
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 

 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º ANO 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA  

Objeto de Conhecimento/Conteúdo:   
Elementos da linguagem: Elementos constitutivos da música. 

Habilidade: (GO-EF02AR14B/C)  
Perceber e identificar os elementos constitutivos da música: a melodia e o ritmo e do som: altura, a 
intensidade, o timbre e a duração, por meio de práticas musicais diversas. 
 

 

 

A ORQUESTRA E SEUS INTRUMENTOS MUSICAIS 

 

 “Você já deve ter percebido diferentes tipos de música quando assiste à televisão, ao ouvir o rádio, 

ao baixar arquivos da internet, nos games que você joga, nos alto-falantes do supermercado e até no 

shopping. Você deve ter um tipo de música(S) preferida(S)… são muitos tipos de música que podemos 

ouvir … as orquestras podem tocar diferentes tipos de música variando da erudita (música clássica ou 

de concerto) ao samba, à música folclórica, à bossa nova e outras mais.” Aqui enfocaremos os 

instrumentos da orquestra e sua sonoridade. A orquestra é um grupo musical formado por 

instrumentos musicais de várias famílias diferentes, esses instrumentos são tocados por 

instrumentistas, cada um com um instrumento diferente, divididos entre essas famílias. Família do 

sopro, das cordas, da percussão. 

 

Fonte: A orequestra tim-tim por tim-tim/Liane Hentschke…(et.al.) – São Paulo: moderna, 2005. P.4. 

 
A Orquestra e seus Instrumentos Musicais 

 



 

 

 

 
 
https://musicas-e-livros10.webnode.com/musica/musica-erudita-ou-classica/  Acessado em 03/06/2020 

 

ATIVIDADE I 

Observe os instrumentos musicais acima, pesquise quais possuem cordas e escreva nos espaços 

abaixo: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Acesse o link abaixo e ouça a sonoridade dos instrumentos de cordas e seus respectivos nomes. 

https://www.youtube.com/watch?v=uqRqvYfMu88  Acessado em 03/06/2020 

 

ATIVIDADE II 

Observe os instrumentos musicais de percussão, ou seja, que precisam ser batidos ou sacodidos; 

pesquise sobre os que estão presentes na imagem e depois escreva seus nomes nas linhas abaixo: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

about:blank
about:blank


 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Instrumentos de Percussão: https://www.youtube.com/watch?v=PtSKqHG5dUg (Acessado em 01/06/2020) 

 

ATIVIDADE III 

Pesquise sobre os instrumentos de sopro e depois escreva nas linhas abaixo os que estão presentes 

na figura acima da orquestra. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo de Instrumentos de Sopro da Orquestra: https://www.youtube.com/watch?v=dpMtPEpQZFw  (Acesso in 

03/06/2020) 

 

ATIVIDADE IV 

Para finalizar esse tema veja e escute todos os instrumentos de orquestra acessando os vídeos dos 

links abaixo e bom estudo musical. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lYCE8IqO-tI  (Acesso in 03/06/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=4Q8C6q6BHh0  Orquestra sinfônica em desenho animado 

(Acesso in 03/06/2020) 
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