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Programa da Fórmula da Comunicação Envolvente

Compreensão dos processos de produção da Voz Falada,
tanto nos aspectos teóricos quanto práticos.

Exercícios de respiração e articulação.

Exercícios de locução com textos de noticiários e
reportagens.

Interpretação de textos comerciais para Rádio e TV.

Identificação de vícios de linguagem.
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EXERCÍCIOS DE ARTICULAÇÃO ESPECÍFICA
Combatendo o mineirês: “conversano”, “comeno”, “abasteceno”,
“descobrino”, “subino”, “entendeno”, “explicano”
LER DE MANEIRA LINEAR LINHA POR LINHA, INSPIRANDO ENTRE
ELAS. EM SEGUIDA LER TODO O BLOCO NUM FÔLEGO SÓ.

AMACIANDO COMPARANDO ESTABELECENDO CRESCENDO INDO
ABATENDO EQUIPANDO EQUIPARANDO APROXIMANDO LENDO
VOLTANDO EXPORTANDO IMPORTANDO DEGRADANDO RINDO.

PREFERINDO ESCOLHENDO PARTICIPANDO TREINANDO FERINDO
MARCANDO INCOMODANDO COMEÇANDO IMPONDO BEBENDO
INVADINDO CONQUISTANDO DERRAMANDO DIGLADIANDO.

COLHENDO PISANDO PLANTANDO CRESCENDO ESPALHANDO
ADUBANDO ASPERGINDO FORTIFICANDO CERCANDO OLHANDO
CORTANDO AGUANDO SEPARANDO SELECIONANDO PORTANDO.

DIRIGINDO APRENDENDO DEMARCANDO COMPRANDO
OUVINDO INOCULANDO FERTILIZANDO ATENDENDO LIMPANDO
HOMENAGEANDO SORRINDO CHORANDO SECANDO FECHANDO.

FLECHANDO ENFRENTANDO COMBATENDO BRIGANDO BEIJANDO
RELAXANDO RELATANDO REPORTANDO RISCANDO BEIRANDO
FIXANDO RASGANDO INQUIRINDO DISCURSANDO DEPENDENDO.
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ARFANDO GOSTANDO DECOLANDO PONDO TIRANDO OLHANDO
COZINHANDO FRITANDO RETIRANDO SECANDO ESPIRRANDO
PAUTANDO TRABALHANDO URDINDO TRAMANDO DEBATENDO.

EMBELEZANDO EXPERIMENTANDO IMPULSIONANDO
DECOLANDO ATERRISSANDO IMPREGNANDO VISLUMBRANDO
AMARGANDO UMIDIFICANDO TRANSPARECENDO MINISTRANDO.

HUMILHANDO PARTICIPANDO IMPACTANDO CHUVISCANDO
TEMPORIZANDO TROVEJANDO ACINZENTANDO ESPAIRECENDO
COINCIDINDO PRETENDENDO APODRECENDO AMADURECENDO.

FLEXIBILIZANDO COMPREENDENDO DESCONSIDERANDO
ESPARGINDO AMEALHANDO ACUMULANDO DEMARCANDO
DEAMBULANDO SINGRANDO VELEJANDO ASSISTINDO.

ASSESTANDO ASSENTANDO ACERTANDO ACATANDO APURANDO
SUBMERGINDO EMERGINDO IMERGINDO EXPLORANDO
PERFURANDO INFLAMANDO CICATRIZANDO DESFILANDO.

FUMIGANDO ESCALDANDO OBSCURANTIZANDO ATEANDO
ALIVIANDO COMPARECENDO DESTITUINDO DESORGANIZANDO
MARCHANDO SECCIONANDO APROFUNDANDO DELIRANDO.

