
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 
 

Nome:  Data: ___/___/_______ 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento: 

Materialidades: Instrumentos musicais não-convencionais e suas possibilidades na produção 
musical; A voz. | Preparação corporal e vocal. 

 

Habilidades:  

(GO-EF09AR36) Utilizar possibilidades vocais e/ou instrumentais para a expressão musical. 

(GO-EF09AR38) Vivenciar e reconhecer a importância dos exercícios corporais preparatórios para a 
prática musical, tais como: aquecimento e alongamento. 

 

PODCAST V – A VOZ 
 

Na atividade de hoje falaremos sobre a voz! 

Muitos de vocês provavelmente já gravaram uma mensagem em áudio no whatsapp ou o próprio 
podcast das atividades anteriores, e ao ouvirem sua voz gravada pela primeira vez nota-se que a 
voz fica “diferente”, gera uma estranheza, mas por quê? Por que ouvimos nossa voz diferente do 
que as pessoas escutam e escutamos gravada? 

Quando a gente canta ou fala, nossas pregas vocais (conhecidas popularmente como cordas vocais) 
vibram produzindo o som. O som emitido é trabalhado e amplificado por partes do nosso corpo, 
como: a língua, lábios, ossos do nosso crânio e por aí vai. O som que escutamos, escutamos 
internamente, dentro da nossa cabeça, podendo até mesmo sentir as vibrações da nossa voz. 

De acordo com o site da revista Galileu, “o crânio tem muito a ver com a estranheza do som das 
nossas vozes. Para entender isso melhor faça esse exercício: quando você coloca sua mão sobre 
uma lanterna, ela vai parecer vermelha, justamente porque as ondas da luz vermelha tem 
comprimentos mais longos do que azul ou verde. Quanto maior a frequência de luz, maior o seu 
poder de transpor objetos físicos. Agora, pense na sua voz como a luz. As ondas menores são 
facilmente filtradas através dos tecidos do nosso crânio e para os nossos ouvidos, por isso soa mais 
profundo e suave para nós, mas as frequências na vida real e em gravações são praticamente os 
mesmos. Basicamente, seu cérebro te engana, fazendo sua voz parecer mais bonita do que 
realmente é.” (https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Neurociencia/noticia/2015/03/por-que-voce-odeia-o-

som-da-propria-voz.html acessado em 05/06/2022). 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Neurociencia/noticia/2015/03/por-que-voce-odeia-o-som-da-propria-voz.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Neurociencia/noticia/2015/03/por-que-voce-odeia-o-som-da-propria-voz.html


 

 

Mas como a gente faz para se acostumar com a nossa voz gravada? 

Simples, a gente passa a ouvir a nossa voz gravada várias vezes. É o que se chamam de efeito de 
exposição, quanto mais a gente se ouve, mais nos acostumamos, mais familiar a nossa voz se torna 
para nós. 

Então já sabem, gravem vários podcasts e ouçam bastante suas gravações para se acostumarem 
com as vozes de vocês gravadas! 

 

Saiba mais: 

 

Por que minha voz fica diferente nas gravações? 

 https://www.youtube.com/watch?v=x3x1VSpUy8Y (Acessado em 06/06/2022)  

 

Por que Odiamos Ouvir a Gravação da nossa Voz? 

 https://www.youtube.com/watch?v=72BacEVyDV8 (Acessado em 06/06/2022) 

 

 

 

ATIVIDADE I 

Caso você ainda não tenha escutado sua voz gravada, faça uma gravação lendo um texto, uma frase 
ou cantando um música e posteriormente faça a audição atenta de sua gravação. 

 

a) O que você acha da sua voz, bonita, feia, como você a classificaria? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

b) Comparando a voz que você ouve internamente com a sua voz gravada, descreva as características 
de cada uma (se você considera uma mais grave que a outra, mais profunda, mais suave...): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=x3x1VSpUy8Y
https://www.youtube.com/watch?v=72BacEVyDV8


 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE II 

 

Muitas pessoas utilizam suas vozes todos os dias para se 
comunicarem. Muitos até dependem disso para trabalhar, 
não só os cantores, mas várias outras profissões, como 
locutores, radialistas, professores, atendentes, vendedores, 
dentre muitas outras, até mesmo os Podcasters. 

Será que estas pessoas sabem o que fazer para cuidar 
melhor de suas vozes? E você? 

A voz está ligada diretamente com nossa saúde, por 
exemplo, rouquidão pode ser um alerta de algum problema 
em nosso corpo, sendo assim, é muito importante conhecermos hábitos que podemos ter ou evitar 
para uma boa saúde vocal. 

 

Assista aos dois vídeos dos links abaixo, que trata sobre o cuidado com a voz: 

Hábitos adequados 

https://www.youtube.com/watch?v=Nznt7FhEGEM (Acessado em 06/06/2022) 

Hábitos inadequados 

https://www.youtube.com/watch?v=p1RWjBy-K6s (Acessado em 09/06/2022) 

 

1. Para termos uma boa saúde vocal, temos que manter bons hábitos. Relacione na tabela a seguir o que se 

pede, em relação ao uso da voz por cantores e profissionais que utilizam bastante a voz: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nznt7FhEGEM
https://www.youtube.com/watch?v=p1RWjBy-K6s


 

 

Hábitos Adequados Hábitos Inadequados 

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Você acha importante manter uma boa saúde vocal, por quê? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Quais hábitos estudados, você já exercita para ter uma boa saúde vocal? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE III 

 

Assista ao vídeo abaixo da Websérie do Ciranda da Arte, sobre aquecimento vocal:  

https://www.youtube.com/watch?v=_huZdFwKr7g – (Acessado em 06/06/2022) 

Quais são os benefícios de se aquecer a voz? 

https://www.youtube.com/watch?v=_huZdFwKr7g


 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE IV 

 

Chegou a hora de praticarmos, assista ao vídeo a seguir para aprender 5 exercícios para aquecer a 
voz antes de gravar um podcasts, e faça o aquecimento antes de todas as gravações 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yzr29gcvbJw (Acessado em 06/06/2022) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yzr29gcvbJw

