Ação de Formação
“A Fala e o Canto”

Formador:
INSTITUTO GREGORIANO DE LISBOA
Avenida 5 de Outubro, nº 258
1600-038 LISBOA

Luís Madureira

www.institutogregoriano.pt
Telefone: 217933737 / 217930004
Email: iglsecretariaalunos@gmail.com
Horário de funcionamento da Escola: das 8h00
às 20h00 (segunda a sexta feira); das 9h00 às
14h00 (sábado).
Horário de funcionamento da Secretaria: das
9h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 (segunda a
sexta-feira).

1 a 7 de Abril de 2019

Organização:

Instituto Gregoriano de Lisboa

Conteúdos:
Pelas características inerentes ao canto, que
resultam de uma postura correcta, do
desenvolvimento da capacidade respiratória,
da clareza da articulação, e do
enriquecimento tímbrico, a sua prática é
muitas vezes recomendado pelos
profissionais de saúde para corrigir
anomalias da voz falada.
Por outro lado, se a voz falada for bem
trabalhada, poderá favorecer e melhorar a
voz cantada.
Com uma abordagem integrante destas
duas realidades, pretende-se explorar
técnicas e desenvolver estratégias para
equilibrar estas duas facetas do acto vocal,
e assim obter uma emissão saudável e
eficaz, reveladora do potencial de cada
indivíduo.

Créditos: Ação de formação de 25h,
conferindo 1 crédito.

Boletim de Inscrição

Destinatários: Professores de todos os
Grupos de Recrutamento.

Nome:_______________________________

Custo: Gratuita para Professores que
lecionam no presente ano letivo no IGL, 50€
para Professores externos.
O pagamento da inscrição poderá ser
efectuado na secretaria do Instituto
Gregoriano de Lisboa ou através de
transferência bancária para o seguinte NIB:
PT 5007 8101 1201 1200 1306 345.
Deverá anexar ao boletim de inscrição o
comprovativo de pagamento. Os mesmos
podem ser enviados por e-mail.

Inscrições:

_____________________________________
Morada:______________________________
_____________________________________
Nº de Contribuinte:______________________
BI/CC:_______________________________
Telefone:_____________________________
Email:________________________________

Limite de 25 inscrições, até dia 27 de Março.
Grupo de Recrutamento:_________________

Datas: De 1 a 7 de Abril de 2019. 1 a 5 de
Abril das 10 às 14h e dia 7 de Abril das 14 às
19h.

Local:

Escola onde leciona: ____________________
_____________________________________

Instituto Gregoriano de Lisboa (1 a 5 de Abril )
e Escola Superior de Música de Lisboa (7 de
Abril)
Ass._________________________________

