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Workshop de Técnica Vocal para Docentes e Educadores 

 

Formador 

Fátima Pires, possui licenciatura em Terapia da Fala, pós-graduação em Necessidades 

Educativas Especiais e formação complementar diversa dentro desta área. Desempenha funções 

de Terapeuta da Fala desde 2004, inicialmente como estagiária e posteriormente como 

profissional liberal. Publicou vários artigos relacionados com a Fala e a Audição, tendo participado 

em vários projetos de investigação de análise acústica e perturbações articulatórias. 

 

Duração 

3 horas 

 

Preço 

10 € 

 

Destinatários 

Profissionais de educação. 

 

Enquadramento 

Para o professor, a voz é o seu instrumento diário de trabalho mais precioso. 

A voz possibilita exercer a sua função enquanto professores, uma vez que, sem ela, dificilmente 

saberíamos comunicar, interagir e transmitir conhecimento. 

É complicado usar a voz corretamente, embora tenhamos consciência de alguns erros que 

cometemos enquanto falamos e raramente conhecemos o modo como os podemos corrigir. 

Um mau uso da nossa capacidade vocal pode conduzir a dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem e a problemas do foro fisiológico, que acabarão por comprometer o bom 

desempenho do professor e mesmo a sua saúde. 
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Objetivos 

- Identificar noções básicas sobre a técnica vocal 

- Desenvolvimento de técnicas adequadas de utilização da voz 

 

Metodologia 

Teórica e prática. 

 

Principais conteúdos teóricos 

 Noções de produção vocal 

 Identificar a importância da voz para o Docente/Educador 

 Auto-consciencialização do uso/abuso da voz 

 Identificação das diversas técnicas utilizadas no uso adequado da voz 

 Exercícios de aquecimento vocal 

 Relaxamento 

 Definição de Higiene vocal 

 Reconhecer o que se deve fazer ou o que se deve evitar para ter uma boa qualidade vocal 

 Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos 

 

Exercícios práticos 

 Aquecimento vocal 

 Relaxamento 

 

Número mínimo de participantes 

4 pessoas  

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

cada caso.  
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Número máximo de participantes 

30 pessoas  

 

Informação adicional 

Entrega de certificado de participação e  manual da formação. 

 


