e terceiro 
setor. 

 

Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM CANTO deverá ter construído as 
seguintes competências gerais: 

 cantar e interpretar obras musicais; 

 utilizar a voz adequadamente, aplicando conhecimentos básicos da fisiologia e técnica 
vocal; 

 apresentar-se em público, acompanhado de outros músicos ou solo; 

 articular conhecimentos de performance, interpretação e atuação para a utilização 
adequada do corpo na prática do canto; 

 identificar e aplicar, articuladamente, os elementos básicos da linguagem musical com 
ênfase em Canto; 

 integrar estudos e pesquisas na elaboração e interpretação artística de ideias, levando 
em conta o contexto histórico e político da época referente à obra musical; 

 caracterizar, escolher e manipular os elementos musicais e respeitar o gênero musical 
ao interpretar a obra de arte; 

 correlacionar linguagens artísticas e outros campos do conhecimento nos processos 
de criação e gestão de atividades artísticas; 

 desenvolver formas de preservação e difusão das diversas manifestações artísticas, 
em suas múltiplas linguagens e contextualizações; 

 incorporar à prática profissional o conhecimento das transformações e rupturas 
conceituais que historicamente se processaram na área musical; 
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 integrar adequadamente e criticamente métodos, novas tecnologias, técnicas, 
recursos e equipamentos específicos à produção, interpretação e divulgação artística. 

 
ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES 

  Interpretar canções de diversos gêneros e estilos, com ênfase na música popular 
brasileira. 

  Estudar música e aprimorar-se constantemente, buscando o desenvolvimento e a 
atualização permanente nos conhecimentos musicais. 

  Participar de eventos musicais ou em colaboração com outras linguagens artísticas, 
como teatro e dança, buscando a integração destas linguagens. 

  Utilizar de forma ética e adequada normas e leis pertinentes que regulamentem 
atividades da área, como as referentes a direitos autorais, incentivos fiscais à 
produção na área, patentes bem como saúde e segurança do trabalho. 

 
ÁREA DE ATIVIDADES 

A – PARTICIPAR DE ATIVIDADES MUSICAIS COMO CANTOR 
 Cantar como solista ou em grupo de cantores, com ou sem acompanhamento 

instrumental. 
 Estudar repertórios de música popular brasileira e internacional. 
 Desenvolver uma rotina de estudos e preparação para a prática musical, em ocasiões 

como apresentações, gravações, ações educativas e outras. 
 Participar de ensaios de grupo e/ou subgrupos instrumentais e vocais.  
 Preparar-se fisicamente e psicologicamente para a prática musical. 
 Preparar-se esteticamente para o espetáculo. 
 Participar como cantor de atividades musicais em meios de comunicação, tais como 

televisão, rádio, internet e novas mídias. 
 Ministrar oficinas e/ou atividades educativas de Música. 
 
B – CRIAR E PLANEJAR PROPOSTAS DE TRABALHO MUSICAL 
 Planejar atividades musicais para serem executadas em eventos. 
 Participar da elaboração e implantação de projetos musicais.  
 Elaborar roteiros musicais.  
 Estabelecer cronograma de preparação, ensaio e performance, de acordo com as 

dificuldades técnicas e interpretativas do repertório selecionado.  
 Atentar para as condições exigidas para a execução de um projeto (som, luz, acústica 

e local). 
 Pesquisar e selecionar repertório. 
 Pesquisar técnicas de interpretação musical, estilos, culturas, linguagens artísticas e 

tecnologias aplicadas à música. 
 
C – EXECUTAR MÚSICAS PARA GRAVAÇÃO 
 Ensaiar músicas para gravação.  
 Dominar habilidades técnicas para execução no estúdio, tais como a repetição, 

gravação por trechos, o uso de guias, o uso de fones e playback.  
 Seguir orientação da direção musical.  
 Sugerir alterações na gravação.  
 Participar de testes de som.  
 Executar música para ser gravada em estúdio ou ao vivo, com ou sem a presença de 

público. 
 
D – PESQUISAR NO CAMPO MUSICAL 
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 Pesquisar textos técnicos da área de Música e partituras.  
 Desenvolver pesquisas na área musical para subsidiar obras e eventos afins.  
 Desenvolver pesquisas em práticas interpretativas.  
 Pesquisar gêneros e estilos musicais na área da música popular brasileira e 

internacional.  
 Elaborar projetos de pesquisa. 
 Registrar a tradição musical oral.  
 Pesquisar técnicas de execução musical, repertórios, linguagens, culturas e 

tecnologias aplicadas à música. 
 
E – COMUNICAR-SE NA ÁREA MUSICAL 
 Comunicar-se em língua portuguesa, tendo em vista o vocabulário técnico da área de 

Música. 
 Comunicar-se em língua inglesa, tendo em vista o vocabulário técnico da área de 

Música. 
 Interagir com a equipe musical. 
 Interagir com o público, organizadores de eventos e equipe técnica.  
 Dominar o vocabulário e sinais musicais. 
 
F – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 
 Propor soluções musicais a demandas específicas.  
 Demonstrar capacidade de adequar sua atuação às circunstâncias locais (público, 

acústica, espaço, condições técnicas).  
 Discutir questões de salubridade e segurança do trabalho.  
 Trabalhar em equipe. 
 Manter-se tecnicamente atualizado em sua especialidade.  
 Zelar pela manutenção dos instrumentos de trabalho. 
 Acompanhar a legislação sobre o campo musical.  
 Atualizar-se sobre as possibilidades do mercado de trabalho. 

 
 

PERFIS PROFISSIONAIS DAS QUALIFICAÇÕES 
 
 

MÓDULO I – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

ÁREA DE ATIVIDADES 
A – ESTUDAR MÚSICA 
 Ensaiar música. 
 Estudar repertório. 
 Desenvolver percepção musical integrada ao movimento corporal. 
 Apreciar e reconhecer exemplos musicais. 
 Observar a atuação de outros músicos e cantores. 
 Compreender os rudimentos da linguagem musical. 
 Vivenciar corporalmente os fundamentos sonoros e da linguagem musical. 
 
B – PRATICAR E EXECUTAR MÚSICA 
 Executar exercícios técnicos preparatórios para a execução musical. 
 Praticar canto. 
 Praticar instrumento complementar. 
 Executar canto em coro. 
 Executar peças musicais, utilizando-se da própria voz. 
 Executar exercícios técnicos preparatórios para a execução musical. 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – 01208-000 – São Paulo – SP – Tel.: (11) 3324.3300 
 

 
4 

 Atentar para as condições da própria voz. 
 Atentar para o próprio corpo: organização, postura e atitude em cena. 
 
C – ELABORAR E ANALISAR TEXTOS TÉCNICOS DA ÁREA MUSICAL 
 Ler e interpretar textos técnicos da área musical. 
 Ler e compreender encartes de CD, DVD, vídeo e outras mídias. 
 Redigir roteiros musicais. 
 Elaborar relatos de espetáculos. 
 
D – DEMONTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 
 Trabalhar em equipe. 
 Zelar pela manutenção dos instrumentos de trabalho. 
 Demonstrar concentração, interesse, assiduidade, pontualidade e prontidão. 
 
 
MÓDULO II – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

ÁREA DE ATIVIDADES 

A – ESTUDAR E APROFUNDAR-SE NA LINGUAGEM MUSICAL 
 Estudar a notação musical tradicional. 
 Desenvolver a leitura rítmica do código musical. 
 Desenvolver a leitura melódica do código musical. 
 Redigir linhas melódicas na partitura. 
 Compreender a forma e o fraseado musicais. 
 Perceber e Reconhecer as principais Funções Harmônicas. 
 Desenvolver percepção musical. 
 
B – DESENVOLVER AS QUALIDADES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO MUSICAIS 
 Executar exercícios técnicos preparatórios para a execução musical. 
 Praticar canto. 
 Praticar instrumento complementar. 
 Executar canto em coro e/ou em grupo. 
 Executar peças musicais em público. 
 Promover e preservar condições saudáveis da própria voz. 
 Postar-se diante do público de forma coerente com a proposta musical e organizada 

corporalmente. 
 
C – ELABORAR E ANALISAR TEXTOS TÉCNICOS DA ÁREA MUSICAL 
 Pesquisar textos técnicos da área musical. 
 Estudar língua estrangeira. 
 Dominar o vocabulário e sinais musicais. 
 
D – DEMONTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 
 Propor soluções musicais a demandas específicas. 
 Demonstrar capacidade de adequar sua atuação às circunstâncias locais (público, 

acústica, espaço, condições técnicas). 
 Trabalhar em equipe. 
 Zelar pela manutenção dos instrumentos de trabalho. 
 Demonstrar concentração, interesse, assiduidade, pontualidade e prontidão. 
 Trabalhar em equipe. 
 Manter-se tecnicamente atualizado em sua especialidade. 
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CAPÍTULO 4  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 
4.1. Estrutura Modular 

O currículo foi organizado de acordo com a Lei Federal 9394/96, alterada pela Lei Federal 
11741/2008, Indicação CEE 08/2000, Indicação CEE 108/2011, Deliberação CEE 
105/2011, Resolução CNE/CEB 06/2012 e Parecer CNE/CEB 11/2012 e Resolução 
CNE/CEB 04/2012, assim como as competências profissionais que foram identificadas 
pelo Ceeteps, com a participação da comunidade escolar. 

A organização curricular da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO 
EM CANTO está organizada de acordo com o Eixo Tecnológico de “PRODUÇÃO 
CULTURAL E DESIGN” e estruturada em módulos articulados, com terminalidade 
correspondente à qualificação profissional de nível técnico identificada no mercado de 
trabalho. 

Os módulos são organizações de conhecimentos e saberes provenientes de distintos 
campos disciplinares e, por meio de atividades formativas, integram a formação teórica à 
formação prática, em função das capacidades profissionais que se propõem desenvolver. 

Os módulos, assim constituídos, representam importante instrumento de flexibilização e 
abertura do currículo para o itinerário profissional, pois que, adaptando-se às distintas 
realidades regionais, permitem a inovação permanente e mantêm a unidade e a 
equivalência dos processos formativos. 

A estrutura curricular que resulta dos diferentes módulos estabelece as condições básicas 
para a organização dos tipos de itinerários formativos que, articulados, conduzem à 
obtenção de certificações profissionais. 
 
4.2. Itinerário Formativo 

O curso de TÉCNICO EM CANTO é composto por três módulos. 

Os MÓDULOS I e II não oferecem terminalidade e serão destinados à construção de um 
conjunto de competências que subsidiarão o desenvolvimento de competências mais 
complexas, previstas para o módulo subsequente. 

Ao completar os MÓDULOS I, II e III, o aluno receberá o Diploma de TÉCNICO EM 

CANTO, desde que tenha concluído, também, o Ensino Médio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEM CERTIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III 

 

SEM CERTIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

Habilitação 

Profissional Técnica 

de Nível Médio de 

TÉCNICO EM 

CANTO 
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4.3. Proposta de Carga Horária por Componente Curricular 

MÓDULO I – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

Componentes 

Curriculares 

Carga Horária 

Horas-aula 

T
o

ta
l 
e
m

 H
o

ra
s

 

T
o

ta
l 
e
m

 H
o

ra
s
 –

 2
,5
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ó
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a

 

T
e
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P
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a
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s
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n
a
l 

P
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c
a
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ro
fi

s
s
io

n
a
l 
–
 2

,5
 

T
o

ta
l 

T
o

ta
l 
–
 2

,5
 

I.1 – Canto I: Prática de Performance 00 00 120 100 120 100 96 80 

I.2 – Canto Coral I: Introdução à leitura 
Musical 

60 50 00 00 60 50 48 40 

I.3 – Técnica Vocal I: Introdução ao 
Canto 

40 50 00 00 40 50 32 40 

I.4 – Apreciação Musical e Escuta de 
Época da Música Brasileira I 

40 50 00 00 40 50 32 40 

I.5 – Consciência e Expressão Corporal 40 50 00 00 40 50 32 40 

I.6 – Musicalização 60 50 00 00 60 50 48 40 

I.7 – Instrumento Complementar I: 
Iniciação ao Violão 

00 00 60 50 60 50 48 40 

I.8 – Linguagem, Trabalho e Tecnologia 40 50 00 00 40 50 32 40 

I.9 – Inglês Instrumental 40 50 00 00 40 50 32 40 

Total 320 350 180 150 500 500 400 400 
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MÓDULO II – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

Componentes 

Curriculares 

Carga Horária 

Horas-aula 

T
o

ta
l 
e
m

 H
o

ra
s

 

T
o

ta
l 
e
m

 H
o

ra
s
 –

 2
,5
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ó
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a

 

T
e
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a
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s
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n
a
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–
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T
o

ta
l 

T
o

ta
l 
–
 2

,5
 

II.1 – Canto II: Performance em Palco e 
em Estúdio 

00 00 120 100 120 100 96 80 

II.2 – Canto Cora II: Canto Cênico 60 50 00 00 60 50 48 40 

II.3 – Técnica Vocal II 40 50 00 00 40 50 32 40 

II.4 – Apreciação Musical e Escuta de 
Época da Música Brasileira II 

40 50 00 00 40 50 32 40 

II.5 – Estrutura da Linguagem Musical 40 50 00 00 40 50 32 40 

II.6 – Percepção Musical I 60 50 00 00 60 50 48 40 

II.7 – Instrumento Complementar II: 
Harmonia Aplicada ao Violão 

00 00 60 50 60 50 48 40 

II.8 – Aplicativos Informatizados 00 00 40 50 40 50 32 40 

II.9 – Planejamento do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) em Canto 

40 50 00 00 40 50 32 40 

Total 280 300 220 200 500 500 400 400 
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MÓDULO III – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 

CANTO 

Componentes 

Curriculares 

Carga Horária 

Horas-aula 

T
o

ta
l 
e
m

 H
o

ra
s

 

T
o

ta
l 
e
m

 H
o

ra
s
 –

 2
,5

 

T
e
ó

ri
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a
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ó
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 –
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l 
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a
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a
l 
–
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,5
 

T
o

ta
l 

T
o
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l 
–
 2

,5
 

III.1 – Canto III: Montagem de 
Espetáculo 

00 00 120 100 120 100 96 80 

III.2 – Canto Coral III: Criação e 
Improvisação Vocal 

60 50 00 00 60 50 48 40 

III.3 – Identidade Vocal e Gestão de 
Carreira 

40 50 00 00 40 50 32 40 

III.4 – Apreciação Musical e Escuta de 
Época da Música Brasileira III 

40 50 00 00 40 50 32 40 

III.5 – Harmonia 40 50 00 00 40 50 32 40 

III.6 – Percepção Musical III 40 50 00 00 40 50 32 40 

III.7 – Instrumento Complementar III: Voz 
e Violão 

00 00 60 50 60 50 48 40 

III.8 – Ética e Cidadania Organizacional 40 50 00 00 40 50 32 40 

III.9 – Desenvolvimento do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) em Canto 

00 00 60 50 60 50 48 40 

Total 260 300 240 200 500 500 400 400 
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4.4. Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas por Componente 
Curricular 

MÓDULO I – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

I.1 – Canto I: Prática de Performance 

Função: Prática de Performance Musical 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Relacionar o texto das 
canções aos aspectos técnico-
musicais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Elaborar planos de 
interpretação musical das 
canções estudadas.  
 
 
 
 
 
 
3. Realizar performances 
musicais, integrando corpo e 
voz. 

1.1.  Compreender o texto 
das canções trabalhadas. 
1.2. Estabelecer relações entre 
texto e música. 
1.3.  Correlacionar a canção 
ao contexto histórico, artístico, 
político e social. 
1.4 . Analisar o texto das 
canções trabalhadas em relação 
a: fraseado, respirações, 
articulações, prosódia etc. 
 
2.1. Cantar o repertório musical 
da década de 1960 até os dias 
atuais. 
2.2. Pesquisar e elaborar 
técnicas de interpretação. 
2.3. Perceber as diferenças de 
timbres e sonoridades e adequá-
los ao repertório estudado.  
 
3. Desenvolver o movimento 
corporal expressivo para a 
performance como cantor. 
3.1. Aprimorar a performance 
por meio da melhoria da postura, 
da respiração, do gesto, do 
tônus muscular e da 
movimentação cênica. 
3.2. Utilizar adequadamente os 
equipamentos de som e o 
espaço cênico na performance. 

1. Canções brasileiras:  

 relação entre texto e música 
 

1.1  Técnicas de 
interpretação musical a partir do 
texto:  

 respiração, articulações, 
fraseado, prosódia etc 
 

1.2  Contexto histórico, artístico, 
político e social do repertório 
trabalhado 
 
2. Prática de Repertório 
Musical: 

 década de 1960 aos dias 
atuais 

 
3. Relação corpo, voz e 
interpretação 
 
4. Consciência corporal:  

 postura, gesto e movimento 
 
5. Uso de microfone, espaço 
cênico, palco e a relação com o 
público 

 Carga Horária (horas-aula)

Teórica 00 Prática 120 Total 120 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 100 Total (2,5) 100 Horas-aula 
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I.2 – Canto Coral I: Introdução à leitura musical 

Função: Desenvolvimento da linguagem musical e prática em grupo 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Decodificar partituras, ler 
melodias em uníssono e/ou com 
divisão de vozes. 
 
