
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 6º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Materialidades: Os parâmetros sonoros; Elementos constitutivos da música | Instrumentos 
musicais não-convencionais e suas possibilidades na produção musical; Instrumentos musicais 
convencionais e sua classificação: instrumentos de sopro, percussão, cordas, naipes da orquestra, 
entre outras formas de classificação; 

Habilidades:  

(GO-EF06AR15-A/B) Discriminar e classificar fontes sonoras de acordo com os parâmetros do som, 
altura, duração, timbre e intensidade, bem como os elementos constitutivos da música, melodia, 
harmonia e ritmo. 
(GO-EF06AR15-C) Utilizar instrumentos musicais convencionais e não convencionais na prática 
musical, classificando-os de acordo com seus diferentes naipes. 

 

A ORQUESTRA 
 

Na atividade anterior, você pode apreciar a 

trompetista Melissa Venema tocando o “Toque 

de Silêncio” - Il Silencio, acompanhada por uma 

orquestra. Mas, o que é uma Orquestra? 

A palavra orquestra tem sua origem na Grécia 

antiga e designava o local do teatro onde ficava 

o coro e aconteciam as danças. Com o passar 

do tempo, o termo “orquestra” passou a 

significar o conjunto de instrumentos que tocam uma mesma obra. 

Atualmente, as orquestras contam com cerca de 80 músicos, podendo variar este número para 

mais ou para menos, dependendo do repertório a ser tocado. Mas, nem sempre foi assim, por 

exemplo, no século XVII a orquestra chegava a ter em média 36 músicos, já no século XVIII 47. 

Podemos dizer que com o passar do tempo, o número de instrumentos e músicos em uma 

orquestra foi aumentando de acordo com a evolução dos instrumentos musicais, o período e as 

composições musicais. 

Podemos dividir os instrumentos da orquestra em diferentes famílias, naipes, como: Cordas, 



 

 

Madeiras, Metais, Percussão e Teclas. 

Não podemos esquecer o maestro, que fica em frente à orquestra, em uma posição que todos os 

músicos possam vê-lo. Ele marca o ritmo, as entradas, a dinâmica, mantém a harmonia do grupo e 

é responsável pelos ensaios. 

 

ATIVIDADE I 

Assista ao vídeo do link abaixo e aprecie a orquestra tocando uma das músicas da trilha sonora do 

filme Como Treinar seu Dragão e procure se atentar para as famílias de instrumentos e suas 

posições, quando o som fica mais forte ou mais fraco, na harmonia, se há algum instrumento 

solista, enfim, faça uma escuta muito atenta: 

https://www.youtube.com/watch?v=0j1GwG2e1lU (Acessado em 02/11/2020) 

 

O vídeo do link abaixo nos conta um pouco sobre a evolução da orquestra e nos apresenta seus 

naipes e outras curiosidades. Assista ao vídeo com muita atenção, para realizar as atividades 

seguintes: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oa6v7QzipQA (Acessado em 28/10/2020) 

 

 

ATIVIDADE II 

Marque V ou F de acordo com o tema estudado: 

(   ) Geralmente nas orquestras, os instrumentos que produzem os sons mais fortes ficam na parte 

da frente da orquestra, e os instrumentos que produzem sons mais fracos ficam na parte de trás da 

orquestra; 

(   ) O instrumento que toca a nota Lá, para que os outros instrumentos possam se afinar é o oboé; 

(  ) Na orquestra, o naipe da percussão se divide em dois grupos: aqueles instrumentos que podem 

ser afinados, tocando notas definidas, e os que não podem ser afinados, que tomam a função 

rítmica na música; 

 (   ) A figura do maestro sempre esteve presente, desde o surgimentos das primeiras orquestras. 

 

ATIVIDADE III 

https://www.youtube.com/watch?v=0j1GwG2e1lU
https://www.youtube.com/watch?v=Oa6v7QzipQA


 

 

Responda: 

 

a) Quais são as famílias (naipes) de instrumentos de uma orquestra e seus respectivos 

instrumentos musicais? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

b) Qual família de instrumento você mais gostou? Justifique: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

c) Você sabe qual a diferença de orquestra sinfônica para orquestra filarmônica? Faça uma breve 

pesquisa e responda: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

  



 

 

ATIVIDADE IV 

No desenho abaixo, temos a divisão que normalmente as orquestras se organizam. Pinte cada naipe 

de acordo com a legenda abaixo: 

Amarelo Cordas 

Azul Madeiras 

Vermelho Metais 

Verde Percussão 

Cinza Teclas 

 

 

 


