
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Notação e Registro Musical: Formas de registro do som. 
Contextos e Práticas: Música como área de conhecimento. 

Habilidades:  

(GO-EF05AR-16-A/C) Compreender a necessidade do registro musical, conhecendo e identificando 
os diferentes tipos de registros, convencional e não convencional. 

(GO-EF05AR13-A) Entender a música como área de conhecimento, reconhecendo suas 

especificidades. 

 

 

ATIVIDADE  

   

Temos a nossa volta vários sons, ruídos, barulhos de diversas fontes e diversas formas. Existem ruídos 

que são familiares, mas também existem aqueles ruídos que não conhecemos e quando ouvimos 

ficamos sem entender do que se trata. Hoje vamos explorar e perceber ruídos que são mais 

conhecidos e para isso você será repórter por um dia!! Após gravar esses sons, você irá representá-

los graficamente de forma que consiga registrar o som com a grafia que você quiser.  A isso damos o 

nome de GRAFIA NÃO CONVENCIONAL. Vamos a nossa atividade. 

 

ATIVIDADE I 

Grave com um celular ou gravador sons familiares (conhecidos) que estão a sua volta tais 

como: telefone tocando, torneira pingando, ovo fritando, abrindo a gaveta, use sua 

criatividade e grave quantos sons puder e quantos sons quiser. 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE II 

Ouça todos os sons que você gravou e escreva nas linhas abaixo quais foram esses sons. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE III 

Agora você vai representar graficamente os sons que gravou. Fique à vontade para representar da 

forma mais criativa possível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE IV 

Mostre a seus pais, colegas ou a quem você quiser o registro dos sons que representou graficamente 

e faça a leitura com eles. Observe se as pessoas que fizeram a leitura conseguiram perceber e 

identificar os sons gravados por você anteriormente. Faça um relato dessa experiência. 

RESPOSTA PESSOAL 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