FUI CHEGANDO AO GUICHET E TIRANDO DA BOLSA OS INGRESSOS
PARA O PORTEIRO QUE ESTAVA RESMUNGANDO MESMO ASSIM
ACABOU INDICANDO O MEU LUGAR NA PLATEIA.
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A CRIANÇA CHEGOU FUNGANDO, CHORANDO POR CAUSA DA FEBRE
QUE FICOU ATORMENTANDO A POBREZINHA A NOITE INTEIRA NO
EXATO MOMENTO QUE EU ESTAVA PREPARANDO A MESA DE
LANCHE.

O TAXISTA REVOLTADO SEM SE INCOMODAR COM A MINHA
IMPACIÊNCIA ESPERANDO ELE CHEGAR NÃO CONTENTE EM SE
ATRASAR FICOU DISSERTANDO SOBRE A ESTRESSANTE TAREFA DE
DIRIGIR.

A CHUVA CAINDO NÃO CONSEGUIU DIMINUIR MEU ÍMPETO DE IR
SAINDO MESMO SOB FORTE AGUACEIRO PARA FICAR NA ESQUINA
ESPERANDO MINHA IRMÃ QUE AVISOU QUE ESTAVA CHEGANDO.

NO MERCADO FICO ESCOLHENDO OS MELHORES PRODUTOS MAS O
BARRAQUEIRO FICA IMPEDINDO QUE EU ESCOLHA OS ITENS
DIZENDO QUE O FREGUÊS NÃO PODE FICAR COLOCANDO A MÃO
NOS LEGUMES.

QUANDO CHEGO PRA DAR AULA AS CRIANÇAS VÊM CORRENDO ME
AJUDAR NA MAIOR ALEGRIA AFIRMANDO QUE EU NÃO POSSO FICAR
CARREGANDO MEU MATERIAL DIDÁTICO SEM PEDIR AJUDA A ELAS.

É HORRÍVEL VER O DENTISTA QUE VAI CHEGANDO COM AQUELA
ANESTESIA MAS AINDA BEM QUE A DOR É RÁPIDA PORQUE LOGO
LOGO VOU FICANDO COM AQUELA INSENSIBILIDADE AGRADÁVEL NA
BOCA.
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EXERCÍCIOS ANTIGERUNDISMO
Ler todos os blocos num fôlego só, de maneira linear.

Eu vou fazer, tu vais fazer, ele vai fazer, ela vai fazer, nós vamos fazer, vós
ides fazer, eles vão fazer de tudo para debelar o gerundismo

Eu vou enviar, tu vais enviar, ele vai enviar, ela vai enviar, nós vamos enviar,
vós ides enviar, eles vão enviar o gerundismo para o buraco de onde ele não
deveria ter saído.

Eu vou evitar, tu vais evitar, ele vai evitar, ela vai evitar, nós vamos evitar,
vós ides evitar, eles vão evitar a todo custo falar com gerundismo.

Eu vou tentar, tu vais tentar, ele vai tentar, nós vamos tentar, vós ides tentar,
eles vão tentar de tudo para erradicar o gerundismo do seu modo de falar.

Eu não vou falar, tu não vais falar, ele não vai falar, ela não vai falar, nós não
vamos falar, vós não ides falar, eles não vão mais falar com gerundismo.

Eu vou estudar, tu vais estudar, ele vai estudar, ela vai estudar, nós vamos
estudar, vós ides estudar, eles vão estudar diariamente esses exercícios
para erradicar o gerundismo do vocabulário.

Eu quero compreender, tu queres compreender, ele quer compreender, ela
quer compreender, nós queremos compreender, vós quereis compreender,
eles querem compreender de maneira bem rápida os exercícios de combate
ao gerundismo.
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Eu vou enviar, tu vais enviar, ele vai enviar, ela vai enviar, nós vamos enviar,
vós ides enviar, eles vão enviar.

Eu vou descontar, tu vais descontar, ele vai descontar, ela vai descontar, nós
vamos descontar, vós ides descontar, eles vão descontar.

Eu vou fornecer, tu vais fornecer, ele vai fornecer, ela vai fornecer, nós
vamos fornecer, vós ides fornecer, eles vão fornecer.

Eu vou conhecer, tu vais conhecer, ele vai conhecer, ela vai conhecer, nós
vamos conhecer, vós ides conhecer, eles vão conhecer.

