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Engenhoca sonora 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática trabalha com a produção de sons integrando as linguagens da 

música e das artes visuais. Os estudantes serão convidados a montar uma engenhoca sonora, que 

os ajudará a perceber e explorar os objetos e seus sons, presentes na sala de aula e na escola. 

Dessa maneira, será criado um espaço para que todos possam se relacionar por meio dos sons em 

uma experiência sensorial interativa.  

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência é apenas uma 

sugestão. Você pode selecionar outros artistas ou fontes com os quais tenha mais familiaridade e 

deve, sempre que possível, adaptar as atividades de acordo com as características e as necessidades 

da turma. O importante é sempre manter o encaminhamento de acordo com os objetivos e a 

habilidade indicados logo a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Explorar diferentes tipos de som. 

• Elaborar e produzir uma engenhoca sonora. 

 

Objetos de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Artes integradas 
Processos de criação 

(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as 

relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Sons da sala de aula e dos espaços da escola 

Duração: 45 minutos. 
Local: sala de aula e espaços abertos. 
Organização dos estudantes: de início, sentados nas carteiras, organizadas em semicírculo; depois formam-se grupos 
de cinco ou seis integrantes. 
Recursos e/ou material necessário: lápis preto e papel sulfite tamanho A4. 
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Atividade 1: Sons dos objetos da sala de aula (15 minutos) 

Organize os estudantes em roda para dar início à aula. Pergunte a eles quais são os sons que 

podemos perceber dentro da sala de aula e quais são os objetos que emitem esses sons. Anote na 

lousa as respostas, formando duas listas, uma de objetos e outra de sons relacionados a esses objetos.  

Em seguida, oriente a turma a fazer um levantamento das possibilidades sonoras dos objetos 

na sala de aula. Mencione as possibilidades de manipulação dos objetos: batucar neles, batucar com 

eles; raspar, rolar ou soprar objetos; ligar ou desligar aparelhos eletrônicos. Peça aos alunos que 

reparem no material de que esses objetos são feitos, na posição que ocupam no espaço e no modo 

como as pessoas se relacionam com eles. Permita que durante um tempo a turma faça essa 

exploração e, em seguida, refaça a roda para dar continuidade à conversa.  

Então, pergunte aos estudantes se eles encontraram outros sons, questionando quais são os 

objetos que produziram os sons que não havia na lista e como eles são. Caso novos objetos e sons 

tenham sido encontrados, acrescente-os à lista. Nesse momento, faça as seguintes questões: “Por 

que quando pensamos sobre os sons em um ambiente como a sala de aula alguns vêm 

imediatamente à nossa cabeça?”; “Será que isso depende necessariamente da intensidade (forte ou 

fraca) dos sons?”. Essas perguntas não devem ser feitas com a intenção de obter respostas 

determinadas, mas, sim, para estimular a reflexão dos estudantes a respeito de como eles se 

relacionam com os objetos e os sons no ambiente escolar.  

Atividade 2: Sons dos objetos nos espaços da escola (20 minutos) 

Em seguida, divida os alunos em grupos de cinco a seis integrantes e convide-os a realizar um 

passeio pela escola para descobrir os sons de diferentes objetos em cada ambiente. Explique que 

cada grupo ficará responsável por perceber os sons de diferentes ambientes. Para isso, cada um 

deles deverá se dirigir a um lugar, o que será previamente designado antes de a turma sair da sala. 

Para isso, eleja os principais locais da escola (pátio, cozinha, corredor, sala dos professores, ginásio 

de esporte, quadra poliesportiva, etc.) e escreva o nome desses espaços em papéis. Um membro de 

cada grupo deve sortear o local que deverá ser visitado. Após a definição dos grupos e a atribuição 

dos lugares pelos quais cada grupo ficará responsável, certifique-se de que todos tenham papel e 

lápis para realizar as anotações. Solicite a cada grupo que faça a lista de sons e dos objetos que os 

emitem. 

Atividade 3: Roda de conversa (10 minutos) 

Ao final do passeio, retornem à sala de aula para finalizar a aula. Organize uma roda de 

conversa com a turma e peça a cada um dos grupos que compartilhe os resultados. Permita que 

alunos de outros grupos acrescentem itens às listas dos colegas, caso tenham notado. Além disso, 

peça a eles que comparem as listas, considerando os objetos que emitem os sons, a sua intensidade 

(se eram fortes ou fracos) e a sua função (por que esses sons são emitidos).  

Lembre os alunos de recolher as anotações e de guardá-las no portfólio e anote em seu 

diário de bordo o encaminhamento desta aula. 
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Aula 2 – Engenhoca sonora – Parte I 

Duração: 45 minutos. 
Local: sala de aula ou espaço aberto (quadra ou pátio). 
Organização dos estudantes: dois grupos. 
Recursos e/ou material necessário: papel sulfite, lápis preto. 

Atividade 1: Roda de conversa (10 minutos) 

Comece a aula retomando o levantamento da aula passada. Relembre a turma que, durante 

o passeio, todos anotaram quais sons os objetos faziam e quais sons eram os mais característicos de 

cada um dos espaços visitados. Destaque que a disposição dos objetos, o espaço que ocupam e os 

sons afetam o modo como percebemos e nos relacionamos com esses espaços. 

