
 

 

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. 

 

KAZOO 
 

O kazoo é um instrumento musical da família dos 

membranofones. 

Esse instrumento é utilizado há centenas de anos 

na África, a princípio não como instrumento 

musical, mas sim para disfarçar a voz e imitar 

sons de animais, nessa época era usado ossos, 

chifres e peles de animais para sua confecção.  

O kazoo como conhecemos hoje, foi inventado por Alabama Vest e Thaddeus Von Clegg em 

Macon, na Geórgia, Estados Unidos em 1840, e em 1852 o primeiro kazoo foi divulgado em uma 

Feira do Estado da Geórgia. 

Hoje, podemos encontrar kazoos feitos com diferentes materiais, como madeira, metal e plástico. 

O kazoo é um instrumento que utiliza da nossa voz para ser tocado. Para produzir sons no kazoo, é 

preciso vocalizar, cantar, para que a membrana vibre e produza o zumbido característico do 

instrumento, se simplesmente soprarmos, não será produzido seu som. Para tocar, devemos 

posicionar a extremidade maior do kazoo entre nossos lábios e pronunciar, cantar a palavra Doo, 

too, loo, dentre várias outras. Como é um instrumento fácil de tocar, o legal e explorar e 

experimentar diferentes formas de produzir sons. 

Outra coisa legal é que o kazoo é muito leve, se não quisermos segurá-lo com as mãos, podemos 

apenas firmá-lo com os lábios, assim, podemos tocar outros instrumentos ao mesmo tempo, como 

o violão, teclado, percussão dentre outros. 

 



 

 

ATIVIDADE I 

Assista aos vídeos abaixo para conhecer mais sobre o kazoo. 

 

Link 1: https://www.youtube.com/watch?v=nwm-VWvxDpU (Acessado em 08/12/2020) 

 

Link 2: https://www.youtube.com/watch?v=IkGKuG2u66w (Acessado em 08/12/2020) 

 

Link 3: https://www.youtube.com/watch?v=SjEsZLY8Trk (Acessado em 10/12/2020) 

 

 

ATIVIDADE II 

1. Você já conhecia ou já tocou kazoo? 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. O que você achou deste instrumento musical? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Para tocar o kazoo temos que simplesmente soprar o instrumento? Explique: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Nos dias de hoje, quais são os materiais empregados na fabricação do kazoo? 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Na sua opinião, o timbre do kazoo se assemelha a qual ou quais instrumentos musicais 

conhecidos? 

_________________________________________________________________________________ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nwm-VWvxDpU
https://www.youtube.com/watch?v=IkGKuG2u66w
https://www.youtube.com/watch?v=SjEsZLY8Trk


 

 

ATIVIDADE III 

Agora vamos confeccionar um kazoo. 

 

Materiais necessários: 

 Canudo grosso ou algum tubo que se assemelhe; 

 Um pedaço de uma sacolinha plástica (servirá como nossa 

membrana) pode ser mais ou menos 3 cm X 3 cm; 

 Elástico, cordão, ou algum material para amarrar a 

membrana; 

 

Modo de fazer: 

 Corte um pedaço de mais ou menos 8 cm do canudo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meça 1,5 cm de uma das extremidades e faça um 

pequeno furo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Cubra o furo com o pedaço da sacola para servir de 

membrana e prenda com o elástico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronto, seu kazoo já pode ser tocado. Posicione os lábios na extremidade mais próxima da 

membrana e cante as palavras doo, too ou simplesmente vocalize para produzir o som. Muitas 

vezes temos que ajeitar a membrana para que o som seja produzido, então caso não esteja saindo 

som, procure esticar ou afrouxar a membrana até que saia som! 

Tente tocar alguma música que você goste, se possível grave sua performance. 

Abaixo link com um vídeo explicativo de como fazer alguns efeitos sonoros no kazoo! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L8FwY8fBH0E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L8FwY8fBH0E

