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Notas, intervalos e acordes musicais 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

Ouvir e conversar sobre música são atividades importantes para a construção do indivíduo, 

para ter uma visão crítica sobre a cultura de forma geral. Nesta sequência didática, para dar um passo 

além do ouvir e conversar, os alunos terão que conhecer e desenvolver aspectos da música, tais como 

intervalos e melodias, assim como deverão reproduzir uma melodia com a qual estão familiarizados 

reconhecendo suas notas musicais.  

Objetivos de aprendizagem 

• Aprender as sete notas musicais naturais. 

• Conhecer elementos musicais, tais como intervalos e melodias. 

• Gravar uma melodia musical utilizando aplicativos no celular. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 
Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Música Elementos da linguagem 

(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da 
música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por 
meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), 
jogos, canções e práticas diversas de composição/criação, 
execução e apreciação musicais. 

 

Desenvolvimento 
Aula 1 – Explorando as notas musicais 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, dispostas em roda. 

Recursos e/ou material necessário: celular com aplicativo de piano instalado. 
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Atividade 1 – Apresentação das notas musicais (25 minutos) 

Inicie a aula dizendo aos alunos que eles vão explorar as notas musicais. Pergunte se conhecem 

os nomes das notas, a saber: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. É provável que boa parte dos alunos já tenha 

ouvido falar delas, porém, muitas vezes esse conhecimento é superficial.  

Desenhe na lousa o nome das sete notas e as teclas de um piano correspondentes a elas. Caso 

não tenha familiaridade com o teclado de piano, pesquise na internet por “nomes das notas musicais 

no piano”, você encontrará diversos diagramas com tais exemplos. Peça aos alunos que copiem no 

caderno as notas e as teclas do piano que você desenhou na lousa, para se familiarizarem com o nome 

das notas e com a ordem das teclas desse instrumento. 

Peça aos alunos para dizer os nomes das notas, dentro das quatro sequências apresentadas 

abaixo. Explique aos alunos que as notas que serão treinadas representam as teclas brancas do piano 

e, de acordo com a teoria musical, elas são conhecidas como notas naturais. A ideia é que se 

familiarizem com as sequências sem precisar cantá-las ainda, apenas falar os nomes das notas. 

Exercício 1 (ascendente): 

Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó 

Exercício 2 (descendente): 

Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó 

Exercício 3 (progressiva ascendente): 

Dó 

Dó, Ré 

Dó, Ré, Mi 

Dó, Ré, Mi, Fá 

Dó, Ré, Mi, Fá, Sol 

Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá 

Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si 

Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó 
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Exercício 4 (progressiva descendente): 

Dó 

Dó, Si 

Dó, Si, Lá 

Dó, Si, Lá, Sol 

Dó, Si, Lá, Sol, Fá 

Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi 

Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré 

Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó 

Explique à turma que as notas das teclas pretas do piano são chamadas de acidentes. Existem 

basicamente dois tipos de acidentes: o sustenido, representado pelo símbolo #; e o bemol, 

representado pelo símbolo b. As notas com sustenidos e bemóis não serão tocadas nesta sequência. 

Exemplos: 

Dó (Dó natural) 

Dó# (Dó sustenido) 

Mi (Mi natural) 

Mib (Mi bemol) 

 

Atividade 2 – Tocando as notas musicais (20 minutos) 

Com base nos conhecimentos obtidos pelos alunos na atividade anterior, diga que eles vão 

tocar as sequências de notas que aprenderam. Para isso, será necessário que utilizem celulares com 

aplicativos de piano instalados. Seguem algumas sugestões de aplicativos gratuitos encontrados 

online: 

• Piano Gismart 

• Perfect Piano 

• Real Piano Lite 

Ajude os alunos a instalar os aplicativos nos celulares. A atividade pode ser feita em duplas, 

revezando o mesmo aparelho também. Geralmente o som dos aparelhos celulares é muito baixo ou 

distorcido, assim sugerimos fones de ouvido, de preferência do tipo headfone que garante a saúde 

auditiva. 
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Nesse momento, todos da sala deverão tocar os exercícios acima em seus celulares. Diga aos 

alunos que é importante que os exercícios sejam feitos lentamente e que cantem cada uma das 

sequências ao mesmo tempo que tocam. Tocar lentamente é necessário para que, aos poucos, toda a 

sala se familiarize com a atividade e para que estejam atentos à afinação na hora de imitar o som que 

estão ouvindo. Serão necessárias várias repetições e erros serão comuns, um dos principais objetivos 

do exercício é treinar a escuta. 