 
 
 
2. Integrar a técnica vocal ao 
canto em grupo. 
 
3. Cantar em grupo, 
percebendo as diferentes vozes 
do coro enquanto canta, 
mantendo sua própria linha 
melódica.  
 
4. Relacionar o gestual da 
regência à interpretação 
musical. 
 

1.1. Compreender os elementos 
da linguagem musical para a 
execução vocal em grupo. 
1.2 . Desenvolver a leitura 
musical por meio de repertório 
coral. 
  
2. Utilizar a técnica vocal 
adequada ao canto coral. 
 
3. Interpretar o repertório coral 
escolhido coerentemente com 
questões estruturais e 
estilísticas das peças musicais 
trabalhadas. 
 
4. Compreender os sinais da 
regência coral. 
 

1. Elementos da linguagem 
musical presentes no repertório 
coral:  

 pauta e sistema, claves, 
figuras musicais, notas 
musicais, indicações de 
dinâmica, andamento, forma 
e articulação 

 
2. Exercícios de técnica vocal 

específicos para grupos:  

 controle da respiração, 
ressonância, extensão 
vocal, fraseado, articulações 
(legato, staccato etc.), 
emissões de vogais e 
consoantes 

 
3. Exercícios específicos para o 

desenvolvimento da leitura 
musical em grupos, 
manutenção da afinação e 
precisão rítmica 
 

4. Interpretação de repertório 
variado, desde a Renascença 
até o repertório contemporâneo 
e popular, para o conhecimento 
prático dos diversos estilos, suas 
características e sua 
interpretação 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 60 Prática 00 Total 60 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.3 – Técnica Vocal I: Introdução ao canto 

Função: Aprimoramento da execução musical 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Relacionar aspectos da 
fisiologia necessários à 
produção vocal cantada e 
técnicas destinadas ao 
aperfeiçoamento do Canto. 
 
2. Analisar a fisiologia do corpo 
humano com enfoque nos 
aparelhos respiratório e fonador. 
 
 
 
 
 
 
3. Correlacionar a escuta à 
emissão vocal. 
 
 
4. Avaliar hábitos e práticas 
adequados à saúde vocal. 

1. Perceber os elementos 
anátomofisiológicos na prática 
vocal. 
 
 
 
2.1. Realizar exercícios vocais e 
aplicar os conhecimentos de 
técnica vocal adquiridos ao 
repertório cantado. 
2.2. Identificar características da 
fisiologia do corpo humano, com 
enfoque nos sistemas 
respiratório e fonador. 
 
3. Aprimorar a escuta para 
avaliar a emissão vocal 
adequada ao canto. 
 
4. Pesquisar hábitos e práticas 
relacionados à saúde vocal. 

1. Respiração: 

 aspectos 
anatomofisiológicos; 

 sensibilização da 
musculatura intercostal, 
abdominal e pélvica; 

 exercícios de tonificação da 
musculatura intrínseca 

 
2. Articulação: 

 aspectos 
anatomofisiológicos (trato 
vocal); 

 dicção 
 
3. Ressonância: 

 aspectos 
anatomofisiológicos; 

 diferentes sonoridades do 
aparelho fonador 

 
4. Extensão e Tessitura vocal 
 
5. Saúde Vocal: 

 higiene Vocal; 

 disfonias 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.4 – Apreciação Musical e Escuta de Época da Música Brasileira I 

Função: Contextualização da Música Popular Brasileira 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar aspectos históricos 
da música brasileira com ênfase 
no surgimento e 
desenvolvimento da canção. 
 
2. Analisar características 
estéticas e formais da Música 
Brasileira e sua influência na 
interpretação de diferentes 
estilos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Correlacionar as 
características dos estilos 
musicais de época à 
interpretação musical. 

1. Identificar as diferentes 
características musicais das 
diversas épocas da música 
brasileira. 
 
2.1. Reconhecer auditivamente 
características estéticas e 
formais da Música Brasileira de 
diferentes períodos. 
2.2. Escutar e identificar as 
formas musicais de diferentes 
estilos. 
2.3. Relacionar as 
características musicais ao 
contexto histórico, 
socioeconômico e cultural da 
época. 
 
3. Pesquisar características 
estéticas, técnicas e formais da 
música brasileira para interpretá-
la vocalmente. 

1. Música Brasileira abrangendo 
regressivamente os seguintes 
períodos: 

 música Popular Brasileira na 
atualidade 

 década de 1990:  
o música, Política e 

Mercado 
(Sertanejo/Axé/Pagode) 

 década de 1980:  
o Música de Mercado e 

Música Eletrônica (Midi) 

 década de 1970:  
o continuísmo (Bossa 

Nova/Tropicalismo/Jove
m Guarda), Movimento 
migratório (Djavan/Zé 
Ramalho/ Alceu Valença 
etc.) e Nova Estética 
(Clube da Esquina) 

 década de 1960:  
o festivais (Influência 

Política), Jovem Guarda 
(Chegada do Rock), 
Tropicalismo 
(Movimento 
Antropofágico), Soul 
(Wilson Simonal) 

 
2. Características estéticas da 
Música Brasileira nos períodos 
estudados 
 
3. Formas musicais dos estilos 
estudados 
 
4. Contexto histórico, 
socioeconômico e cultural 
relativo a cada período musical 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.5 – Consciência e Expressão Corporal 

Função: Expressão Corporal 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Desenvolver a percepção da 
estruturação corporal e noções 
de reeducação do movimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analisar aspectos das 
dinâmicas corporais e do espaço 
em cena. 
 
 
 
 
3. Aplicar princípios de 
educação somática na 
preparação corporal para a 
prática musical.  
 

1.1. Aprimorar a autopercepção 
e organização corporal para o 
desenvolvimento das 
potencialidades expressivas do 
corpo.  
1.2. Utilizar recursos de técnicas 
de educação somática  
1.3. Desenvolver improvisações 
de movimento baseadas em 
temas corporais e jogos cênicos. 
 
2.1. Executar aspectos das 
dinâmicas corporais, 
relacionadas a tempo, espaço, 
peso e fluência. 
2.2. Executar estudos do 
espaço. 
 
3.1. Identificar técnicas de 
consciência corporal, sob 
aportes da Educação Somática.  
3.2. Observar e identificar 
diferentes modos de 
organização corporal, em 
práticas cotidianas e cênicas. 

1. Vivências corporais: 

 práticas de percepção e 
reestruturação corporal com 
ênfase no sistema ósseo-
sensório-motor 

 
2. Laboratórios de exploração de 
movimento, baseados em temas 
corporais, com diversos 
estímulos sensoriais:  

 táteis, sonoros/musicais, 
visuais, entre outros 

 
3. Princípios de organização do 
movimento humano a partir de 
técnicas de educação somática, 
tais como: 

 eutonia, Método 
Feldenkrais, Técnica de 
Alexander, entre outras 

 
4. Aspectos de dinâmica 
corporal:  

 peso, tempo, espaço e 
fluência 

 
5. Elementos de estudo do 
espaço:  

 níveis, direções, projeção 
 
6. Jogos cênicos 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.6 – Musicalização 

Função: Aprendizagem da Linguagem Musical 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Discriminar as propriedades 
do som.  
 
 
 
 
 
 
2. Correlacionar os diferentes 
elementos estruturais da música.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Experimentar com a voz e 
corpo as possibilidades de 
utilização dos conceitos 
vivenciados na compreensão do 
fenômeno musical. 

1.1. Perceber as propriedades 
do som: variações de altura, de 
duração, de intensidade e de 
timbre. 
1.2. Expressar corporalmente e 
vocalmente as propriedades do 
som.  
 
2.1.  Identificar os elementos 
estruturais da música: ritmo, 
harmonia, melodia, pulsação, 
compasso, fraseado, textura 
musical e forma.  
2.2. Articular o pulso básico de 
uma canção e os apoios 
relativos à sua fórmula de 
compasso. 
2.3. Reconhecer padrões 
rítmicos característicos da 
música brasileira e realizá-los 
corporalmente e/ou com 
instrumentos de percussão ao 
cantar uma melodia. 
2.4.  Perceber e expressar as 
direções melódicas com o corpo 
e com a voz. 
2.5 . Perceber as diferenças 
entre as fórmulas de compasso. 
2.6.  Reconhecer e cantar as 
tríades maiores e menores em 
suas funções tonais. 
2.7 . Compreender o fraseado 
musical e expressá-lo 
corporalmente e com a voz. 
2.8.  Executar e reconhecer 
diferentes texturas musicais. 
 
3.1. Compreender e reconhecer 
as partes de uma forma musical 
3.2. Aplicar os conceitos 
musicais aprendidos na prática 
musical. 