Atividade 2: Planejamento da engenhoca sonora (25 minutos) 

Em seguida, organize os estudantes em dois grupos. Explique a eles que, nesta atividade, 

cada grupo deve elaborar uma engenhoca sonora e que, para isso, é preciso que pensem em como 

usar os objetos, os sons e os espaços para provocar uma ação de experimentação do espectador. É 

interessante combinar com a coordenação da escola a liberação de uso de outros espaços, além da 

sala de aula, para a realização desta etapa. Caso não seja possível, as duas produções podem ser 

feitas na sala de aula.  

Em seguida, oriente cada grupo a escolher um tema (com base no uso de determinados 

materiais, nos sons específicos de um ambiente, entre outras possibilidades) para a produção da 

sua engenhoca sonora. Para isso, pergunte a eles de que forma os sons dos objetos podem 

estabelecer uma relação com as pessoas. Destaque que as produções devem chamar a atenção do 

espectador, para que ele conduza uma ação que ligue o espaço, os objetos e os sons com as 

pessoas de forma interativa. Assim que os grupos tiverem decidido o tema, peça que pensem nos 

objetos e nos sons que pretendem usar. Lembre-os de que há muitas possibilidades, pois podem 

utilizar quaisquer materiais disponíveis na sala de aula, assim como objetos pessoais, caso julguem 

interessante.  

Incentive os estudantes a pensarem também em como vão organizar o espaço, lembrando da 

importância do som para esta atividade. Distribua folhas de papel sulfite para os grupos e lápis preto, 

para que eles planejem suas proposições antes de realizá-las. Além disso, os estudantes devem criar 

uma lista com os materiais necessários para que sejam providenciados para a aula seguinte. 

Atividade 3: Roda de conversa (10 minutos) 

Encerre a aula com uma roda de conversa com os estudantes de maneira que os dois grupos 

compartilhem suas intenções, além de se organizarem para a realização da produção das engenhocas 

sonoras na próxima aula, programando as etapas necessárias para que o trabalho seja feito.  

Lembre os alunos de recolher os projetos e de guardá-los no portfólio e anote em seu diário 

de bordo o encaminhamento desta aula. 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 6º ano 

4º bimestre – Sequência didática 1 

Aula 3 – Engenhoca sonora – Parte II 

Duração: 45 minutos. 
Local: sala de aula ou espaço aberto (quadra ou pátio). 
Organização dos estudantes: sentados nas carteiras. 
Recursos e/ou material necessário: objetos selecionados na aula anterior. 

Atividade 1: Montagem e exposição da engenhoca (35 minutos)  

Esta aula será dedicada à produção das engenhocas sonoras. É importante que você e os 

estudantes providenciem os materiais escolhidos na aula anterior. Cada um dos grupos deve 

coordenar a montagem, mas auxilie-os no que for preciso. Quando as engenhocas estiverem prontas, 

os estudantes podem interagir com elas livremente. Certifique-se de convidar outros professores ou 

turmas para visitar a exposição dos grupos.  

Atividade 2: Roda de conversa (10 minutos) 

Ao final da aula, organize uma roda de conversa para que a turma discuta o processo de 

criação. As seguintes perguntas podem ajudar a mediar essa conversa: “O que vocês acharam da 

engenhoca sonora?”; “Qual foi o papel do som nesse processo?”; “Qual foi o papel dos objetos?”; 

“De que modo sons e objetos sensibilizaram as pessoas?”; “Qual foi a ação proposta pelos grupos?”; 

“Os grupos consideraram que conseguiram relacionar as pessoas?”; “Em caso positivo, de que 

maneira?”, “Em caso negativo, por quê?”. Peça que cada um dos estudantes faça um registro escrito 

da experiência, colocando suas próprias impressões e dificuldades. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao longo desta sequência didática, observe o engajamento dos estudantes nas conversas e 

atividades práticas. Há aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens pretendidas. 

São eles:  

• que os estudantes explorem diferentes tipos de sons em ambientes variados; 

• que os estudantes elaborem e produzam uma engenhoca sonora. 

Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio das seguintes 

perguntas: “Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma?”; “Prestaram 

atenção nas instruções das atividades? Como foi esse processo?”; “Respeitaram a produção dos 

colegas?”; “Caso tenha ocorrido algum problema, como ele foi resolvido?”; “Os estudantes 

desenvolveram uma engenhoca sonora? De que forma?”; “Ficaram satisfeitos com as próprias 

produções?”; “Usaram os conceitos apresentados para observar os próprios trabalhos e os dos 

colegas?”. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Explique, com suas palavras, o que é uma engenhoca sonora. 

2. Em geral, como foi a interação com as engenhocas sonoras produzidas? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o estudante mencione que na produção da engenhoca sonora foram usados 
objetos para sensibilizar os sentidos (tato, visão, audição) e criar algum tipo de relação entre as 
pessoas por meio do som dos objetos. 

2. Espera-se que o estudante diga que, em geral, a relação com a engenhoca sonora se dá por meio 
de uma ação que produz uma experiência sensorial interativa. 