 

Aula 2 – Intervalos e acordes 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizados em trios. 

Recursos e/ou material necessário: celular com aplicativo de piano instalado. 

Atividade 1 – Intervalos (15 minutos) 

Inicie a aula dizendo aos alunos que irão reconhecer os intervalos e experimentar tocar alguns 

deles. É importante retomar noções básicas para que os alunos relembrem este conceito. 

Intervalos são as distancias entre duas notas musicais, ou seja, uma unidade de medida em 

música. Os intervalos são importantes para que se possam construir melodias. As melodias são criadas 

por intervalos e ritmos combinados de forma a expor um sentido musical. 

O Dó será usado como nota principal, chamada de nota fundamental. Desenhe o quadro seguir 

na lousa e siga as próximas instruções: 

Exemplos – Intervalos 

Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Pergunte aos alunos: “Qual é o intervalo (distância) de Dó em relação a Ré?”; “Qual é o 

intervalo (distância) de Dó em relação a si?”; “Qual é o intervalo (distância) em relação ao Sol?”. 

Espera-se que eles percebam que a nota Ré é a segunda em relação ao Dó; a nota Si é a sétima em 

relação ao Dó; e a nota Sol é a quinta em relação ao Dó, pode-se dizer também que Sol é a quinta de 

Dó. 
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Atividade 2 – Acordes (15 minutos) 

Diga aos alunos que agora eles vão explorar os acordes e que o conhecimento anterior sobre 

intervalos será fundamental. Quando temos mais de duas notas tocando simultaneamente temos um 

acorde. Vamos aprender a formar um tipo de acorde usando apenas as teclas brancas do piano.  

Os acordes que tocaremos serão formados por três notas e, por isso, são chamados de tríades. 

Essas notas serão tocadas sucessivamente, em música chamamos essa forma de tocar um acorde de 

arpejo.  

Teremos acordes maiores, menores e diminutos, cada tipo de acorde tem um som 

característico. Procure instigar os estudantes a ouvir cada um dos acordes e perceber suas diferenças. 

Peça para que observem o grau de tensão ou de relaxamento que cada acorde propõe. A música 

ocidental de matriz europeia se baseia na relação tensão relaxamento, e estimular a percepção 

consciente dessa relação é interessante.  

As tríades são formadas com intervalos de terças, ou seja, sempre utilizamos a distância de três 

notas. Por exemplo: Dó, Mi, Sol = Acorde de Dó maior. No quadro dos acordes, siga de forma horizontal 

para conhecer todas as notas dos acordes. Desenhe o quadro na lousa, peça que os alunos copiem e, em 

seguida, que experimentem tocar os acordes e, assim, relacionar com os seus sons característicos.  

Quadro de acordes Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 

Nomes dos acordes Nota fundamental Terça Quinta 

Dó Maior Dó Mi Sol 

Ré menor Ré Fá Lá 

Mi menor Mi Sol Si 

Fá Maior Fá Lá Dó 

Sol Maior Sol Si Ré 

Lá menor Lá Dó Mi 

Si diminuto Si Ré Fá 

 

Atividade 3 – Sequências de acordes (15 Minutos) 

Peça para que cada dupla de alunos crie uma sequência de quatro acordes, utilizando qualquer 

acorde do quadro: maior, menor ou diminuto. Peça que façam o arpejo de cada um dos acordes, ou 

seja, toquem de forma consecutiva a nota de cada um deles.  

Exemplo de sequência: Dó Maior, Lá menor, Fá Maior, Dó Maior. 

