
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 

 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º ANO 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA  

Objeto de Conhecimento:   

Materialidades: Os parâmetros do som. 

Habilidade: 
(GO-EF03AR15-A/B) Discriminar e classificar as fontes sonoras, de acordo com os parâmetros do som 
como altura, duração, timbre e intensidade e os elementos constitutivos da música, a melodia, e o ritmo.  

 

FONTES SONORAS – INSTRUMENTOS MUSICAIS 

“É muito grande o número de instrumentos – antigos, étnicos, folclóricos, de orquestra, modernos-, 

e a organologia os classifica em três famílias ou grupos: cordas (com arco, dedilhadas ou acionadas 

por teclado). Sopro (de madeira e metal) e percussão (de altura determinada ou indeterminada)” Em 

1914, dois estudiosos musicólogos: Sachs e Hornsboestel com base na acústica (produção sonora do 

instrumento) propuseram a classificação dos instrumentos em: Idiofones, Membranofones, 

Aerofones, Cordofones e Eletrofones. 

 

Fonte: BRITO, Teca Alencar. Música na educação infantil: propostas para a formação integral da criança. São 

Paulo: Peirópolis, 2003. Pg.59 à 62. 

 

Aqui iremos enfocar os Idiofones  

 

Atividade I 

Leia o texto acima e responda as questões: 

a) Quais são os três grupos ou famílias de instrumentos segundo a classificação da 

organologia?  

______________________________________________________ 

 

b) Qual o nome dos dois estudiosos musicólogos? 



 

 

____________________________________________________ 

c) Com base na acústica como eles classificaram os instrumentos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE II 

Vamos conhecer alguns instrumentos musicais. 

Instrumentos Idiofones: “- são aqueles nos quais o som é produzido pelo próprio corpo do 

instrumento, feito de materiais elásticos, naturalmente sonoros. Exemplo: chocalho, reco-reco, 

clavas, triângulo, carrilhão, xilofone, sino etc.”  

Fonte: BRITO, Teca Alencar. Música na educação infantil: propostas para a formação integral da criança. São Paulo: Peirópolis, 2003. 

Pg.59 à 62. 

 

  Reco-reco (https://www.timbres.com.br/reco-reco-

liverpool-madeira-pequeno) 17/09/2020. 

Triângulo (https://www.timbres.com.br/reco-reco-

liverpool-madeira-pequeno) 17/09/2020 

https://www.timbres.com.br/reco-reco-liverpool-madeira-pequeno
https://www.timbres.com.br/reco-reco-liverpool-madeira-pequeno
https://www.timbres.com.br/reco-reco-liverpool-madeira-pequeno
https://www.timbres.com.br/reco-reco-liverpool-madeira-pequeno


 

 

 Carrilhão (https://www.timbres.com.br/reco-reco-

liverpool-madeira-pequeno) 17/09/2020 

 

 

Atividade III 

Agora que você já sabe o que são instrumentos idiofones, vamos fazer uma pesquisa de imagens e encontrar 

os seguintes instrumentos. Depois você irá imprimir e colar na folha de atividade ok? 

a) Xilofone:  

R -   

http://www.percussionista.com.br/instrumentos/xilofone.html  (acessado em 17/09/2020) 

 

 

b) Sino: 

 

R  -   

https://www.pngwing.com/pt/search?q=idiofone (acessado em 17/09/2020) 

 

 

https://www.timbres.com.br/reco-reco-liverpool-madeira-pequeno
https://www.timbres.com.br/reco-reco-liverpool-madeira-pequeno
http://www.percussionista.com.br/instrumentos/xilofone.html
https://www.pngwing.com/pt/search?q=idiofone


 

 

c) Clavas 

 

http://www.mtinstrumentos.com.br/produtos/clavas/  (acessado em 17/09/2020) 

 

d) Castanholas 

R-  

https://terramater.pt/castanholas/ (acessado em 17/09/2020) 

http://www.mtinstrumentos.com.br/produtos/clavas/
https://terramater.pt/castanholas/