1. Propriedades do som:  

 Altura, duração, timbre e 
intensidade 

 
2. Elementos estruturais da 
música: 

 Pulsação:  
o pulso básico, pulso do 

compasso e subdivisões 
do pulso;  

 Ritmo:  
o ritmo da melodia; 

ostinato rítmico; células 
rítmicas; 

 Melodia:  
o Direções melódicas 

(ascendentes, 
descendentes e notas 
repetidas); canções no 
âmbito dos pentacórdios 
maior e menor 

 Compasso:  
o binário, ternário, 

quaternário e misto, 
simples e compostos 

 Harmonia: 
o tríades maiores e 

menores 

 Funções tonais: 
o  tônica, subdominante e 

dominante 

 Fraseado: 
o levare para tempo forte 

(tético), anacruse, 
pergunta e resposta, 
articulações e 
respiração 

 Textura musical:  
o monodia, dueto, 

cânones, polifonia 
 
3. Forma: Conceitos de estrofe, 
refrão, repetições 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 60 Prática 00 Total 60 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.7 – Instrumento Complementar I: Iniciação ao violão 

Função: Prática Musical 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Tocar ao violão o 
acompanhamento rítmico-
harmônico do repertório 
brasileiro estudado. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Correlacionar os 
conhecimentos técnicos com a 
prática musical. 
 
 
 
 
 
3. Reconhecer a nomenclatura 
musical e idiomática referente ao 
violão. 

1.1.  Executar linhas 
melódicas, escalas e levadas 
rítmicas no violão. 
1.2 . Articular corretamente os 
dedos da mão direita e esquerda 
ao executar melodias, arpejos e 
levadas rítmicas. 
1.3 . Executar ritmos e levadas 
da música brasileira, mantendo 
um pulso estabelecido. 
 
2.1 . Localizar e reconhecer, no 
braço do violão, as notas 
musicais e acordes estudados. 
2.2 . Tocar os acordes musicais 
estudados de acordo com a 
métrica e sequência de uma 
canção brasileira. 
 
3. Utilizar a nomenclatura 
musical e idiomática referente ao 
violão. 

1. Técnica de Mão direita: 

 Alternância dos dedos 
indicador e médio; 

 Arpejos com os dedos 
polegar, indicador, médio e 
anelar 

 
2. Técnica de Mão esquerda: 

 Alternância dos dedos (1, 2, 
3 e 4.) 

 
3. Ritmos e Levadas da música 
brasileira 
 
4. Localização das notas 
musicais no braço do violão – 
Escala Cromática 
 
5. Tríades maiores e menores 
em primeira posição, sem 
pestana 
 
6. Nomenclatura: 

 das partes do violão; 

 das notas correspondentes 
às cordas do violão; 

 Código de cifragem utilizado 
na música Popular Brasileira 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 00 Prática 60 Total 60 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.8 – Linguagem, Trabalho e Tecnologia 

 Função: Montagem de Argumentos e Elaboração de Textos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar textos técnicos/ 
comerciais da área de Música, 
por meio de indicadores 
linguísticos e de indicadores 
extralinguísticos. 
 
2. Desenvolver textos técnicos 
aplicados à área de Música, de 
acordo com normas e 
convenções específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pesquisar e analisar 
informações da área de Música, 
em diversas fontes 
convencionais e eletrônicas. 
 
 
 
 
4. Definir procedimentos 
linguísticos que levem à 
qualidade nas atividades 
relacionadas com o público 
consumidor. 

1. Utilizar recursos linguísticos 
de coerência e de coesão, 
visando atingir objetivos da 
comunicação comercial relativos 
à área de Música. 
 
2.1. Utilizar instrumentos da 
leitura e da redação técnica, 
direcionadas à área de Música. 
2.2. Identificar e aplicar 
elementos de coerência e de 
coesão em artigos e em 
documentação técnico-
administrativa relacionados à 
área de Música. 
2.3. Aplicar modelos de 
correspondência comercial 
aplicados à área de Música. 
 
3.1. Selecionar e utilizar fontes 
de pesquisa convencionais e 
eletrônicas. 
3.2. Aplicar conhecimentos e 
regras linguísticas na execução 
de pesquisas específicas da 
área de Música. 
 
4.1. Comunicar-se com 
diferentes públicos. 
4.2. Utilizar critérios que 
possibilitem o exercício da 
criatividade e constante 
atualização da área. 
4.3. Utilizar a língua portuguesa 
como linguagem geradora de 
significações, que permita 
produzir textos a partir de 
diferentes ideias, relações e 
necessidades profissionais. 

1. Estudos de textos técnicos/ 
comerciais aplicados à área de 
Música, através de: 

 indicadores linguísticos: 
o vocabulário; 
o morfologia; 
o sintaxe; 
o semântica; 
o grafia; 
o pontuação; 
o acentuação, etc 

 indicadores extralinguísticos: 
o efeito de sentido e 

contextos socioculturais; 
o modelos 

preestabelecidos de 
produção de texto 

 
2. Conceitos de coerência e de 
coesão aplicadas à análise e à 
produção de textos técnicos 
específicos da área de Música: 

 comunicados; 

 cartas; 

 avisos; 

 declarações; 

 recibos; 

 carta-currículo; 

 curriculum vitae; 

 contrato; 

 técnicas de redação 
 
3. Parâmetros de níveis de 
formalidade e de adequação de 
textos a diversas circunstâncias 
de comunicação 
 
4. Princípios de terminologia 
aplicados à área de Música: 

 glossário com nomes e 
origens dos termos 
utilizados na área de 
Música; 

 apresentação de trabalhos 
de pesquisas; 

 orientações e normas 
linguísticas para a 
elaboração do trabalho de 
conclusão de curso 

 
5. Composição e formatação do 
TCC: 

 capa; 
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 folha de rosto; 

 dedicatória; 

 agradecimentos; 

 epígrafe; 

 sumário; 

 listas de tabelas, ilustrações, 
abreviaturas, siglas e 
símbolos; 

 resumo; 

 introdução; 

 objetivos; 

 revisão bibliográfica; 

 metodologia; 

 resultados; 

 discussão dos resultados; 

 conclusões; 

 referências bibliográficas; 

 anexos; 

 formatação; 

 negrito, grifo ou itálico; 

 medidas de formatação do 
relatório; 

 revisão do texto; 

 concordância nominal; 

 concordância verbal; 

 dificuldades ortográficas 
comuns; 

 medidas e suas abreviações 
 
6. Apresentação oral: 

 planejamento; 

 produção da apresentação 
audiovisual; 

 apresentação 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.9 – Inglês Instrumental 

Função: Montagem de Argumentos e Elaboração de Textos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Usar a língua inglesa como 
instrumento de acesso à 
informação e comunicação 
interpessoal. 
 
 
2. Analisar, interpretar e aplicar 
os recursos expressivos da 
linguagem, relacionando texto/ 
contexto, conforme sua 
natureza, função, organização e 
condição de criação e 
desenvolvimento de software. 
 
 
 
 
 
 
3. Entender as tecnologias da 
informação e comunicação como 
meios ou instrumentos que 
possibilitem a construção de 
conhecimentos. 

1.1. Comunicar-se oralmente e 
ou por escrito na língua inglesa. 
1.2. Selecionar estilos e formas 
de comunicar-se ou expressar-
se adequadas a cada situação. 
 
2.1. Empregar critérios e aplicar 
procedimentos próprios da 
análise, interpretação e crítica 
de documentos de natureza 
específica. 
2.2. Comparar e relacionar 
informações contidas em textos. 
2.3. Interpretar textos e 
discursos reconhecendo, nas 
diferentes formas de expressão, 
as intenções e valores implícitos 
nas mensagens. 
 
3.1. Utilizar sites da Internet para 
pesquisa e como instrumento de 
acesso a conteúdo técnico. 
3.2. Articular conhecimentos da 
língua inglesa de forma 
interdisciplinar. 
3.3. Interpretar informações, 
códigos, ideias e palavras 
considerando as características 
do desenvolvimento de 
softwares. 

1. Listening: 

 compreensão auditiva 
através de diversas 
situações cotidianas 
 

2. Speaking: 

 manifestação da opinião, 
debates e discussões sobre 
diferentes situações e 
assuntos abordados 
 

3. Reading: 

 textos de linguagem verbal, 
visual e enunciados para 
leitura e interpretação; 

 prática das estratégias de 
leitura 
o skimming (leitura rápida 

visando à compreensão 
global do texto),  

o scanning (leitura rápida 
visando a busca de 
informações pontuais), 
etc 

 
4. Writing: 

 prática de produção escrita 
 

5. Grammar Focus: 

 exploração dos aspectos 
linguísticos contextualizados      
 

6. Musical Glossary: 

 glossário com nomes e 
origens dos termos 
utilizados na área de Música 
 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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MÓDULO II – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

II.1 – Canto II: Performance em Palco e em Estúdio 

Função: Prática da Performance Musical 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Relacionar o texto das 
canções aos aspectos técnicos- 
musicais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Elaborar planos de 
interpretação musical das 
canções estudadas.  
 