Eu vou mostrar, tu vais mostrar, ele vai mostrar, ela vai mostrar, nós vamos
mostrar, vós ides mostrar, eles vão mostrar.

Eu vou esperar, tu vais esperar, ele vai esperar, ela vai esperar, nós vamos
esperar, vós ides esperar, eles vão esperar.

Eu vou assistir, tu vais assistir, ele vai assistir, ela vai assistir, nós vamos
assistir, vós ides assistir, eles vão assistir.

Eu vou ler, tu vais ler, ele vai ler, ela vai ler, nós vamos ler, vós ides ler, eles
vão ler.

Eu vou abastecer, tu vais abastecer, ele vai abastecer, ela vai abastecer, nós
vamos abastecer, vós ides abastecer, eles vão abastecer.

Eu vou preparar, tu vais preparar, ele vai preparar, ela vai preparar, nós
vamos preparar, vós ides preparar, eles vão preparar.
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Eu vou comprar, tu vais comprar, ele vai comprar, ela vai comprar, nós
vamos comprar, vós ides comprar, eles vão comprar.

Eu vou comparar, tu vais comparar, ele vai comparar, ela vai comparar, nós
vamos comparar, vós ides comparar, eles vão comparar.

Eu vou viajar, tu vais viajar, ele vai viajar, ela vai viajar, nós vamos viajar, vós
ides viajar, eles vão viajar.

Eu vou começar, tu vais começar, ele vai começar, ela vai começa r, vós ides
começar, eles vão começar.

Eu vou determinar, tu vais determinar, ele vai determinar, ela vai determinar,
nós vamos determinar, vós ides determinar, eles vão determinar.

Eu vou anotar, tu vais anotar, ele vai anotar, ela vai anotar, nós vamos
anotar, vós ides anotar, eles vão anotar.

Eu vou distribuir, tu vais distribuir, ele vai distribuir, ela vai distribuir, nós
vamos distribuir, vós ides distribuir, eles vão distribuir.
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COMO EVITAR A MORTE DO DITONGO
Ler linha por linha, inspirando lentamente ao final de cada frase.
Em seguida ler as três de um só fôlego.

Carneiro, terreiro, berreiro, banheiro, janeiro, fevereiro
Solteiro, colhereiro, tesoureiro, companheiro, fevereiro, janeiro
Dinheiro, cabeleireiro, celeiro, travesseiro, janeiro, fevereiro

Funileiro, futriqueiro, fogueteiro, prateleira, coleira, poleiro, enfermeiro
Leiteiro, primeiro, ferramenteiro, fevereiro, alcoviteiro, biscoiteiro
Queijeiro, caloteiro, bananeira, pedreira, beira, feira, fevereiro, janeiro

Empreiteira, feiticeira, cadeira, ceifadeira, torradeira, sopeira
Trapaceira, barateira, fileira, cerzideira, costureira, trepadeira, altaneira
Palmeira, gaveteiro, masseira, carreira, celeiro, cafezeiro, arrozeiro

Roseira, furadeira, tornozeleira, aguaceiro, fumaceira, braseiro, despenhadeiro
Desfiladeiro, pesqueiro, ligeiro, atoleiro, passageiro, fogareiro, papeleiro
Britadeira, brigadeiro, cozinheiro, confeiteiro, espreguiçadeira, abacateiro

Cerejeira, coqueiro, mangueira, matreiro, marmeleiro, atoleiro, parteiro, macieira
Enceradeira, britadeira, ameixa, roqueira, feira, beira estradeira, pipoqueira
Churrasqueira, merendeira, rendeira, videira, parideira, jaqueira
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Goiabeira, obreira, pinheiro, laranjeira, espinheiro, galinheiro, bombeiro
Geleira, parafusadeira, carpideira, caldeira, atadeiro arruaceiro, presepeiro
Estreito, biboqueira, borracheiro, bueiro, cajueiro, cachoeira, cuneiforme

Formigueiro, canhoneiro, tropeiro, fuleiro, terceiro, domingueiro, bravateiro, vaqueiro
Verdadeiro, paradeiro, casamenteiro, guerrilheiro, ensarilheiro, pantaneiro
Leiloeiro, relojoeiro, marmiteiro, pedreiro, ladrilheiro, engenheiro
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FRASES COM DITONGOS

O ENGENHEIRO Lauro Aurélio MOREIRA reclamou do trabalho executado
pelo LADRILHEIRO em sua casa.

O CAVALEIRO teve sua marcha interrompida pela PORTEIRA que estava
LIGEIRAMENTE emperrada.

O CARPINTEIRO não entregou o móvel INTEIRAMENTE montado e ainda
esqueceu de limpá-lo.

O ENFERMEIRO Paulo Emílio PEREIRA deu uma SEMENTEIRA de
presente para sua mãe.

O FOGAREIRO estava repleto de álcool quando a LAVADEIRA colocou as
toalhas para secar.

A ESCAVADEIRA trabalhava PRIMEIRO em ritmo lento, depois de forma
LIGEIRA.

O PESQUEIRO de trutas estava lotado de clientes que usavam PENEIRAS
para capturar os filhotes.

O LANTERNEIRO tentou consertar o carro velho e enferrujado do PADEIRO
OLIVEIRA.

Pilotar uma COLHEITADEIRA é para profissionais e não para um
MARINHEIRO de primeira viagem.
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ABACATEIRO carregado de frutos em JANEIRO é um fato excepcional na
cidade de JUAZEIRO.

Manoel SILVEIRA mexeu num VESPEIRO achando que tinha descoberto
uma casa de abelhas.

Escapou do ATOLEIRO mas não conseguiu se desviar do buraco na
SOLEIRA da porta.

O excelente repórter ANDRÉ TRIGUEIRO se desenvolveu depressa mas
PRIMEIRO estagiou numa emissora de rádio.

Todo pimpão e FAGUEIRO o CORNETEIRO saiu do refeitório para tocar a
alvorada.

Numa gleba generosa havia pelo menos 10 LARANJEIRAS e 12 MACIEIRAS
vertendo frutos.

FOGUETEIRO respeitado pelos organizadores de festas juninas passou o
ano INTEIRO confeccionando novos balões.

Pediu feijão TROPEIRO ao garçom que distraído trouxe uma SOPEIRA
repleta de nabos INTEIROS.

O FAROLEIRO Oto RIBEIRO trabalhando como SINALEIRO optou por ser
PADEIRO.

O FORRAGEIRO preferido do plantel foi substituído por raiz de
PESSEGUEIRO e folhas de GOIABEIRA.
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EMPREITEIRO assoberbado de trabalho não consegue atender às
exigências do ENGENHEIRO MEIRA Santos.

MINEIROS fanáticos pelo CRUZEIRO infernizam os torcedores do
PINHEIROS Futebol Clube.

PETROLEIROS embarcados reivindicam CARTEIRA assinada em
solidariedade aos COMPANHEIROS.

O JORNALEIRO entregava as revistas sempre no horário certo ao contrário
do CARTEIRO.

TROPEIRO corajoso não teve a audácia de se aproximar da beira do
DESFILADEIRO.

CEREJEIRAS em flor são lindas mas o COQUEIRO não consegue despertar
tanto fascínio.

O BRASEIRO finalmente ficou incandescente para que o CHURRASQUEIRO
pudesse executar seu trabalho

A MERENDEIRA que era RENDEIRA nas horas vagas oferecia às crianças
um BRIGADEIRO delicioso.

Todo mês de dezembro a VIDEIRA da casa da PIPOQUEIRA ficava
carregada de cachos.

A MANTEGUEIRA ficava suja porque a mulher SOLTEIRA abria a
embalagem de MANEIRA errada
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As histórias da FEITICEIRA atrapalhada divertiam as crianças quando ela
ficava presa no ATOLEIRO.
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