
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 

 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º ANO 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA  

Objeto de Conhecimento:   

Materialidades:  A voz infantil 

Habilidade: 
(GO-EF02AR36) Experimentar possibilidades vocais para expressão musical. 

 

O SOM DA NOSSA VOZ – III 

 

 

Sabendo que nossa voz é um meio de comunicação e que podemos utilizá-la para produzir sons variados, 

vamos continuar a experiência do Canto? Agora vamos conhecer uma música do universo infanto-juvenil com 

compositores brasileiros e que é muito interessante para aprendermos a cantar. 

Ah Compositores são “aqueles que escrevem a letra ou a melodia da canção”. 

 

Fontes: BRITO, Teca Alencar. Música na educação infantil: propostas para a formação integral da criança. São 

Paulo: Peirópolis, 2003. Pg.87. 

https://reverb.com.br/artigo/huminutinho-a-diferenca-entre-compositor-e-interprete-quando-alguem-fala-

a-musica-do-fulano  acessado em 07/10/2020 

 

ATIVIDADE I 

Acesse o link abaixo e faça alguns exercícios para aquecer a voz antes de começar a cantar. Eles 

ajudarão na otimização da sua voz. São bem simples e no vídeo explica como fazer. 

https://www.youtube.com/watch?v=eruw4sEXoy8&t=58s acessado em 07/10/2020 

Você irá:  1- Fazer exercícios com vibração da língua na boca com as consoantes TR TRR-TRR-TRR; 

como se imitasse um papagaio; 

https://reverb.com.br/artigo/huminutinho-a-diferenca-entre-compositor-e-interprete-quando-alguem-fala-a-musica-do-fulano
https://reverb.com.br/artigo/huminutinho-a-diferenca-entre-compositor-e-interprete-quando-alguem-fala-a-musica-do-fulano
https://www.youtube.com/watch?v=eruw4sEXoy8&t=58s


 

 

2- Vibração de lábios com as consoantes BR –BRR-BRR; 

3- Voltamos mais uma vez para o exercício com TR-TRR-TRR agora como se subisse uma ladeira e 

descesse brincando com a voz. 

Façam até o exercício 3 e sua voz estará pronta para cantar uma nova música. 

 

ATIVIDADE II 

A música abaixo é de um compositor chamado Toquinho, e de um amigo: antes de você ouvir no link abaixo e 

cantar junto pesquise sobre o compositor Toquinho e responda as perguntas a seguir: 

a) Qual seu nome verdadeiro? 

___________________________________________________________________ 

b) Qual dia, mês, ano e local de nascimento do Toquinho? 

___________________________________________________________________ 

c) Escreva o nome de duas músicas compostas por ele. 

___________________________________________________________________ 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=hj6-fa4UI-k   acessado em 07/10/2020 

 

Agora vamos ouvir e cantar junto? 

Gente Tem Sobrenome 

Toquinho e Elifas Andreatto 

Todas as coisas têm nome 

Casa, janela e jardim 

Coisas não tem sobrenome 

Mas a gente sim 

Todas as flores têm nome rosa, camélia e 

jasmim 

Flores não têm sobrenome 

Mas a gente sim 

O jô é soares, caetano é veloso 

O ary foi barroso também 

Entre os que são jorge 

Tem um jorge amado 

E um outro que é o jorge ben 

Quem tem apelido 

Dedé,zacharias, mussum 

E a fafá de belém 

Tem sempre um nome 

E depois do nome 

Tem sobrenome também 

Todo brinquedo tem nome 

Bola,boneca e patins 

https://www.youtube.com/watch?v=hj6-fa4UI-k
https://www.letras.mus.br/chico-buarque/


 

 

Binquedos não tem sobrenome 

Mas a gente sim 

Coisas gostosas têm nome 

Bolo, mingau e pudim 

Doces não têm sobrenome 

Mas a gente sim 

Renato é aragão o que faz confusão 

Carlitos é o chales chaplin 

E tem o vinicios que era de moraes 

E o tom brasileiro é jobn 

Quem tem apelido,zico,maguila, 

Xuxa,pelé e he-man 

Tem sempre um nome 

E depois do nome 

Tem sobrenome também

Coigir 

https://www.letras.mus.br/contribuicoes/enviar_correcao/chico-buarque/288466/

