
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 3º ANO 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Materialidades: A voz infantil 

Habilidades:  

(GO-EF03AR36) Experimentar posibilidades vocais para a expressão vocal.  

 

 

O SOM DA MINHA VOZ 
 

Podemos utilizar a voz para falar, cantar, emitir sons variados, pois a voz é o nosso intrumento 

musical. “A voz é um instrumento incrivelmente interessante. Com ela, podemos nos comunicar, 

demonstrar emoções, cantar, nos conectar com outras pessoas. O fluxo de ar é o nosso suprimento 

de energia. Ele é nosso combustível, sem ele nenhum som é produzido.” Assim o ar passa pelas pregas 

vocais e o som é produzido, seja a fala ou o canto. Observe na figura abaixo onde ficam as pregas 

vocais: na parte do nosso pescoço, mais precisamente na laringe. 

 

 

http://www.paranapanema.sp.gov.br/portal/secretaria-da-saude-alerta-para-os-cuidados-com-voz 

https://musicalidades.com.br/como-a-voz-e-produzida Acessado em 28/10/2020 

 

ATIVIDADE I 

Vamos então utilizar a nossa voz na produção sonora? Nesta primeira atividade, vamos recitar uma 

parlenda, como se você estivesse brincando. 

https://musicalidades.com.br/como-a-voz-e-produzida


 

 

 

 
http://diariodatiamari.blogspot.com/2019/08/parlenda-hoje-e-domingo-planejamento.html Acessado em 

28/10/2020. 

ATIVIDADE II 

Agora vamos utilizar a voz para descobrir que tipos de sons podemos construir com ela? Pense, 

pesquise , experimente e descubra que sons poderá produzir com a boca e utilizando a voz também. 

Vou dar um exemplo: vibrando os lábios, estalando a lingua. 

Agora é com você. Escreva pelo mesno 5 tipos de sons que você consegue produzir com a boca e sua 

voz.  

1 -_______________        2- ______________   3-__________________ 

4- ________________ 5 - __________________ 

http://diariodatiamari.blogspot.com/2019/08/parlenda-hoje-e-domingo-planejamento.html%20acessado%20em%2028/10/2020
http://diariodatiamari.blogspot.com/2019/08/parlenda-hoje-e-domingo-planejamento.html%20acessado%20em%2028/10/2020


 

 

 

ATIVIDADE III 

Para finalizar, acesse o link abaixo que contém o vídeo do Palavra Cantada com a música Bolinha de 

Sabão e produza sons cantando  e o som da bolinha de sabão estourando. Divirta-se . 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn9aMGlFqHk 

 

Bolinha de sabão ( Paulo Tatit) 

Olha lá uma bolinha de sa- 
E vem outra bolinha de sa- 
Uma, duas, três são bolinhas 
Eu adoro ver bolinhas de sabão 

Olha lá uma bolinha de sa- 
E vem outra bolinha de sa- 
Uma, duas, três são bolinhas 
Eu adoro ver bolinhas de sabão 

Olha lá uma bolinha de sa- 
E vem outra bolinha de sa- 
Uma, duas, três são bolinhas 
Eu adoro ver bolinhas de sabão 

Olha lá uma bolinha de sa- 
E vem outra bolinha de sa- 
Uma, duas, três são bolinhas 
Eu adoro ver bolinhas de sabão 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn9aMGlFqHk

