
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 

 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA  

Objetos de Conhecimento:   

Materialidades:  Instrumentos convencionais e não convencionais 

Habilidade: 

(GO-EF02AR15-C) Utilizar instrumentos musicais convencionais e não convencionais na prática musical, 

reconhecendo os elementos constitutivos da música e os parâmetros do som. 

 

 

O TIMBRE DOS INSTRUMENTOS – ACÚSTICOS e 

ELETRÔNICOS 

“O timbre nos permite reconhecer o som e identificar sua fonte sonora, pois é caracterizado pelo 

material que o produziu…porque cada material é capaz de produzir uma onda sonora.” É possível 

distinguir o som do violão, de uma guitarra; ou o piano de um violino. 

E o que são instrumentos acústicos? São aqueles que não utilizam eletricidade para produzir som: 

Exemplo: violino, o piano, o clarinete. 

E Instrumentos eletrônicos são aqueles que necessitam de eletricidade para produzir som:  

Exemplo: guitarra; um teclado. 

Fontes: ALVES, Mirella Aires. Música na educação infantil. Barueri, SP: Ciranda Cultural, 2015. P.69 

 

 ATIVIDADE I 

Após ler o texto com ajuda dos pais, se necessário pesquise e observe os instrumentos que aprecem 

abaixo marcando um (X) naquele que produzir som acústico, (sem uso de eletricidade para emitir o 

som). 



 

 

 

(    )   HARPA                     (     ) GUITARRA 

 

 

(    )  VIOLINO          (    )  

                                                                                                             FLAUTA TRANSVERSAL 

• Harpa – https://www.superprof.com.br/aulas-harpa-violino-teclado-domicilio-professor-graduando-pela-

ufmg.html (Acessado em 21 de Outubro de 2020) 

• Guitarra – https://www.cifraclubnews.com.br/noticias/121179-japonesa-de-11-anos-arrasa-tocando-cover-de-

kiko-loureiro.html (Acessado em 21 de Outubro de 2020) 

• Violino – https://www.superprof.com.br/blog/ensinar-futuros-violinistas/ (Acessado em 21 de Outubro de 2020) 

• Flauta Transversal – https://verticeespacocultural.com.br/curso/flauta-transversal.html (Acessado em 21 de 

Outubro de 2020) 

 

 

ATIVIDADE II 

Agora observe os instrumentos abaixo e marque um (X) nos instrumentos eletrônicos ou que 

produzem som com uso da eletricidade. 

(   )      

GUITARRA - https://www.pngwing.com/pt/free-png-swrhc (acessado em 21 de Outubro de 2020) 

https://www.superprof.com.br/aulas-harpa-violino-teclado-domicilio-professor-graduando-pela-ufmg.html
https://www.superprof.com.br/aulas-harpa-violino-teclado-domicilio-professor-graduando-pela-ufmg.html
https://www.cifraclubnews.com.br/noticias/121179-japonesa-de-11-anos-arrasa-tocando-cover-de-kiko-loureiro.html
https://www.cifraclubnews.com.br/noticias/121179-japonesa-de-11-anos-arrasa-tocando-cover-de-kiko-loureiro.html
https://www.superprof.com.br/blog/ensinar-futuros-violinistas/
https://verticeespacocultural.com.br/curso/flauta-transversal.html
https://www.pngwing.com/pt/free-png-swrhc


 

 

(   )  

CONTRABAIXO ELÉTRICO https://www.superprof.com.br/professor-contrabaixo-eletrico-contrabaixo-acustico-online-

presencial-pocos-caldas-minas-gerais.html (acessado em 21 de Outubro de 2020) 

 

(     )   
SAXOFONE       https://www.musico.life/curso-de-saxofone/ (Acessado em 21 de Outubro de 2020) 
 

 

(    )  

TECLADO https://supersonora.com.br/kit-teclado-musical-yamaha-psr-e463-61-teclas-48-polifonias-suportem-em-x-

fonte-suporte-partitura-banqueta-26429.html (acessado em 21 de Outubro de 2020) 

 

https://www.superprof.com.br/professor-contrabaixo-eletrico-contrabaixo-acustico-online-presencial-pocos-caldas-minas-gerais.html
https://www.superprof.com.br/professor-contrabaixo-eletrico-contrabaixo-acustico-online-presencial-pocos-caldas-minas-gerais.html
https://www.musico.life/curso-de-saxofone/
https://supersonora.com.br/kit-teclado-musical-yamaha-psr-e463-61-teclas-48-polifonias-suportem-em-x-fonte-suporte-partitura-banqueta-26429.html
https://supersonora.com.br/kit-teclado-musical-yamaha-psr-e463-61-teclas-48-polifonias-suportem-em-x-fonte-suporte-partitura-banqueta-26429.html