 
 
 
 
 
3. Realizar performances 
musicais, integrando corpo e 
voz. 

1.1. Compreender o texto das 
canções trabalhadas. 
1.2 . Estabelecer relações entre 
texto e música. 
1.3.  Correlacionar a canção 
ao contexto histórico, artístico, 
político e social. 
1.4.  Analisar o texto das 
canções trabalhadas em relação 
a: fraseado, respirações, 
articulações, prosódia etc. 
 
2.1. Cantar o repertório musical 
da pré-bossa nova, bossa nova 
e folclore brasileiro. 
2.2. Pesquisar e elaborar 
técnicas de interpretação. 
2.3. Perceber as diferenças de 
timbres e sonoridades e adequá-
los ao repertório estudado.  
 
3. Desenvolver o movimento 
corporal expressivo para a 
performance como cantor. 
3.1. Aprimorar a performance 
por meio da melhoria da postura, 
da respiração, do gesto, do 
tônus muscular e da 
movimentação cênica. 
3.2. Utilizar adequadamente os 
equipamentos de som e o 
espaço cênico na performance. 
3.3. Adequar a interpretação 
vocal às condições de captação 
de áudio no estúdio. 

1. Canções brasileiras: 

  relação entre texto e 
música: 
o Contexto histórico, 

artístico, político e social 
do repertório trabalhado 

 
2. Prática de Repertório 
Musical:  

 pré-bossa nova, bossa nova 
e folclore brasileiro 

 
3. Relação corpo, voz e 
interpretação 
 
4. Consciência corporal:  

 Postura, gesto e movimento 
 
5. Uso de microfone, espaço 
cênico, palco e a relação com o 
público 
 
6. Prática de estúdio 
 
7. Técnicas de interpretação 
musical:  

 fraseado, articulações, 
respirações 

 
8. Dinâmica: 

 do piano ao forte, crescendo 
e decrescendo 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 00 Prática 120 Total 120 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 100 Total (2,5) 100 Horas-aula 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – 01208-000 – São Paulo – SP – Tel.: (11) 3324.3300 
 

 
20 

 

II.2 – Canto Coral II: Canto Cênico 

Função: Expressão criativa na prática musical coletiva 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Desenvolver a prática de 
canto coral. 
 
 
 
 
2. Expressar-se relacionando 
canto e movimento corporal na 
performance de coro cênico. 
 
3. Integrar o aspecto 
cênico/teatral à montagem de 
espetáculo do coro cênico. 

1.1. Aplicar a técnica vocal 
ao canto em grupo. 
1.2. Praticar a leitura de 
partituras com os arranjos 
vocais. 
 
2. Desenvolver a consciência 
das possibilidades da voz e do 
corpo.  
 
3.1. Criar performances de 
coro cênico a partir do estudo do 
texto poético, do texto musical, 
de sonoridades e outros 
estímulos.  
3.2. Vivenciar o processo de 
canto coletivo para a 
composição cênica. 

1. Preparação vocal: 

 respiração, vocalizes, 
afinação, timbre, sonoridade 
e dinâmica 

 
2. Leitura musical: 

 compreensão da forma, da 
estrutura, do arranjo e da 
interpretação 

 
3. Canto associado ao 
movimento corporal: 

 técnicas de respiração; 

 emissão vocal; 

 interpretação vocal e cênica 
individual e em grupo 

 
4. Criação e improvisação 
cênica e vocal: 

 Jogos cênicos: 
o uso do espaço, 

criatividade, presença 
cênica e prontidão 

 Dramaturgia no canto coral: 
o conexão do repertório 

musical na construção 
de uma narrativa 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 60 Prática 00 Total 60 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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II.3 – Técnica Vocal II 

Função: Aprimoramento da Execução Musical 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Relacionar aspectos da 
fisiologia necessários à 
produção vocal cantada e 
técnicas destinadas ao 
aperfeiçoamento do Canto.  
 
2. Pesquisar sonoridades. 
 
 
 
 
3. Relacionar timbres, 
sonoridades e dinâmicas com a 
execução em repertório. 

1. Realizar exercícios de 
tonificação, resistência e 
controle muscular da expiração.  
 
 
 
2. Selecionar e aplicar 
sonoridades e dinâmicas 
adequadas à estética do 
repertório executado.  
 
3.1. Realizar exercícios vocais e 
aplicar os conhecimentos de 
técnica vocal adquiridos ao 
repertório cantado. 
3.2. Desenvolver diferentes 
sonoridades e possibilidades de 
utilização do espectro de 
harmônicos da voz. 

1. Respiração: 

 tonificação da musculatura 
envolvida na respiração; 

 controle da expiração: 
o sustentação, ataques e 

cortes 

 dinâmicas:  
o do piano ao forte, 

crescendo e 
decrescendo; 

 Projeção e apoio 
 
2. Timbre: 

 voz de cabeça, voz de peito 
e voz mista; 

 articulação vocal: 
o voz frontal (máscara); 

 ressonâncias 
 
3. Dinâmicas aplicadas ao 
canto 
 
4. Extensão e tessitura 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40  Prática 00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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II.4 – Apreciação Musical e Escuta de Época da Música Brasileira II 

Função: Contextualização da Música Popular Brasileira 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar aspectos históricos 
da música brasileira com ênfase 
no surgimento e 
desenvolvimento da canção.  
 
 
2. Analisar a interpretação vocal 
nos diferentes períodos 
estudados, reconhecendo as 
características estéticas e 
formais de cada estilo. 
 
3. Pesquisar características 
estéticas, técnicas e formais da 
música brasileira para interpretá-
las vocalmente. 

1. Relacionar as características 
musicais das décadas de 1940 e 
1950 aos respectivos contextos 
histórico, socioeconômico e 
cultural. 
 
2. Identificar auditivamente e 
descrever as características 
estéticas e formais da Música 
Brasileira dos períodos 
estudados. 
 
3.  Aplicar as características dos 
estilos musicais de época à 
interpretação musical. 

1. Música Brasileira abrangendo 
regressivamente os seguintes 
períodos: 

 Década de 1950:  
o bossa Nova e Influência 

jazzística na música 
brasileira 

 pré-Bossa Nova; 

 década de 40: 
o difusão do regionalismo 

musical 
 
2. Características estéticas da 
Música Brasileira nos períodos 
estudados 
 
3. Formas musicais dos estilos 
estudados 
 
4. Contexto histórico, 
socioeconômico e cultural 
relativo a cada período musical 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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II.5 – Estruturação da Linguagem Musical 

Função: Aprendizagem da Linguagem Musical 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Correlacionar os elementos 
básicos da música com as 
práticas de execução vocal e 
instrumental. 
 
 
2. Identificar e reconhecer os 
fundamentos da notação musical 
e saber empregá-los 
corretamente. 

1.1. Ler e escrever música de 
modo tradicional e alternativo. 
1.2. Aplicar, por meio da escrita, 
as regras e teorias da notação 
musical. 
 
2.1 Compreender os fenômenos 
musicais estudados na teoria 
musical através de exercícios 
variados. 
2.2. Reconhecer os 
Fundamentos da notação 
musical no repertório escrito da 
música popular brasileira. 

1. Fundamentos da Notação 
Musical - Melodia: 

 Clave de sol e de fá, 
pentagrama e notas 
musicais; 

 Direções melódicas 
ascendentes, descendentes 
e notas repetidas; 

 Tom e semitom, acidentes e 
enarmonização de notas; 

 Escalas maiores e menores, 
ordem dos bemóis e 
sustenidos – ciclo das 
quintas 

 
2. Fundamentos da Notação 
Musical - Rítmica: 

 Relação proporcional entre 
as figuras musicais; 

 Fórmulas de compasso:  
o binário, ternário, 

quaternário e misto – 
simples e compostos; 

 Ligadura de valor e ponto de 
aumento; 

 Andamento:  
o nomenclaturas, 

indicação metronômica 
(bpm), alterações 
progressivas 
(accelerando, 
diminuendo, etc.), 
percepção do 
andamento 

 
3. Fundamentos da Notação 
musical - Harmonia: 

 Intervalos melódicos e 
harmônicos; 

 Tríades maiores e menores 
e dominante com sétima 

 
4. Fundamentos da Notação 
musical - Forma: 

 4.1. Repetições e ritornelo; 

 4.2. Casas, sinais de 
repetição (Segno) e Coda 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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II.6 – Percepção Musical I 

Função: Desenvolvimento da Linguagem Musical 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Correlacionar os elementos 
estruturais da música ao realizar 
a percepção musical. 
 
 
2. Experimentar com a voz e 
corpo as possibilidades de 
utilização dos conceitos 
vivenciados na compreensão do 
fenômeno musical.  
 
