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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Reconhecer o aparelho fonador e respetivo funcionamento.
2. Perceber a importância das técnicas da prática vocal.
3. Experimentar diferentes técnicas da prática vocal.
4. Aplicar técnicas da prática vocal à prática letiva e diferentes contextos educativos.

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
não se aplica.

Conteúdo da unidade curricular
1. Importância da Prática Vocal; 2. Aperfeiçoar as práticas e técnicas vocais ; 3. Aplicar as prática vocais em contextos musicais educacionais diferenciados.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Importância da Prática Vocal:
- como elemento de motivação;
- enquanto fator de integração e socialização;
- a prática vocal e a sua importância.
2. Aperfeiçoar as práticas e técnicas vocais:
- no aperfeiçoamento de aptidões vocais e musicais;
- na realização de exercícios práticos de técnica vocal.
3. Aplicar as prática vocais em contextos musicais educacionais diferenciados:
- prática vocal aplicada a crianças;
- a prática vocal aplicada nos contextos educativos.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
A UC é constituída por duas componentes: uma teórica e outra prática. Na teórica, recorre-se ao uso de meios audiovisuais para apresentação dos conteúdos
programáticos, enquanto ferramenta imprescindível. É feita análise detalhada de vídeos e imagens reais. Na componente prática, através do piano é solidificada a
teoria previamente apreendida com a prática de exercícios vocais.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 50% (Teste escrito.)
- Prova Intercalar Oral - 50% (Teste oral.)
2. Avaliação por exame (100%) - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Exame Escrito e prático, (exercícios vocais práticos))

Língua em que é ministrada
1. Português
2. Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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