
 

 

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. 

 

 

BEAT BOX 
 

 

Nas atividades anteriores, você aprendeu sobre como nossa voz é 

produzida e como cuidar melhor da voz. 

Você já sabe também que podemos usar nossa voz para falar, cantar 

e produzir diversos sons. 

O Beat box é um exemplo, podemos produzir diversos sons 

utilizando nosso aparelho vocal para produzir música. 

A tradução de beat box para o português seria beat = batida e box = 

caixa, mas se fizermos uma pesquisa rápida utilizando Google pela 

tradução de beat box, logo aparece “percussão de voz, canto 

percussivo” e por aí vai. 

Isso é o Beat box, usarmos nosso aparelho vocal para simular sons de percussão, efeitos, 

instrumentos musicais, dentre muitos outros, para produzir ritmos e melodias. 

O Beat box nasceu na cultura hip-hop, em meados dos anos 80, nos Estados Unidos e se espalhou 

pelo mundo. 

No Brasil, um dos nomes que podemos destacar na prática do Beat box e vive profissionalmente 

desta arte, é o Fernandinho Beat box. Também temos grupos como o  BeatFellas - BeatBox Nacional 

Br, que atua desde 2015 para disseminar a cultura do beat box através de oficinas, encontros e 

batalhas. 

 



 

 

ATIVIDADE I 

Assista ao vídeo Meu Instrumento - Beat Box - Trama/Radiola, no qual Fernandinho explica um pouco 

mais sobre a maneira de como utiliza a voz para produção musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=uON9EYUqBA4 (Acessado em 23/11/2020) 

 

 

ATIVIDADE II 

1. Você já conhecia o Beat box? 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. O que você achou desta prática musical? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Você já pratica ou praticou Beat box? Caso nunca tenha praticado, você gostaria de aprender? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE III 

Assista ao vídeo abaixo da batalha entre KBeats e Kaizonaro no campeonato nacional de Beat box 

realizado em 2019. Lembre-se que todos os sons e efeitos são realizados pelos músicos utilizando seu 

aparelho vocal, microfone e caixas amplificadoras, sem utilizar nenhum recurso a mais! 

https://www.youtube.com/watch?v=DU3w6PoSXkY (Acessado em 23/11/2020) 

 

1. Destaque o que mais lhe chamou a atenção em cada performance, como os sons realizados, o 

estilo de cada um, dentre outros: 

KBeats Kaizonaro 

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uON9EYUqBA4
https://www.youtube.com/watch?v=DU3w6PoSXkY


 

 

  

  

  

  

  

 

2. A batalha é dividida em tempos iguais para cada participante. Quantas oportunidades de mostrar 

sua arte e de quanto tempo cada um teve? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Entre as duas performances, qual foi a que você mais gostou? Justifique: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE IV 

Agora é hora da prática! 

Abaixo temos 2 links. O primeiro de um vídeo com 3 batidas básicas para iniciantes no beat box, e o 

segundo temos uma playlist com vários vídeos em que o canal Beatzotto ensina várias batidas para a 

prática do beat box. 

Assista com muita atenção, e tente reproduzir as 3 batidas básicas. Procure criar uma 

sequência/música com esses 3 sons. Se possível faça um vídeo para registrar sua prática. 

 

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

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzMvmQBbAuDjYFag7EP2tOXT-tmTdHltL  

(Acessado em 24/11/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=uYFaKjjhgUM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzMvmQBbAuDjYFag7EP2tOXT-tmTdHltL