3.  Correlacionar os diferentes 
elementos estruturais da música. 
 
4. Aplicar os conceitos musicais 
aprendidos na prática musical. 

1. Perceber os elementos 
estruturais da música por meio 
da escuta e da execução 
musical. 
 
2. Exercitar com o corpo, o 
movimento e a voz, melodias e 
células rítmicas. 
 
 
 
3. Improvisar pequenas 
estruturas musicais.  
 
4.1. Ler e interpretar partituras. 
4.2. Ser capaz de escrever os 
elementos musicais escutados, 
utilizando-se da notação 
musical. 

1. Elementos estruturais da 
música – leitura, escrita e 
percepção de: 

 pulsação:  
o pulso básico, pulso do 

compasso e subdivisões 
do pulso 

 ritmo:  
o ritmo da melodia; 

ostinato rítmico; células 
rítmicas 

 melodia:  
o direções melódicas 

ascendentes, 
descendentes e notas 
repetidas; intervalos 
melódicos e harmônicos 
nas escalas maiores e 
menores; pequenas 
canções com saltos 
intervalares 

 compassos: 
o binário, ternário, 

quaternário e misto - 
simples e compostos 

 harmonia:  
o escalas maiores e 

menores, tríades 
maiores e menores; 
funções tonais: 

o  tônica, subdominante e 
dominante; cadências 

 fraseado: 
o levare para tempo forte 

(tético), anacruse, 
pergunta e resposta, 
articulações e 
respiração 

 
2. Improvisação vocal e 
instrumental 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 60 Prática 00 Total 60 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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II.7 – Instrumento Complementar II: Harmonia Aplicada ao Violão 

Função: Execução Musical 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar harmonicamente o 
repertório musical proposto, 
reconhecendo as principais 
funções tonais e a relação dos 
acordes com o Campo 
Harmônico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aplicar os princípios da 
Harmonia na adaptação do 
repertório musical, atendendo às 
necessidades do intérprete. 
 
3. Aplicar a técnica violonística 
à interpretação musical do 
repertório estudado. 

1.1. Tocar no instrumento 
tríades maiores, menores, 
aumentadas, diminutas, o 
Campo Harmônico maior, 
tétrades maiores com sétima 
maior, com sétima menor, 
tétrades menores com sétima 
menor e tétrades diminutas com 
sétima diminuta. 
1.2. Analisar e reconhecer no 
repertório musical estudado as 
funções tonais principais e as 
cadências possíveis. 
 
2. Adaptar o repertório musical 
estudado, alterando a tonalidade 
de modo a favorecer a execução 
instrumental e/ou vocal. 
 
3.1. Executar linhas melódicas, 
escalas e levadas rítmicas no 
violão mantendo um pulso 
estabelecido. 
3.2. Articular corretamente 
os dedos da mão direita e 
esquerda ao executar melodias, 
arpejos, plaquês e levadas 
rítmicas. 

1. Formação de tríades 
maiores, menores, aumentadas 
e diminutas 
 
2. Campo Harmônico maior 
 
3. Funções tonais principais: 

 Tônica, Dominante e 
Subdominante 

 
4. Formação de tétrades:  

 maior com sétima maior, 
maior com sétima menor, 
menor com sétima menor e 
diminuta com sétima 
diminuta 

 
5. Cadências 
 
6. Transposição de tonalidade 
 
7. Ritmos e levadas da música 
brasileira 
 
8. Técnica de mão direita: 

 arpejos e plaquês 
 
9. Técnica de mão esquerda:  

 exercícios de alternância 
dos dedos (1, 2, 3 e 4) 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 00 Prática 60 Total 60 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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II.8 – Aplicativos Informatizados 

Função: Uso e Gestão de Computadores e Sistemas Operacionais 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Manter-se atualizado com 
relação a novas linguagens e 
novos programas de 
computador. 
 
2. Selecionar equipamentos e 
acessórios utilizáveis nas 
atividades. 
 
 
 
 
 
 
3. Operar sistemas operacionais 
e programas básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Identificar sistemas 
operacionais, softwares, 
aplicativos e links de pesquisa 
úteis para a área de Música. 

1. Pesquisar novas ferramentas 
e aplicativos de informática para 
a área de Música. 
 
 
2.1. Utilizar aplicativos de 
informática gerais e específicos 
para gerenciamento das 
atividades na área de Música. 
2.2. Utilizar equipamentos, 
acessórios e sistemas 
operacionais específicos para a 
área de Música. 
 
3.1. Operar banco de dados 
utilizando planilhas eletrônicas, 
arquivos de textos e tabelas 
dinâmicas. 
3.2. Alimentar e organizar banco 
de dados de clientes da área de 
Música. 
3.3. Selecionar técnicas para 
elaborar planilhas eletrônicas. 
3.4. Elaborar relatórios. 
 
4.1. Utilizar a Internet como 
fonte de pesquisa. 
4.2. Construir um blog 
organizacional. 
4.3. Gerenciar redes sociais com 
perfil corporativo. 
4.4. Identificar programas de 
gerenciamento. 
4.5. Utilizar programas de 
gerenciamento para o controle 
de produtos. 

1. Fundamentos de 
equipamentos de 
processamento de informações 
 
2. Fundamentos do Sistema 
Operacional Windows e dos 
aplicativos do Pacote Office: 

 processadores de texto: 
o formatação básica; 
o organogramas; 
o desenhos; 
o figuras; 
o mala direta; 
o etiquetas 

 planilhas eletrônicas: 
o formatação; 
o fórmulas; 
o funções; 
o gráficos 

 elaboração de slides e 
técnicas de apresentação 
em Power Point 

 banco de dados 
 
3. Gerenciamento de atividades 
da área de Música: 

 noções de alimentação de 
informações e sistemas; 

 relatórios da área: 
o organização; 
o seleção; 
o análise dos dados; 
o elaboração; 
o apresentação 

 
4. Validação das informações 
advindas da Internet: 

 elementos para construção 
de um blog 

 
5. Gerenciamento eletrônico das 
informações, atividades e 
arquivos 
 
6. Noções de rede e sua 
eficiência operacional 
 
7. Editoração de partituras por 
meio de softwares 
 
8. Softwares para gravação e 
edição de áudio 
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9. Protocolo MIDI e suas 
aplicações na produção musical 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 00 Prática 40 Total 40 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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II.9 – PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM 

CANTO 

Função: Estudo e Planejamento 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar dados e informações 
obtidas de pesquisas empíricas 
e bibliográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Propor soluções 
parametrizadas por viabilidade 
técnica e econômica aos 
problemas identificados no 
âmbito da área profissional. 
 

1.1. Identificar demandas e 
situações-problema no âmbito 
da área profissional. 
1.2. Identificar fontes de 
pesquisa sobre o objeto em 
estudo. 
1.3. Elaborar instrumentos de 
pesquisa para desenvolvimento 
de projetos. 
1.4. Constituir amostras para 
pesquisas técnicas e científicas, 
de forma criteriosa e 
explicitada. 
1.5. Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo. 
 
2.1. Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto. 
2.2. Registrar as etapas do 
trabalho. 
2.3. Organizar os dados obtidos 
na forma de textos, planilhas, 
gráficos e esquemas. 
 

1. Estudo do cenário da área 
profissional: 

 características do setor: 
o macro e microrregiões 

 avanços tecnológicos; 

 ciclo de vida do setor; 

 demandas e tendências futuras 
da área profissional; 

 identificação de lacunas 
(demandas não atendidas 
plenamente) e de situações-
problema do setor 

 
 
2. Identificação e definição de 
temas para o TCC: 

 análise das propostas de temas 
segundo os critérios: 
o pertinência; 
o relevância; 
o viabilidade 

 
 
3. Definição do cronograma de 
trabalho 
 
 
4. Técnicas de pesquisa: 

 documentação indireta: 
o pesquisa documental; 
o pesquisa bibliográfica 

 técnicas de fichamento de 
obras técnicas e científicas; 

 documentação direta: 
o pesquisa de campo; 
o pesquisa de laboratório; 
o observação; 
o entrevista; 
o questionário 

 técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de 
campo: 
o questionários; 
o entrevistas; 
o formulários etc 

 
 
5. Problematização 
 
 
6. Construção de hipóteses 
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7. Objetivos: 

 geral e específicos (Para quê? 
e Para quem?) 

 
 
8. Justificativa (Por quê?) 
 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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MÓDULO III – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 

CANTO 

III.1 – Canto III: Montagem de Espetáculo 

Função: Prática da Performance Musical 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Realizar performances cênico-
musicais, integrando corpo e 
voz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Correlacionar os planos de 
interpretação, a preparação 
vocal e corporal, os elementos 
cênicos e a encenação para a 
montagem do espetáculo. 

1.1. Preparar-se para a 
performance musical por meio 
de aquecimento vocal e 
corporal, de estudo de repertório 
e de ensaios com músicos 
acompanhadores. 
1.2. Participar da montagem de 
espetáculos, concebendo, 
cantando, atuando, tocando ou 
produzindo, considerando todas 
as bases tecnológicas 
desenvolvidas. 
 
2.1. Elaborar os documentos 
técnicos referentes ao 
espetáculo. 
2.2. Elaborar planos de 
interpretação musical, 
considerando a contextualização 
histórico-social e estética do 
repertório estudado e as 
técnicas de interpretação vocal e 
corporal. 

1. Contextualização 
histórico-social e estética do 
repertório estudado 
2. Técnicas de interpretação 
musical:  

 fraseado, dinâmica, 
articulações 

3. Técnicas de aquecimento 
vocal e corporal 
4. Princípios do movimento, 
gesto e ação física a partir dos 
estudos de autores tais como:  

 Stanislavski e Grotowski 
5. Espaço cênico:  

 ocupação do espaço através 
do corpo, do movimento, da 
presença cênica; objetos 
cênicos 

6. Documentos técnicos 
necessários à montagem de 
espetáculo: 

 programa (seleção de 
repertório), release, sinopse, 
rider técnico, mapa de palco 
e etc 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 00 Prática 120 Total 120 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 100 Total (2,5) 100 Horas-aula 
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III.2 – Canto Coral III: Criação e Improvisação Vocal 

Função: Expressão Criativa na Pratica Musical Coletiva 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Apropriar-se da improvisação 
musical como elemento de 
expressão durante a 
performance. 
 
 
 
 
 
2. Integrar os elementos de 
improvisação, criação e do 
repertório musical na busca de 
uma expressão criativa. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Integrar os cantores, os 
limites, o tempo, o espaço e a 
autodisciplina na construção de 
um repertório musical. 

1.1. Investigar diferentes 
sonoridades produzidas pelo 
corpo e pela voz, 
individualmente e em grupo. 
1.2. Improvisar vocalmente 
aprimorando a escuta, a 
observação e a presença 
consciente. 
 
2.1. Desenvolver a iniciativa, a 
capacidade criadora, a 
imaginação, a intuição, a 
originalidade, a espontaneidade 
e a predisposição ao acaso ao 
improvisar e criar musicalmente. 
2.2. Exercitar a confiança, a 
incorporação e a transposição 
do erro na improvisação e 
interpretação musical. 
 
3. Estabelecer uma relação 
lúdica com o outro, com os sons 
e com o movimento corporal. 

1. Improvisação vocal com base 
em: 

 diferentes parâmetros 
sonoros, isoladamente; 

 variação rítmica com apenas 
alguns sons; 

 variação dinâmica com 
ostinatos de frases musicais; 

 variação melódica partindo 
de frases musicais definidas; 

 variação de andamento; 

 variação harmônica: 
o acordes de 3 e 4 sons 

(sons simultâneos e 
arpejados), senso tonal, 
as funções principais, a 
improvisação sobre 
cadências; 

 diferentes formações e 
ocupações do espaço 
acústico; 

 diferentes escalas:  
o tonais, modais, exóticas 

e pentatônicas 
 
2. Produção e criação sonora:  

o relação entre som e 
movimento corporal 

 
3. Criação musical coletiva 
utilizando formas livres e/ou 
tradicionais a partir de diferentes 
estímulos, como histórias, 
paisagens sonoras, imagens, 
canções, textos, poesias, entre 
outros 
 
4. Repertório musical 
construído a partir de arranjos, 
releituras, criação e 
improvisação 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 60 Prática 00 Total 60 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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III.3 – Identidade Vocal e Gestão de Carreira 

Função: Aprimoramento da Execução Musical 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Integrar a pesquisa 
profissional ao cenário 
profissional artístico. 
 
2. Cantar o repertório de acordo 
com o projeto de carreira 
desenvolvido. 
 
 
 
 
3. Elaborar um projeto de 
carreira pessoal. 

1.1. Pesquisar o cenário 
profissional e mercado de 
trabalho da música. 
 
2.1. Praticar o repertório vocal 
escolhido de acordo com a 
pesquisa de identidade vocal 
desenvolvida. 
2.2. Realizar uma proposta de 
apresentação musical. 
 
3.1. Produzir Portfólio artístico 
pessoal. 
3.2. Construir a Identidade vocal 
e Imagem comercial, adequando 
o repertório às características 
vocais do aluno, desenvolvendo 
figurino, performance e nome 
artístico. 

1. Cenário profissional e 
mercado de trabalho da música: 

 nichos comerciais de cada 
estilo 

 
2. Identidade vocal e Imagem 
comercial: 

 escolha e adequação do 
repertório às características 
vocais do aluno, pesquisa 
de instrumentação e arranjo 
musical, figurino, 
performance e nome 
artístico 

 
3. Projeto de carreira: 

 público-alvo, seleção de 
repertório, metas de curto, 
médio e longo prazo e 
divulgação 

 
4. Portfólio: 

 material audiovisual, 
release, currículo artístico, 
perfis em redes sociais, site 
e outros 

 
5. Prática de repertório individual 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50  Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – 01208-000 – São Paulo – SP – Tel.: (11) 3324.3300 
 

 
33 

 

III.4 – Apreciação Musical e Escuta de Época da Música Brasileira III 

Função: Contextualização da Musica Popular Brasileira 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar aspectos históricos 
da música brasileira com ênfase 
no surgimento e 
desenvolvimento da canção. 
 
 
2. Analisar a interpretação vocal 
nos diferentes períodos 
estudados, reconhecendo as 
características estéticas e 
formais de cada estilo. 
 
3. Pesquisar características 
estéticas, técnicas e formais da 
música brasileira para interpretá-
las vocalmente. 

1. Relacionar as características 
musicais dos períodos 
estudados aos respectivos 
contextos histórico, 
socioeconômico e cultural. 
 
2. Identificar auditivamente e 
descrever as características 
estéticas e formais da Música 
Brasileira dos períodos 
estudados. 
 
3. Aplicar as características dos 
estilos musicais de época à 
interpretação musical. 

1. Música Brasileira abrangendo 
regressivamente os seguintes 
períodos: 

 samba Exaltação: 
o Ary Barroso, Braguinha, 

Noel Rosa, Lamartine Babo 

 

 era do Rádio: 
o Carmem Miranda, Mario 

Reis, Marília Batista, 
Francisco Alves, Aracy de 
Almeida e outros 

 samba: 
o a partir da gravação de 

“Pelo telefone” de Donga e 
Mauro de Almeida 

 inícios da gravação musical 
no Brasil: 
o Mário Pinheiro, Baiano, 

Cadete, João Pernambuco, 
Catulo da Paixão Cearense 

 séc. XIX: 
o Maxixe, Cinema, Cafés 

Cantantes, Operetas 
(Chiquinha Gonzaga e 
Ernesto Nazaré), 
Formação do Choro e 
Maxixe, Danças europeias 

 séc. XVIII e XVII: 
o Lundú, Modinha, Danças 

Populares, Cantos 
religiosos, Chegada dos 
europeus e africanos 

 
2. Características estéticas da 
Música Brasileira nos períodos 
estudados 
 
3. Formas musicais dos estilos 
estudados 
 
4. Contexto histórico, 
socioeconômico e cultural 
relativo a cada período musical. 
 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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III.5 – Harmonia 

Função: Aprendizagem da Linguagem Musical 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Relacionar os conceitos de 
harmonia aprendidos com a 
prática musical. 
 
 
 
 
2. Analisar harmonicamente o 
repertório de música popular 
brasileira. 

1.1. Reconhecer auditivamente 
os fundamentos da harmonia. 
1.2. Cantar exercícios e 
repertório musical que 
exemplifiquem os conceitos 
harmônicos aprendidos. 
 
2.1. Articular a leitura e a escrita 
musical com fundamentos da 
Harmonia. 
2.2. Harmonizar pequenas 
melodias. 

1. Fundamentos da Harmonia: 

 tríades maiores, menores, 
aumentadas e diminutas; 

 formação de tétrades: 
o maior com sétima maior, 

maior com sétima 
menor, menor com 
sétima menor, diminuta 
com sétima diminuta e 
diminuta com sétima 
menor; 

 cifragem da música popular; 

 inversões e linha do baixo; 

 ciclo das quintas; 

 campo harmônico maior e 
menor; 

 funções tonais; cadências 
autêntica, plagal, de engano, 
perfeitas, imperfeitas e 
cadências secundárias; 
noções de condução de 
vozes; 

 transposição de tonalidade 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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III.6 – Percepção Musical II 

Função: Desenvolvimento da Linguagem Musical 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Correlacionar os elementos 
estruturais da música ao realizar 
a percepção musical. 
 
