
 

 

ARTE – (MÚSICA) 
Nome:  Data: ___/___/______ 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  

Contextos e Práticas: Patrimônio e memória cultural e imaterial do Brasil. Construção de 
vocabulário e repertório relativos à linguagem musical e às diferentes linguagens artísticas. / A 
diversidade musical de outras culturas e a diversidade de gêneros musicais. 

Habilidades:  

(GO-EF02AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio e a memória cultural, material e imaterial, de 
culturas diversas, especialmente da cultura brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes épocas, ampliando o vocabulário e repertório relativos à linguagem musical 
e às diferentes linguagens artísticas. 

(GO-EF02AR13-D/E) Compreender e respeitar a diversidade musical de outras culturas, conhecendo 
e apreciando diversos gêneros musicais. 

 

 

MÚSICA PORTUGUESA – INSTRUMENTOS DE TRADIÇÃO 
 

Como já estudamos anteriormente, a música 

tradicional lusitana é extremamente rica. Nesta 

atividade abordaremos uma pouco dessa 

riqueza por meio da instrumentação musical 

tradicional. 

 
 
 
 
 
 
 
(Imagem disponível em https://www.meloteca.com/wp-
content/uploads/2020/03/ronca-elvas.jpg acessado em 
02/06/2022.) 
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ATIVIDADE I 

Um instrumento musical bem tradicional em 

Portugal é a Sarronca. Ela também é conhecida 

como zamburra e se parece bastante com a 

nossa cuíca. Seu corpo é feito tradicionalmente 

utilizando uma “vasilha” de barro e sua boca é 

revestida com pele (geralmente de carneiro ou 

cabra) e uma haste fina de madeira que 

perpassa pela pele. 

 
Sarronca - https://folclore.pt/wp-

content/uploads/2019/01/tocadores_de_sarronca_destaque.jpg 

 

Assista um trecho dos vídeos a seguir, com atenção, e observe o timbre da sarronca. 

➢ Sarronca - https://www.youtube.com/watch?v=TgfNCYeHGN4 (acesso em 18/05/2022) 

➢ Ronca de Elvas em Lisboa 2018 - https://www.youtube.com/watch?v=4ey2iEz5Egc (acesso em 

02/06/2022) 

 

 

ATIVIDADE II  

Que tal construirmos juntos uma sarronca? 

Para construção do nosso instrumento precisaremos de alguns materiais e a ajuda de um adulto: 

 

• Uma lata (pode ser de leite em pó, extrato de 

tomate...); 

• Um espetinho de madeira; 

• Um pedaço de tecido ou algodão; 

• Alguma ferramenta para perfurar a lata. 

 

 

Assista ao vídeo a seguir com as dicas de como confeccionar nossa sarronca: 

https://youtu.be/zEgZ2eYyE0k (Acessado em 02/06/2022) 
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