
 

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

Unidade Escolar:  Ano: 6º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Notação e Registro Musical: Formas de registro musical. 

Materialidades: Os parâmetros sonoros/Elementos constitutivos da música 

Habilidades:  

(GO-EF06AR14-A/) Vivenciar e entender que a matéria-prima da música é o som e que este possui 
diferentes parâmetros: altura, duração, timbre e intensidade. 

(GO-EF06AR16-A/C) Compreender a necessidade do registro musical, conhecendo e identificando 
os diferentes tipos de registros: convencional e não convencional. 

 

 

ATIVIDADE 
 

 

ATIVIDADE I 

a) O Som quanto ao tempo possui diferentes durações, podendo ser curtos ou longos. Na 

natureza podemos pensar em alguns sons naturalmente mais curtos e outros mais longos 

comparativamente. Por exemplo: o som do trovão é um som longo; o latido de um cachorro 

é um som curto. Cite 2 exemplos de sons longos e 2 sons curtos perceptíveis na natureza. 

 

________________________________________ 

Nesta atividade iremos destacar o parâmetro DURAÇÃO e diferentes formas de registrarmos esse 

parâmetro através do registro (escrita) convencional e registros não convencionais. 

 

DURAÇÃO: A DURAÇÃO é o parâmetro do som diretamente ligado ao tempo de emissão do som. O 

parâmetro DURAÇÃO é aquele que nos permite distinguir sons longos e sons curtos. 

Para registrarmos a duração do som, de uma nota, convencionalmente nos utilizamos das 

chamadas figuras de valores. 



________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

b) Observe a sequência a seguir e procure executá-la por meio de algum instrumento melódico, 

a voz ou o som do balão cheio de ar (controlando a saída de ar do balão). Se possível, grave 

sua execução. 

 

 
 

Legenda: 

Som curto:  

Som longo:  

Pausa:  

 

c) Agora é a sua vez: Crie uma nova sequência utilizando a legenda da questão anterior e peça 

para que alguma pessoa da sua casa a execute.  

Com base na execução desta pessoa responda: 

 

• A performance desta pessoa foi como você esperava? Por que?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

• Ela conseguiu executar com facilidade ou com dificuldade? Por que?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 


