
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Processos de Criação: Brinquedo, jogos musicais e canções de diferentes matrizes estéticas e 
culturais. 

Elementos da Linguagem: Os parâmetros sonoros. 

Habilidades:  

(GO-EF03AR24) Experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e história de 
diferentes matrizes estéticas e culturais. 

(GO-EF03AR14-A) Vivenciar e entender que a matéria-prima da música e o som e que este possui 
diferentes parâmetros, como altura, duração, timbre e intensidade. 

 

 

SOM 
 

Para se fazer música, precisamos de dois elementos fundamentais: O som e silêncio. 

O som pode se propagar em diferentes meios: gasoso, líquido ou sólido. Quando conversamos com 

alguém, pessoalmente, temos um exemplo de como o som se propaga no ar, nós falamos, e o som 

“viaja” pelo ar até chegar aos ouvidos de quem esta por perto. Um exemplo de como o som pode 

viajar por meio sólido, é construindo um telefone com fio! 

Vamos tentar? Vamos experimentar? 

 

Para esta experiência vamos precisar: 

 2 copos plásticos ou 2 latas pequenas, tipo aquelas de extrato de tomate; 

 Barbante; 

Modo de fazer: 

 Primeiro, com a ajuda de um adulto, faça um furo no fundo de cada copo/lata; 

 Depois insira o barbante no furo, pelo fundo do copo/lata e faça um nó para que o barbante 

não escape pelo buraquinho e fique bastante firme; 

 Pronto, se você quiser pode decorar seu telefone como você preferir! 



 

 

 

www.fabricadebrinquedos.com.br (17/04/2020) 

 

http://dicasdemaeparamae.blogspot.com/2012/09/brincadeir
a-telefone-de-latinha-ou.html (17/04/2020) 

 

Bom agora que temos nosso telefone pronto, vamos experimentar? Para que ele funcione 

perfeitamente, o barbante tem que ficar bem esticadinho. Cada pessoa fica com um dos copos/lata. 

A pessoa que vai falar a mensagem primeiro, posiciona a boca dentro do copo, enquanto quem vai 

ouvir posiciona a orelha dentro do copo/lata. Prontinho, agora é só deixar o barbante bem esticado 

para conversarem! 

Baseado na sua experiência, responda as perguntas abaixo: 

1. Quais foram os materiais que você utilizou para confeccionar seu telefone? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. O som da “ligação” funcionou? Ficou nítido? 

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Agora faça o seguinte experimento, ao falar com outra pessoa (lembre-se de manter sempre 

o barbante bem esticadinho), use sua outra mão, a que não está segurando o copo, e prenda 

o barbante com os dedos e tentem conversar. 

O som conseguiu chegar até a pessoa que estava tentando ouvir, o som mudou, o que 

aconteceu? Explique com suas palavras o que ocorreu e o motivo: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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