
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Elementos da Linguagem: Os parâmetros sonoros/Elementos constitutivos da música 

Notação e Registro Musical: Formas de registro do som 

Habilidades:  

(GO-EF03AR14-A) Vivenciar e entender que a matéria-prima da música é o som e que ele possui 
diferentes parâmetros: altura, duração, timbre e intensidade. 

(GO-EF03AR14-B/C) Perceber e identificar os elementos constitutivos da música: a melodia, a 
harmonia e o ritmo do som: a altura, a intensidade, o timbre e a duração, por meio de práticas 
musicais diversas. 

(GO-EF03AR16-A/C) Compreender a necessidade do registro musical, conhecendo e identificando 
os diferentes tipos de registros: convencional e não convencional. 

 

 

ATIVIDADE 
Vocês já perceberam que o som pode ser bem diferente um do outro? Por exemplo, podemos ter 

sons bem curtos e sons bem l o n g o s , sons fraquinhos e sons bem FORTES! 

Duração é a propriedade do som de ser curto ou longo. Já a intensidade é a propriedade do som ser 

fraco ou forte! 

Comparando dois sons podemos perceber essas diferenças. 

Por exemplo, entre o som da sirene de uma ambulância e o som do estouro de um balão, 

percebemos que a duração, o tempo que o som soa; do estouro do balão é mais curto, não é 

mesmo? 

Agora, pensando na intensidade, quando queremos deixar o som da nossa televisão mais forte, o 

que nós fazemos? Nós aumentamos o volume do som da televisão, isto é, a intensidade para que o 

som fique mais forte. 

 

Atividade I 

Marque um X na imagem que representa o som mais forte em relação ao outro: 



 

 

a) 

https://pxhere.com/pt/photo/1214652 

Som – Miado de um gato 
(      ) 

 
https://pxhere.com/pt/photo/1020881 

Som – Rugido de um leão 
(      ) 

 
b) 

 
https://pxhere.com/pt/photo/838852 

Som – Motor de uma moto 
(      ) 

 
https://pxhere.com/pt/photo/751305 

Som – Pedalar de uma bicicleta 
(      ) 

 
c) 

 
https://pxhere.com/pt/photo/55681 

Som – Motor de um carro 
(      ) 

https://pxhere.com/pt/photo/772190 

Som – Motor de um caminhão 
(      ) 

 
d) 

 
https://pxhere.com/pt/photo/1167139 

Som – Gota d’água 
(      ) 

 
https://pxhere.com/pt/photo/668813 

Som – Cachoeira 
(      ) 
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Atividade II 

Como estudamos, o som pode ter diferentes durações. Nesta atividade vamos utilizar linhas 

para registrar a duração do som de algumas canções folclórica e populares. 

Repare que quando cantamos uma melodia, algumas notas possuem durações bem 

diferentes umas das outras; por isso, no exemplo abaixo, utilizamos linhas mais longas para notas 

longas e linhas mais curtas para notas curtas, de acordo com a melodia. 

 

Exemplo: 

Música: Cai cai balão 
Trecho da música: Cai Cai balão, 

Cai Cai Balão, 
Aqui na minha mão. 

Cai  Cai  Ba - lão 

 
Cai  Cai  Ba - lão 

 
A - qui  na  mi - nha  mão 

 

 

a) Escreva sobre as linhas a letra da música abaixo, como no exemplo anterior: 

Música: Atirei o Pau no gato 
Trecho da música:  Atirei o pau no gato to 

Mas o gato to 
Não morreu reu reu 

 
 -  -          -    

 
 
     -    

 
 
   -      



 

 

 
 

 
 
b) Faça o registro da duração do som com linhas, de acordo com a música abaixo: 
 

Música: Marcha Soldado 

Trecho da música:  Marcha soldado 

Cabeça de papel 

Quem não marchar direito 

Vai preso no quartel. 

 

Mar - cha  sol - da - do 
 

Ca - be - ça  de  pa - pel 
 

Quem  não  mar - char  di - rei - to 
 

Vai  pre - so  no  quar - tel 
 

 

Interessante! 

No link abaixo vocês terão acesso ao vídeo da música tema da animação da Pantera Cor-de-Rosa; 

sendo executada em formas de linhas, fica bem perceptível a duração do som de cada nota musical!  

https://www.youtube.com/watch?v=h-JTggIpH3k 
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