
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Materialidades: Música e tecnologias digitais 

Habilidades:  

(GO-EF02AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, como multimeios, animações, 

jogos eletrônicos, gravação de áudio e vídeo, fotografia e softwares nos processos de criação 

musical. 

 

 

FERRAMENTAS MUSICAIS DIGITAIS I 

 
Você sabia que existe um programa na internet que chama: CHROME MUSIC LAB? E que você pode 

criar música como quiser? Sim existe, e é um programa fácil para se mexer e aprender muitas coisas 

sobre música. 

 “O Chrome Music Lab é uma maneira divertida e viciante de aprender e criar música online. Foi 

anunciado em 2016 com 12 ferramentas diferentes, e agora ele tem 13. Você pode brincar no 

laboratório e aprender sobre ritmo, acordes, arpejos, melodia, harmônicos e muito mais. Você pode 

combinar essas habilidades e usar o criador de músicas para criar, salvar e compartilhar músicas 

digitais.” 

Fonte: https://comofazergeek.blogspot.com/2018/11/os-melhores-sites-para-criar-musica.html 

 

ATIVIDADE I 

Vamos entender um pouco como acessar e depois você em seu computador ou smartfone pode 

acessar e se divertir musicalmente. 

Abaixo você verá a parte inicial do programa: Para acessar basta entrar no google e escrever : Chrome 

Music Lab e ele abrirá esta página abaixo. 

https://musiclab.chromeexperiments.com/


 

 

 

 

 

 

Fonte: https://comofazergeek.blogspot.com/2018/11/os-melhores-sites-para-criar-musica.html 

A- Para iniciar as atividades utilize o primeiro desenho que aparece em formato de A com 

carinha sorridente – chamado song maker, nele você aprenderá as notas musicais graves e 

agudas e poderá escrevê-las como quiser formando uma canção. 

https://comofazergeek.blogspot.com/2018/11/os-melhores-sites-para-criar-musica.html


 

 

 

Fonte: https://pplware.sapo.pt/multimedia-2/musica/google-song-maker-criar-musica/ 

 

As cores correspondem as notas musicais: 

DÓ- vermelho                               RÉ- Laranja                               MI – amarelo  

 

FÁ – verde claro                          SOL- verde escuro                       LÁ- roxo  

 

SI- rosa  

 

B) Agora vamos a sua prática. lembrando que as notas musicais mais abaixo são graves e quando vão subindo 

vão se tornando agudas. 

Abra o site no seu computador ou celular e comece a criar música, depois tire uma foto e grave o áudio para 

que seu professor(a) conheça sua canção. Bom estudo musical.  

Veja abaixo todas as notas musicais em escala ascendente, ou seja, subindo a escada. 



 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=AFEVjA7NM-o&app=desktop  

Todas as fontes acessadas em 09/11/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=AFEVjA7NM-o&app=desktop

