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Workshop de Projeção de Voz em Sala de Aula  

 

Formador 

Helena da Silva possui licenciatura em Estudos Teatrais, pós-graduação em Teatro e 

Comunidade. É simultaneamente atriz e formadora/docente e concilia estas áreas na sua vida 

profissional deixando que uma contamine a outra. Lecionou disciplinas de Voz no Instituto Jean 

Piaget de Canelas e na Escola Superior de Educação de Bragança.  

 

Duração 

3 horas 

 

Preço 

15 € 

 

Destinatários 

Profissionais de educação. 

 

Enquadramento 

A presente formação tem como objetivo principal o trabalho e a reflexão sobre o lugar da voz no 

indivíduo. Na formação são procuradas diferentes abordagens ao trabalho vocal, procurando o 

equilíbrio entre a prática e o conhecimento teórico/técnico: colocação e projeção da voz, saber 

melhor falar em público, aplicar de forma adequada o instrumento vocal nas mais diversas 

situações. 

 

Objetivos 

- Tomar consciência da relação Corpo-Voz; 

- Controlar os mecanismos de inspiração e expiração; 
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- Ampliar a sua extensão vocal; 

- Projetar a voz a diferentes distâncias; 

- Adaptar a voz ao espaço envolvente. 

 

Metodologia 

Teórica e prática. 

 

Principais conteúdos teóricos 

 Fisiologia da Voz; 

 Noção de verticalidade e de tensão/relaxamento; 

 Mecanismos de inspiração e expiração;   

 Prática dos exercícios de relaxamento e desenvolvimento muscular do aparelho vocal; 

 A voz projetada. 

 

Exercícios práticos 

Respiração    

 Tomar consciência de diferentes modos de inspiração e de expiração; 

 Procurar respirar “corretamente”; 

 Controlar os mecanismos de inspiração e de expiração; 

 Controlar a saída de ar e articulá-la com a emissão sonora. 

  

Exercícios de relaxamento e desenvolvimento muscular do aparelho vocal 

 Ativar/flexibilizar os músculos que atuam na emissão vocal; 

 Reter técnicas de relaxamento e desenvolvimento muscular; 

 Realizar corretivamente movimentos de contração e de descontração. 
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Exercícios vocais e de articulação 

 Conhecer diferentes registos vocais e realizar mudanças de registo corretamente; 

 Ampliar a tessitura; 

 Projetar a voz; 

 Articular corretamente vogais e consoantes; 

 Executar com diferentes tempos e ritmos exercícios de articulação; 

 “Atacar” assertivamente os sons. 

 

Número mínimo de participantes 

5 pessoas 

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia consoante 

cada caso.  

 

Número máximo de participantes 

20 pessoas  

 

Informação adicional 

Entrega de certificado de participação e manual da formação. 

 


