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

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/MUSICA  

Objeto de Conhecimento:  

Materialidades: Sons corporais e sons do ambiente. 

(GO-EF04AR37) Explorar sonoridades em diversos objetos, em materiais do ambiente e no corpo, 
como instrumentos de prática musical. 

 

 

ATIVIDADE 
 

TIMBRE: Vocês já perceberam que quando alguém nos chama e não estamos vendo quem nos 

chamou muitas vezes pela voz nós sabemos quem é, ou quando a gente ouve uma música a gente 

sabe quais são os instrumentos que estão tocando? O som tem vários parâmetros: altura, timbre, 

intensidade e duração. Nós conseguimos perceber isto por causa do parâmetro do som que se 

chama TIMBRE! Timbre é a propriedade do som que nos permite reconhecer a fonte sonora que 

emite o som. Ou seja, é a qualidade de diferenciar um som do outro. (ex. o timbre do violão é 

diferente do timbre do pandeiro, o timbre da voz do vovô é diferente do papai...). 

 

ATIVIDADE I 

Você sabia que podemos fazer sons com diferentes objetos existentes nas nossas casas? Nesta 

atividade você pode chamar toda a família para experimentar as sonoridades dos copos. Reúna 

diferentes objetos de tamanhos e formas diferentes como, balde, latinhas, tampa de panela, cabo 

de vassoura e tente descobrir os diferentes sons de cada um deles. Em seguida, respondas as 

seguintes questões: 

a) Quantos objetos foram utilizados? __________________________________________________ 

b) Quais foram eles? _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



c) Os timbres emitidos eram diferentes ou semelhantes? __________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

d) Divida os objetos em conjunto cujo timbres se assemelham: 

 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III 

   

   

   

   

   

   

 

ATIVIDADE II 

Vamos sonorizar uma história? Primeiramente crie uma história bem legal com início, meio e fim. 

Depois, experimente criar os sons da sua história com os objetos usados na atividade anterior (Ex: o 

som do cavalo – copos batidos no chão – o gato se coçando sem parar – raspando as unhas no 

corpo do copo – etc.). Não esqueça de gravar sua história. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


