
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Materialidades: Música e tecnologias digitais. 

Habilidades:  

(GO-EF04AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, como multimeios, animações, 
jogos eletrônicos, gravação em áudio e vídeo, fotografia, softwares, nos processos de criação 
musical. 

 

 

GOOGLE DOODLE - MBIRA 
 

 

Você já ouviu falar em Mbira? Sabe o que é? 

Mbira é um instrumento proveniente do Sul da África e muito popular 

entre o povo Shona. 

Ela é considerada o instrumento nacional do Zimbábue, e é tocado há 

mais de 1.000 anos, fazendo parte das tradições e da identidade da 

cultura do povo Shona do Zimbábue.  

A mbira é composta por uma caixa de ressonância em madeira, várias teclas finas de metal que são 

tocadas pelos dedos polegares e indicadores do instrumentista. Utilizam também materiais como 

contas e tampas de garrafas presas na sua caixa de ressonância para criar seu som característico. 

Quando querem amplificar o som, eles utilizam uma cabaça grande.  

Tradicionalmente a mbira era tocada por homens, mas com o passar dos anos, as mulheres 

também passaram a tocá-la. 

O Google lançou um doodles sobre a Mbira em 21 de maio de 2020, para homenagear o início da 

Semana Cultural do Zimbábue. 

O doodle nos conta a história de uma criança que está iniciando seus aprendizados no 

instrumento. Ela ouve um senhor tocando e vai ao seu encontro.  

Logo após podemos acompanhar a animação, interagindo com o instrumento virtual! 



 

 

 

ATIVIDADE I 

Assista aos vídeos abaixo para conhecer a Mbira e seu som: 

 

Neste link você poderá conhecer mbira e visualizar todos os seus detalhes: 

https://www.youtube.com/watch?v=gfZiLSCoYrk (Acessado em 27/11/2020) 

 

Neste outro vídeo, você pode observar o tamanho da cabaça que eles utilizam para amplificar o 

som da mbira: 

https://www.youtube.com/watch?v=VoS1iVEt8vM (Acessado em 27/11/2020) 

 

 

ATIVIDADE II 

Responda as perguntas a seguir: 

1. Onde surgiu a Mbira? 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Quais sãos os materiais utilizados para fabricação da Mbira? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. O que os músicos utilizam para amplificar o som do instrumento? 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Tradicionalmente, a embira era tocada por homens ou mulheres? E nos dias de hoje? 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Você gostou de conhecer este instrumento musical? O que mais gostou? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=gfZiLSCoYrk
https://www.youtube.com/watch?v=VoS1iVEt8vM


 

 

ATIVIDADE III 

Agora vamos conhecer o Doodle em comemoração ao início da Semana Cultural do Zimbábue: 

 

O doodle nos conta a história de uma criança que esta iniciando seus aprendizados no instrumento. 

Ela ouve um senhor tocando e vai ao seu encontro.  

Na segunda animação, é mostrada a fabricação artesanal da mbira, na qual é utilizada as tampas de 

garrafas, contas e outros materiais, para que a mbira tenha seu zumbido característico quando 

tocamos suas teclas. 

Na terceira animação podemos ver a menina, já crescida, tocando a mbira em uma celebração, 

utilizando a cabaça para amplificar seu som. 

Na quarta, podemos observar a mbira sendo tocada em um show, juntamente com outros 

instrumentos, inclusive instrumentos eletrônicos. Ao final da animação, outra criança chega perto 

da instrumentista, que era aquela pequena garota do inicio da animação, e que oportuniza a 

pequenina ter o contato com o instrumento.  

Entre as animações você poderá aprender a tocar o instrumento virtual seguindo as instruções na 

tela. 

 

Acesse o link abaixo: 

 

https://www.google.com/doodles/celebrating-mbira (Acessado em 27/11/2020) 

 

Clique no botão de “Play” da imagem que aparecerá em seu navegador web e siga as instruções na 

tela!  

 

 

 

https://www.google.com/doodles/celebrating-mbira

