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

Unidade Escolar:  Ano: 6º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Notação e Registro Musical: Formas de registro musical. 

Materialidades: Os parâmetros sonoros/Elementos constitutivos da música 

Habilidades:  

(GO-EF06AR14-A/) Vivenciar e entender que a matéria-prima da música é o som e que este possui 
diferentes parâmetros: altura, duração, timbre e intensidade. 

(GO-EF06AR16-A/C) Compreender a necessidade do registro musical, conhecendo e identificando 
os diferentes tipos de registros: convencional e não convencional. 

 

 

ATIVIDADE 
 

 

 

 

ATIVIDADE I 

a) Vamos conhecer um pouquinho a forma convencional de se registrar o som? 

Nesta atividade iremos destacar o parâmetro DURAÇÃO e diferentes formas de registrarmos esse 

parâmetro através do registro (escrita) convencional e registros não convencionais. 

 

DURAÇÃO: A DURAÇÃO é o parâmetro do som diretamente ligado ao tempo de emissão do som. O 

parâmetro DURAÇÃO é aquele que nos permite distinguir sons longos e sons curtos. 

Para registrarmos a duração do som, de uma nota, convencionalmente nos utilizamos das chamadas 

figuras de valores. 

 

FIGURAS DE VALORES: As figuras de valores representam graficamente a duração do som. 

As figuras de valores utilizadas na escrita musical contemporânea são: semibreve, mínima, 

semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Vamos conhecer seus códigos? 



 

Observe atentamente a seguintes figuras: 

 

  



 

Semibreve –   

Mínima –   

Semínima –   

Colcheia –   

Semicolcheia –  

Fusa –    

Semifusa –   

 

As figuras de valores apresentadas acima não possuem um valor (tempo) fixo. Cada uma delas é 

proporcional entre si, sendo a semibreve a de maior duração (mais longa) e a semifusa a de menor 

valor (curta).  

Dentro de uma semibreve cabem duas mínimas; dentro de uma mínima cabem 2 semínimas; dentro 

de uma semínima cabem 2 colcheias; e assim por diante...   

Observe o quadro à seguir:  

 
 
 

  
  
  

    
    
    

        
        
        



    
 

 

b) Baseada na figura acima complete as questões abaixo: 

 

 

1.   =  __________  +  _________ 

2.  =  __________  +  ___________ 

 

3.  =  ____________ +  __________ 

4.   =  ________ + __________+ __________ 

 

 

5.   =  _________  +  __________  +  ___________  + _____________ 

 

 

c) Observe a sequência exemplo abaixo e vamos praticar um pouquinho. 

 

Para essa sequência considere: A Semibreve – 4 tempos; A Mínima – 2 tempos; A Semínima -1 tempo. 

 



Se possível, grave a execução de sua sequência. 

 

 


