
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 7º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento: 

Elementos da Linguagem: Os parâmetros sonoros  

Habilidades:  

(GO-EF07AR20-A) Entender que a matéria-prima da música é o som e que este possui diferentes 
características. Conceituar os parâmetros do som: altura, duração, timbre e intensidade. 

(GO-EF07AR20-B) Perceber e classificar os parâmetros do som, altura, duração, timbre e 
intensidade, por meio de práticas diversas, ampliando a apreciação e a percepção musical. 

 

 

ATIVIDADE 
 

 O SOM: Som é tudo o que nossos ouvidos podem perceber por meio de vibração, quer sejam as 

vozes das pessoas conversando, barulhos, músicas, entre outros. O som possui quatro 

parâmetros: Altura, Duração, Timbre e Intensidade. 

Na nossa atividade de hoje iremos focar nos parâmetros: Altura e Intensidade. 

Altura: É o parâmetro do som que nos permite distinguir sons graves (sons mais “grossos”) e sons 

agudos (sons mais “finos”). 

Intensidade: É o parâmetro do som que nos permite distinguir a força de um som, ou seja, sons 

fortes ou sons fracos. Está diretamente ligado ao volume sonoro. 

(Extraído e Adaptado de: http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2018/04/Apostila-de-

Educação-Musical-6º-ano-2018.pdf) 

 

ATIVIDADE I 

O nosso corpo pode produzir os mais diferentes tipos de sons. Para esta atividade vamos utilizar 

alguns sons que podemos reproduzir com nosso corpo: Sons de Palmas. Podemos realizar 

diferentes tipos de palmas, como a palma estrela, palma concha, palma estalada, palma com as 

costas da mão, dentre outras. 

Observe as imagens a seguir e tente reproduzir os diferentes tipos de palmas. 



 

 

 
PALMA CONCHA 

 
PALMA ESTRELA 

 
PALMA ESTALADA 

 
PALMA COM AS COSTAS DA 

MÃO 

 

Agora tente ordenar de 1 a 4 os tipos de palmas segundo o parâmetro altura, sendo o número 1 a 

mais aguda até o número 4 que seria a palma mais grave. 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE II 

Vamos praticar? Execute a sequência abaixo observando os parâmetros Altura e Intensidade 

conforme a legenda abaixo. Se possível, grave a sua apresentação. 

Legenda: 

 SOM PIANO (SOM FRACO) – P 

 SOM MEZZO FORTE (SOM MEDIANO; MEIO FORTE) - MF 

 SOM FORTÍSSIMO (SOM BEM FORTE) - FF 
 

Sequência: 

                                   
     P             MF             P                MF               FF            MF             P             MF               P             FF              FF  

 

Para conhecer melhor sobre a sonoridade das palmas assista o vídeo a seguir: 

Fernando Barba – Percussão Corporal https://www.youtube.com/watch?v=pFaWQhzaBJw 

Fernando Barba – Percussão Corporal Pt 2 https://www.youtube.com/watch?v=Za5-W5jJp_U 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pFaWQhzaBJw
https://www.youtube.com/watch?v=Za5-W5jJp_U

