
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Elementos da Linguagem: Os parâmetros sonoros/Elementos constitutivos da música 

Notação e Registro Musical: Formas de registro do som 

Habilidades:  

(GO-EF03AR14-A) Vivenciar e entender que a matéria-prima da música é o som e que ele possui 
diferentes parâmetros: altura, duração, timbre e intensidade. 

(GO-EF03AR14-B/C) Perceber e identificar os elementos constitutivos da música: a melodia, a 
harmonia e o ritmo do som: a altura, a intensidade, o timbre e a duração, por meio de práticas 
musicais diversas. 

(GO-EF03AR16-a/C) Compreender a necessidade do registro musical, conhecendo e identificando 
os diferentes tipos de registros: convencional e não convencional. 

 

 

ALTURA DO SOM E MELODIA 

 

O som possui algumas propriedades: a altura, intensidade, timbre e duração. Abordaremos aqui a 

propriedade do som chamada “Altura”.  

A Altura do Som diz respeito a sons graves (grossos) e agudos (finos); quanto mais Alto o som, mais 

agudo ele será, quanto mais Baixo o som, mais grave ele será. Por exemplo, o som de um trovão é 

mais baixo (grave – grosso) que o som do miado de um gatinho, que é mais alto (agudo – fino). 

O som também possui alguns elementos, como a melodia, harmonia e o ritmo. Melodia é quando 

tocamos ou cantamos apenas um som após o outro e não vários sons juntos. 

 

ATIVIDADE I 

Complete: 

A propriedade do som Altura diz respeito a sons _________________ e _________________. 

Quanto mais alto o som, mais _____________ ele será, e quanto mais baixo o som, mais 

______________ ele será.  

Por exemplo, o som do latido de um cachorro é mais agudo que o som _______________________.  



 

 

Quando tocamos ou cantamos um som após o outro, nós temos uma ________________________. 

 
 
ATIVIDADE II 

Vamos construir um instrumento para praticarmos o 

parâmetro do som altura e a melodia? 

Vamos precisar de: 

 1 lata (pode ser de sardinha, atum, extrato 

de tomate... a que você tiver em casa); 

 1 elástico; 

 Fita adesiva. 

 

 

Para fazermos esse instrumento é bem simples: vamos passar o elástico em 

volta da lata e prender um dos lados do elástico com a fita adesiva, 

conforme a imagem. Pronto! 

 

 

Agora experimente tocá-lo. Com uma das mãos você vai segurá-lo e 

“beliscar” o elástico com um dos dedos e com a outra mão você vai esticar e 

encolher o elástico para produzir sons de diferentes alturas, dessa forma você pode tentar reproduzir alguma 

melodia que você conhece ou até mesmo criar novas! 

       

Responda: 

Quando você toca seu instrumento esticando o elástico, o som vai ficando mais agudo ou mais 

grave? 

_________________________________________________________________________________ 

Isso ocorre devido à velocidade das vibrações; observe no seu elástico, quanto mais rápido ele 

vibra, mais agudo é o som; quanto mais devagar ele vibra, mais grave é o som. Você também 

percebeu que esse instrumento só pode executar melodias? Pois ele não consegue, tocando no 

elástico, executar mais de um som ao mesmo tempo. 


