
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Processos de Criação: Criação Musical/Formas musicais/Estruturação e Arranjos. 

Habilidades:  

(GO-EF03AR17-A/C) Desenvolver a criatividade, imaginação e expressividade musical, por meio de 
improvisações e composições individuais e coletivas, vivenciando diferentes formas musicais. 

 

 

INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS 

 
Com certeza vocês já perceberam que podemos produzir sons a partir de diversos objetos, mas será 

que a gente consegue fazer música usando copos e garrafas??? 

Sim, conseguimos!!! Por exemplo, existem vários músicos que tocam taças de cristal com água 

dentro! Legal né? Abaixo alguns links com exemplos bem bacanas para vocês se inspirarem! 

https://www.youtube.com/watch?v=pJIsOWyuPfo (15/04/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=QdoTdG_VNV4 (15/04/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=XKRj-T4l-e8 (15/04/2020) 

 

Vocês já repararam que quando a gente percute (bate) em um copo ou garrafa com outro objeto, 

que pode ser um lápis ou um talher, por exemplo, ele emite um som? E você já reparou que quando 

a gente coloca algum líquido e percute novamente o som muda de acordo com a quantidade de 

líquido que ele tem? Pois é, quanto mais cheio a garrafa ou o copo estiver, mais grave (grosso) o 

som vai ficar, se menos cheios, mais agudo (fino) o som ficará. 

Nesta atividade vamos construir um instrumento com garrafas ou copos, caso o copo ou garrafas 

sejam de vidro, peça ajuda a um ADULTO!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pJIsOWyuPfo
https://www.youtube.com/watch?v=QdoTdG_VNV4
https://www.youtube.com/watch?v=XKRj-T4l-e8


 

 

Para isto, vamos precisar: 

 Da ajuda de um ADULTO (Principalmente se o material escolhido for vidro); 

 Garrafas ou copos (de vidro o som fica bem nítido); 

 Um talher, lápis ou outro material para servir de baquetas; 

 Um lugar bem plano, retinho, para podermos apoiar as garrafas ou copos; 

 Água. 

Agora é só vocês alinharem as garrafas ou copos bem a sua frente e ir completando com água e 

percutindo, até alcançarem o som desejado, do grave até o mais agudo, conforme figura abaixo! 

 

Pronto! Você já tem seu instrumento, tente tocar alguma música que você conhece e até mesmo 

criar sua própria música. Se vocês quiserem, podem tentar tocar junto com outras pessoas também. 

Não esqueçam, se possível, gravem sua execução! 

 

Links Interessantes: 

Manual do Mundo ensinando a fazer este instrumento: 

https://www.youtube.com/watch?v=0l5juORZhmE (15/04/2020) 

Algumas músicas executadas com copos percutidos: https://www.youtube.com/watch?v=0WxoHaWoM3Q 

(15/04/2020)  

https://www.youtube.com/watch?v=0l5juORZhmE
https://www.youtube.com/watch?v=0WxoHaWoM3Q