2. Expressar com a voz e o 
corpo os conceitos 
compreendidos do fenômeno 
musical.  
 
 
 
3.  Correlacionar e aplicar na 
prática musical os diferentes 
elementos estruturais da música.  
 
 
 
 
 
 4. Integrar o reconhecimento 
auditivo de melodias, intervalos, 
harmonias e figurações rítmicas, 
à notação musical, realizando 
solfejos, improvisações e leituras 
à primeira vista, bem como o 
estudo de partituras musicais 

1.1. Percutir considerando os 
elementos estruturais da escrita 
rítmica. 
 
2.1. Cantar exercícios, melodias, 
tríades, tétrades, intervalos e 
escalas. 
2.2. Exercitar com o corpo, o 
movimento e a voz, melodias e 
células rítmicas. 
 
3.1. Improvisar e compor ritmos 
e melodias relacionando-os com 
os elementos estruturais 
estudados. 
3.2. Realizar leitura musical à 
primeira vista. 
3.3. Ler e interpretar partituras. 
 
4.1. Reconhecer os elementos 
estruturais da música e solfejar 
corretamente ritmos e melodias 
escritos. 
4.2. Ser capaz de escrever os 
elementos musicais escutados, 
utilizando-se da notação musical 
por meio de ditados rítmicos, 
melódicos e rítmico-melódicos, a 
uma voz. 
4.3. Ser capaz de reger os 
diferentes compassos. 

1. Elementos estruturais da 
música: 

 Ritmo: 
o subdivisões da 

semínima até quatro 
semicolcheias, com 
síncopes (figuras 
pontuadas) e pausas; 
quiálteras 

 Melodia: 
o intervalos melódicos e 

harmônicos nas escalas 
maiores e menores 

 Compassos: 
o binário, ternário, 

quaternário e misto – 
simples e compostos 

 Harmonia: 
o escalas maiores, 

menores e modos 
eclesiásticos, tríades 
maiores, menores, 
aumentadas e 
diminutas; tétrades; 
funções tonais do 
campo harmônico maior; 
cadências autêntica, 
plagal e de engano, 
perfeitas e imperfeitas 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40  Prática 00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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III.7 – Instrumento Complementar III: Voz e Violão 

Função: Execução Musical 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Aplicar a técnica vocal e 
violonística simultaneamente ao 
interpretar canções do repertório 
estudado. 
 
 
 
2. Correlacionar os 
conhecimentos técnicos na 
construção de uma interpretação 
musical. 
 
 
3. Articular os princípios 
harmônicos, as características 
rítmicas e a pesquisa do 
repertório na adaptação do 
repertório musical, atendendo às 
necessidades do intérprete. 

1.1. Tocar e cantar vocalizes e 
escalas musicais 
simultaneamente. 
1.2. Executar ritmos e levadas 
da música popular no violão 
enquanto entoa uma melodia. 
 
2.1. Articular corretamente os 
dedos das mãos direita e 
esquerda ao executar melodias, 
arpejos, plaquês, pestanas e 
levadas rítmicas. 
 
3.1. Pesquisar e selecionar 
repertório de canções populares, 
transpondo a tonalidade quando 
necessário, para obter uma 
execução tecnicamente 
adequada ao violão e à voz. 

1. Vocalizes e escalas 
2. Ritmos e levadas da música 
popular 
3. Técnica de mão direita:  

 escalas, arpejos e plaquês 
4. Técnica de mão esquerda: 

 alternância dos dedos (1, 2, 
3 e 4); 

 mudança de posição; 

 pestana 
5. Repertório de canções 
populares 
6. Transposição de tonalidade 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 00 Prática 60 Total 60 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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III.8 – Ética e Cidadania Organizacional 

Função: Planejamento Ético e Organizacional 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar o Código de Defesa 
do Consumidor, a legislação 
trabalhista, do trabalho 
voluntário, regras e 
regulamentos organizacionais. 
(ética na utilização dos códigos 
de defesa, direitos, legislação e 
voluntariado). 
 
 
 
 
2. Avaliar procedimentos 
adequados a fim de promover a 
imagem organizacional. 
(ética das relações institucionais, 
compreender a instituição, estar 
de acordo com a imagem 
institucional “vestir a camisa”). 
 
 
 
 
3. Pesquisar as técnicas e 
métodos de trabalho em equipe, 
valorizando a cooperação, a 
iniciativa, ética e autonomia no 
desempenho pessoal e 
organizacional. 
(ética das relações do trabalho 
em equipe, relacionamento e 
comunicação). 
 
 
 
4. Analisar a importância da 
responsabilidade social e 
sustentabilidade na formação 
profissional e ética do cidadão. 
(ética no desenvolvimento da 
responsabilidade social, 
sustentabilidade e cidadania na 
área de Técnico em Canto). 

1.1. Aplicar a legislação 
trabalhista e o Código de Defesa 
do Consumidor nas relações 
empregador/ empregado e 
consumidor/ fornecedor. 
1.2. Atuar respeitando os limites 
estabelecidos pelas leis e 
códigos de ética profissional. 
1.3. Aplicar legislação, incentivar 
e participar de programas de 
trabalho voluntário. 
 
2.1. Promover a imagem da 
organização. 
2.2. Executar criticamente os 
procedimentos organizacionais. 
2.3. Propagar a imagem da 
instituição, percebendo ameaças 
e oportunidades que possam 
afetá-la e os procedimentos de 
controle adequados a cada 
situação. 
 
3.1. Utilizar técnicas de relações 
profissionais no atendimento ao 
cliente, fornecedor, parceiro, 
empregador e concorrente. 
3.2. Conduzir e/ ou coordenar 
equipes de trabalho. 
3.3. Valorizar e encorajar as 
manifestações de diversidades 
cultural e social. 
3.4. Respeitar as diferenças 
locais, culturais e sociais. 
 
4.1. Identificar e respeitar os 
direitos humanos. 
4.2. Desenvolver projetos (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área). 
4.3. Aplicar procedimentos (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área)     
corretos para descartes de 
resíduos. 
4.4. Utilizar metodologia (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área de 
técnico em Canto). 

1. Conceito do código de Defesa 
do Consumidor 
 
2. Fundamentos de legislação 
trabalhista e Legislação para o 
Autônomo 
 
3. Normas e comportamentos 
referentes aos regulamentos 
organizacionais 
 
4. Imagem pessoal e 
institucional 
 
5. Definições de trabalho 
voluntário: 

 lei Federal 9.608/98 e 
10.748/10; 

 lei Estadual nº 10.335/99; 

 deliberação Ceeteps nº 
01/2004 

 
6. Definições e técnicas de 
trabalho em equipe, chefia e 
autonomia; atribuições e 
responsabilidades 
 
7. Código de ética nas empresas 
da área de Música 
 
8. Cidadania na área de Música: 

 relações pessoais e do 
trabalho 

 
9. Fundamentos da ética 
profissional aplicados ao curso 
de Técnico em Canto: 

 princípio na construção de 
organizações sociais na 
área de Canto 

 
10. Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, Convenções 
e Direitos Humanos no Brasil 
 
11. Diversidade cultural: 

 cultura; 

 grupo étnico; 

 religião; 

 vestimenta; 

 alimentação 
 
12. Diversidade social: 
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 homofobia; 

 bullying; 

 drogas licitas; 

 drogas ilícitas; 

 inclusão social 
 
13. Procedimentos 
ecologicamente corretos para a 
área de Música 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50  Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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III.9 – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM 

CANTO 

Função: Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Planejar as fases de 
execução de projetos com base 
na natureza e na complexidade 
das atividades. 
 
 
 
 
2. Avaliar as fontes de recursos 
necessários para o 
desenvolvimento de projetos. 
 
 
 
 
 
 
3. Avaliar a execução e os 
resultados obtidos de forma 
quantitativa e qualitativa. 
 

1.1. Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos. 
1.2. Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais. 
 
2.1. Correlacionar recursos 
necessários e plano de 
produção. 
2.2. Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
2.3. Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao projeto. 
 
3.1. Verificar e acompanhar o 
desenvolvimento do cronograma 
físico-financeiro. 
3.2. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 
3.3. Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas. 
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida. 
 

1. Referencial teórico: 

 pesquisa e compilação de 
dados; 

 produções científicas etc 
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho: 

 definições; 

 terminologia; 

 simbologia etc 
 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos: 

 cronograma de atividades; 

 fluxograma do processo 
 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários 
 
5. Identificação das fontes de 
recursos 
 
6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: 

 seleção; 

 codificação; 

 tabulação 
 
7. Análise dos dados: 

 interpretação; 

 explicação; 

 especificação 
 
8. Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas 
 
9. Sistemas de gerenciamento de 
projeto 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 00 Prática 60 Total 60 Horas-aula 
Divisão de 

Turmas 
Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 50 Horas-aula 

 