Ao final, peça para que cada dupla toque para toda a sala mostrando qual sequência de 

acordes foi criada. Caso haja algum inconveniente de volume do som do aparelho celular, sugerimos 

que você plugue a saída de som do celular em uma caixa ou aparelhagem do som ou mesmo em uma 

caixa bluetooth para garantir que a atividade seja realmente audível pra toda a turma. 
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Ao final da aula, diga aos alunos que quase todas as músicas que conhecemos do rádio, 

televisão e internet são construídas com acordes e seus intervalos. Diga também que existem muitos 

outros tipos de acordes mais complexos e que nesta aula eles tiveram um contato inicial com essas 

possibilidades. 

 

Aula 3 – Criando uma melodia 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras. 

Recursos e/ou material necessário: celular com aplicativo de piano instalado. 

Inicie a aula relembrando os conteúdos já desenvolvidos nas aulas anteriores como intervalos 

e melodias. Diga que, nesta aula, os alunos irão aprender a tocar uma melodia de sua escolha na aula. 

Para isso cada dupla deverá escolher uma música de que gostam e cantarolar um trecho da melodia 

dessa música.  

Em seguida, deverão encontrar no teclado virtual a nota que corresponde ao som que estão 

cantando. Aos poucos os estudantes devem tentar tirar a melodia que escolheram no teclado virtual. 

Cante nota por nota, e busque o som equivalente no teclado virtual.  

Oriente que treinem repetidamente e tentem tocar a melodia apenas no teclado, cantando na 

sua cabeça a melodia. 

 

Aula 4 – Execução e gravação da música 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: organizados em quatro grupos 

Recursos e/ou material necessário: celulares com aplicativos de piano e um celular gravando o áudio  

 

Atividade 1 – Ensaio (20 minutos) 

Inicie a aula separando os alunos em quatro grupos, cada grupo será responsável por tocar 

uma das frases da sinfonia de Beethoven. Disponibilize cerca de 10 minutos para os grupos 

relembrarem e ensaiarem suas respectivas partes. Logo em seguida, organize mais 10 minutos para o 

ensaio da gravação. Com todos em silêncio, sinalize apontando o dedo para o grupo 1 iniciar a 

execução da primeira frase e, quando terminarem, sinalize para o grupo 2, e assim sucessivamente. 

Fique atento, juntamente com os alunos, para não deixar uma pausa grande entre a execução de uma 

frase e outra. 
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Atividade 2 – Gravando a execução dos alunos (15 minutos) 

Durante o ensaio e depois dele, verifique se os alunos já estão confortáveis para gravar, ou 

seja, se estão confiantes com a execução de suas respectivas partes. Quando estiverem prontos, todos 

deverão permanecer em silêncio enquanto o regente inicia a gravação da música. Ao sinal do regente, 

o primeiro grupo inicia a gravação e outros seguem sucessivamente, como no ensaio.  

 

Atividade 3 – Audição da gravação (10 minutos) 

Após a gravação, peça que todos guardem seus celulares para que toda a sala ouça o resultado 

gravado. Proponha aos alunos que ouçam a gravação prestando atenção nas seguintes questões: “A 

música está parecida ou diferente da versão original?”; “As frases foram tocadas de forma clara, ou 

estão confusas de ouvir?”; “Existe algum motivo para tentar gravar novamente?”. 

Para finalizar a aula, peça que cada aluno diga quais foram as dificuldades e facilidades em 

aprender a melodia, tocá-la e gravá-la. Não se esqueça de compartilhar a gravação com os alunos para 

que possam mostrar aos seus parentes em casa ou compartilhar com amigos nas redes sociais. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem pode ser realizada ao verificar se os alunos compreenderam o 

nome das sete notas musicais e sua posição nas teclas do piano. A perfeita execução das melodias não 

deve ser critério de avaliação, mas sim o esforço particular de cada aluno em participar da atividade e 

alcançar os resultados possíveis. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Quais são os nomes das sete notas musicais naturais? 

2. Quais foram os três tipos de acordes aprendidos nesta aula e a quais sentimentos cada um deles 
costuma estar relacionado? 

 

Gabarito das questões 

1. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. 

2. Acordes maiores, relacionados à alegria; acordes menores, relacionados à tristeza; e acordes 
diminutos, relacionados normalmente à dramaticidade. 


