
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 
Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 6º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Materialidades: A voz. 

Habilidades:  

(GO-EF06AR36-A) Utilizar possibilidades vocais para a expressão musical. 

 

A VOZ 
 

Você já conhece um monte de instrumentos musicais e 

sabe que podemos fazer música com o nosso corpo 

também. 

Nosso corpo é o instrumento mais acessível que temos, 

nascemos com ele, e para maioria das pessoas, há a 

oportunidade e possibilidade de produzir música 

utilizando a voz! 

Mas, como nossa voz é produzida? 

Bom, para produção da voz precisamos do nosso 

aparelho fonador, que é o conjunto de órgãos e 

estruturas do nosso corpo, constituído pelo aparelho 

respiratório, as pregas vocais, conhecidas popularmente como cordas vocais e o trato vocal. 

Nosso aparelho respiratório é quem gera o combustível para podermos fazer o som, é ele que faz o 

ar se movimentar e passar por nossas pregas vocais. 

Falando em pregas vocais, ela quem gera o som. Quando queremos falar, cantar ou produzir algum 

som com nossa voz, as pregas vocais se fecham um pouco e vibram quando o ar passa por elas. O 

som é produzido pela vibração do ar passando pelas pregas vocais. 

Já o trato vocal é quem dá aquele “trato” ao som. Não entendeu? Vou explicar. O trato vocal é 

responsável por articular, dar forma aos sons. Graças a ele conseguimos pronunciar palavras e 

produzir diferentes sons e efeitos com nossa voz. 

 



 

 

ATIVIDADE I 

Para aprender mais, assista ao vídeo do link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=pD35-8b_Ct0 (Acessado em 09/11/2020) 

 

 

ATIVIDADE II 

Com a leitura do texto e após assistir ao vídeo da atividade anterior, você pode aprender um pouco 

mais de como nossa voz é produzida. Para entendermos um pouco mais na prática, faça o que se 

pede: 

1. Você aprendeu que nossas pregas vocais estão localizadas na laringe, na região do nosso 

pescoço. Coloque sua mão em seu pescoço e produza algum som longo, alternando entre sons 

graves e agudos e sons fracos e fortes. 

a) O que você sentiu na região do pescoço ao produzir algum som? 

_________________________________________________________________________________ 

 

b) O que você sente ao produzir sons graves e agudos? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

c) E quanto aos sons fracos e fortes, houve alguma diferença? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Com nosso trato vocal, podemos dar formas aos sons. Pronuncie as consoantes P, M e T, 

prestando bastante atenção na articulação destas letras, como e qual parte do nosso trato vocal 

se movimenta.  

a) Letra P: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pD35-8b_Ct0


 

 

b) Letra T: ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. A cavidade nasal faz parte do nosso trato vocal. Vamos fazer um experimento para constatar 

que sem ela alguns sons não seriam os mesmos. Aperte seu nariz para tampá-lo e pronuncie as 

palavras abaixo, tentando deixar o som o mais natural possível, como você falar normalmente: 

 

casa – sapo – mãe – cobra – ninho – sino – conhecem – prato 

 

Escreva abaixo as palavras que você não conseguir pronunciar de forma natural. Se possível, compare 

posteriormente com as palavras que seus colegas também não conseguiram. Tentem elaborar uma hipótese, 

uma suposição do porque isso acontece: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE III 

Marque V ou F de acordo com o tema estudado: 

(    ) Nossa voz é produzida graças ao nosso aparelho fonador, que é constituído pelo nosso sistema 

respiratório, digestivo e as pregas vocais; 

(    ) Nosso trato vocal é quem nos permite articular palavras, cantar e produzir diferentes sons; 

(  ) Ao somente respirar, nossas pregas vocais se encontram abertas, ao produzir sons com nossa 

voz, elas se aproximam; 

(   ) Além de dar forma ao som, o trato vocal também auxilia na amplificação do som. 

 


