
 
 

 
 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES REMOTAS - TÉCNICA VOCAL II CÓDIGO:  
DAA00284 

CURSO/DEPARTAMENTO:  

Licenciatura em Teatro/Departamento de Artes 

 

CARGA HORÁRIA: 40 h 

PRÉ-REQUISITOS:                                        

Técnica Vocal I 

CRÉDITOS: 2 

PROFESSORA:  
Dra Jussara Trindade Moreira                                   

 

VIGÊNCIA/PERÍODO: 2020.2 

 

EMENTA PARA O PERÍODO DE PANDEMIA 
 A voz cênica em suas relações expressivas, rítmicas e sonoro-musicais com a palavra, as emoções, 
estilos textuais e personagens.  
 

 OBJETIVO GERAL: 
Exercitar a expressividade vocal na cena teatral com base em conhecimentos técnicos prévios 
(Técnica Vocal I), por meio de atividades utilizando ferramentas e tecnologias digitais.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Estimular a autonomia dos discentes na busca de estratégias pessoais para o estudo e 
desenvolvimento da expressividade vocal para a cena; 
- Auxiliar os discentes no desenvolvimento de técnicas vocais para criações cênicas; 
- Criar produtos vocais próprios (leitura de textos, exercícios vocais, vozes de personagens, canções 
etc) a partir das atividades propostas; 
- Compartilhar suas produções vocais com os colegas através de áudios e vídeos, possibilitando 
reflexões coletivas sobre o desenvolvimento pessoal e grupal;  
- Refletir sobre os aspectos positivos e limitações do trabalho com a voz cênica por meio remoto.   
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 
- Estudos da voz no teatro: a fala e o canto em cena; 

- Exercícios de escuta e produção vocal com a voz falada e cantada; 

- A voz em cena: relação entre voz e ação cênica (ação vocal); 

- Criação de vozes de seres ficcionais (personagens humanos e não humanos).  

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Atividades síncronas: 
- Encontros virtuais por meio do Google Meeting para a apresentação da proposta pedagógica, 
trocas de ideias e reflexões sobre as atividades remotas; 
 
Atividades assíncronas: 
- Orientações semanais sobre as atividades a serem desenvolvidas pelos discentes, por meio de 



mensagens escritas, áudios ou vídeos compartilhados em grupo de Watsapp; 
 
Procedimentos metodológicos:  
- Exposição das atividades; exercícios vocais; criação de personagens vocais e canto; 
- Orientação individual online durante todo o processo por meio do grupo de Whatsapp a ser criado 
para fins pedagógicos; 

 
Recursos tecnológicos: smartphone com acesso à Internet; grupo de Whatsapp; Google Meeting. 
 

 

AVALIAÇÃO: 

- Realização das atividades propostas e compartilhamento das mesmas no grupo de Whatsapp. 
- Participação nas aulas síncronas. 
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