
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Materialidades: Música e tecnologias digitais. 

Habilidades:  

(GO-EF05AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, como multimeios, animações, 
jogos eletrônicos, gravação em áudio e vídeo, fotografia, softwares, nos processos de criação 
musical. 

 

 

LABORATÓRIO DE MÚSICA CHROME 
 

 

O Chrome Music Lab, ou traduzindo, Laboratório de Música 

Chrome, é um site que reúne várias ferramentas voltadas para 

experimentação e aprendizagem sobre música e sons, de 

forma prática e divertida. 

Lá, encontramos ferramentas para experimentar diferentes 

formas os parâmetros do som, ritmo, criação de melodias, 

dentre outros, de forma conectada a outras áreas do 

conhecimento, como a matemática, a ciência, as artes visuais 

e muitas outras. 

Podemos também encontrar recursos para compor músicas, com melodias e ritmos e compartilhá-

las. É possível também tocarmos junto com outras pessoas, mesmo não estando juntas, no mesmo 

ambiente, apenas compartilhando um link para que todos acessem e possam tocar juntos! Bacana, 

né? 

E o mais legal de tudo é que é gratuito e podemos utilizar as ferramentas em diferentes 

dispositivos, como computadores, celulares e tablets. Só é preciso abrir o site em um navegador 

web e pronto! 

  



 

 

ATIVIDADE I 

Acesse o site do Chrome Music Lab e experimente as ferramentas existentes: 
 
https://musiclab.chromeexperiments.com/ (Acessado em 10/12/2020) 
 
Marque um X nas ferramentas que você mais gostou de experimentar: 
 
(   ) Shared piano (Piano compartilhado) 

(   ) Song Maker (Criador de canção) 

(   ) Rhythm (Ritmo)  

(   ) Spectrogram (Espectrograma) 

(   ) Sound Waves (Ondas sonoras) 

(   ) Arpeggios (Arpejos) 

(   ) Kandinsky 

(   ) Voice spinner (Girador de voz) 

(   ) Harmonics (Harmônicos) 

(   ) Piano Roll (Piano de rolo) 

(   ) Oscillators (Osciladores) 

(   ) Strings (Cordas) 

(   ) Melody Maker (Criador de melodia) 

(   ) Chords (Acordes) 

 

ATIVIDADE II 

Responda as perguntas a seguir: 

1. O que é o Chrome Music Lab? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Você já conhecia o Chrome Music Lab? Qual a ferramenta que você mais gosta? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Em quais dispositivos podemos utilizar o Chrome Music Lab? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. O que podemos fazer no Chrome Music Lab? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments

