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Altura e intensidade 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática se propõe a apresentar dois parâmetros sonoros: altura e intensidade. 

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 ou que 

sejam de sua preferência, e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é sempre 

manter o encaminhamento de acordo com os objetivos e a habilidade indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer e explorar os parâmetros do som altura e intensidade, por meio de vivências e 
práticas. 

• Praticar a emissão vocal com variações de intensidade e altura a partir de movimentação 
corporal. 

• Desenvolver escuta consciente, buscando identificar as variações dos parâmetros sonoros 
apresentados. 

• Articular as variações de intensidade e altura, em separado e conjuntamente. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

 
 

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. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Os elementos da linguagem musical 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula ou espaço aberto (quadra ou pátio). 

Organização dos estudantes: sentados nas carteiras, dispostas em um semicírculo, para que seja realizado o debate 

entre a turma e o professor. Na segunda metade da aula, caso não seja possível realizar uma roda dentro da sala, 

utilizar a quadra ou o pátio. 

Recursos e/ou material necessário: sala de aula, pátio ou quadra (se for possível). 

Atividade 1: Parâmetros: altura e intensidade (10 minutos) 

Inicie a aula conversando com os alunos sobre alguns parâmetros do som. Comente que é 

possível identificar diferentes características ao ouvir diferentes sons, e que nas próximas aulas serão 

propostas experimentações com algumas dessas características.  

Explique os parâmetros sonoros altura e intensidade, certificando-se de mencionar os 

exemplos a seguir, bem como quaisquer outros que julgue apropriados.  

Pode ser que os estudantes usem outros nomes para classificar altura e intensidade, como 

grosso e fino em vez de grave e agudo, ou alto e baixo para sons fortes e fracos, mas estimule-os a 

utilizar a nomenclatura mais tradicional da música.  

Parâmetros do som: 

• Altura – grave × agudo: O pio de um pássaro é agudo, o som de um trovão é grave. 

• Intensidade – forte × fraco: é comum chamarmos a intensidade de volume. Gotas de 
orvalho caindo nas folhas produzem um som fraco, enquanto uma porta batendo com a 
ação do vento produz um som forte. 

Atividade 2: Improviso musical (30 minutos) 

Organize a turma em roda e proponha uma atividade de improvisação musical. Durante a 

explicação, apresente os exemplos sonoros que os estudantes podem usar (vogais, sílabas, palavras, 

onomatopeias, por exemplo) e esclareça a dinâmica da atividade: o primeiro estudante da roda 

coloca a mão na frente do corpo, como se fosse escrever no ar, e imagina que está segurando um fio 

com os dedos.  

Peça ao estudante que, enquanto realiza esse movimento com o fio, improvise um som 

vocal. Estimule a turma a experimentar os parâmetros altura e intensidade, à medida que o fio 

balança pelo ar. Explique que o fio deve fazer um pequeno trajeto e ser passado ao colega sentado à 

direita, que agora o segurará e fará outro trajeto, com outro som vocal, passando para o próximo 

colega à direita, e assim sucessivamente. Diga que o movimento deve ser da esquerda para a direita, 

seguindo os princípios da escrita ocidental. 
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Sugere-se que o fio crie diferentes formas e se transforme das mais diversas maneiras 

possíveis: engrossando, aumentando em quantidade, ficando mais fino, estourando, se dividindo em 

muitos pedaços, etc. Quanto mais livre para criar e inventar a turma estiver, melhor. Realize várias 

rodadas e peça aos estudantes que introduzam gradativamente oscilações maiores de intensidade e 

altura; quanto mais diferente for a “escrita do fio” e o seu som, mais interessante será o resultado.  

Atividade 3: Roda de conversa (5 minutos) 

Ao final da aula, faça uma roda de conversa com os estudantes a respeito da atividade. Nesse 

momento, é importante retomar conceitos dos parâmetros sonoros apresentados no início da aula e 

verificar de que modo eles conseguiram identificá-los na atividade.  

 

Aula 2 – Altura e intensidade: movimento e emissão vocal 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula ou espaço aberto (quadra ou pátio). 

Organização dos estudantes: sentados nas carteiras, organizadas em um semicírculo, para que seja realizado o debate 

entre a turma e o professor; na segunda metade da aula, caso não haja espaço dentro da sala e seja possível, utilizar a 

quadra ou o pátio. 

Recursos e/ou material necessário: sala de aula, pátio ou quadra (se for possível), fita-crepe. 

Inicie a aula retomando os conceitos dos parâmetros do som vistos na aula anterior. Em 

seguida, peça aos estudantes que abram espaço na sala, organizando as carteiras para que consigam 

circular. Caso não seja possível, considere realizar as atividades em outro local, como pátio ou quadra 

poliesportiva. 

Atividade 1: Jogo do sobe e desce (15 minutos) 

Instrua os estudantes sobre como a atividade será realizada. Peça a eles que formem uma 

roda e fiquem em pé. Oriente-os a emitir todos juntos um som, usando uma vogal (a, e, é, i, ó, o, u). 

Solicite que, aos poucos, movimentem o corpo para cima e para baixo, em qualquer velocidade. 

Explique que, de acordo com o movimento do corpo, o som deve ficar mais agudo (quando o corpo 

se movimenta para cima) ou mais grave (quando o corpo se movimenta para baixo). Oriente os 

estudantes a escutarem os sons produzidos por si mesmos e pelos colegas, prestando atenção no 

resultado sonoro.  

É interessante dividir os estudantes em pequenos grupos e combinar previamente os tipos 

de movimentos corporais (sobe e desce) a serem feitos, como se fossem coreografados, para que, 

quando realizados, formem espécies de ondas, tanto no aspecto auditivo como no visual. 

Atividade 2: Jogo do forte e fraco (15 minutos)  

Divida a sala em dois espaços (essa divisão pode ser feita com fita crepe). Em seguida, 

organize os estudantes em dois grupos, conforme a divisão feita na sala. De um lado, um grupo deve 

emitir sons fortes. Do outro lado, um grupo deve emitir sons fracos. No segundo momento da 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 6º ano 

4º bimestre – Sequência didática 2 

atividade, os grupos vão trocar de lado e mudar a emissão de som, conforme feito anteriormente. 

Por fim, estabeleça que os estudantes devem caminhar livremente pelo espaço da sala e alterar a 

emissão de som de acordo com o lado que estão, variando entre som forte e som fraco. Incentive os 

alunos a brincarem com os sons conforme circulam entre os espaços. Ressalte a importância de, ao 

realizarem sons fortes, não gritarem, já que esse tipo de esforço pode machucar a voz deles.  

Atividade 3: Roda de conversa (10 minutos) 

Ao final da aula, realize com os estudantes uma roda de conversa e discuta com eles o que 

foi realizado. Procure reforçar o que eles aprenderam sobre os parâmetros sonoros altura e 

intensidade, discutindo suas percepções. 

 

Aula 3 – Altura, intensidade e escuta ativa 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula ou espaço aberto (quadra ou pátio). 

Organização dos estudantes: sentados nas carteiras, organizadas em um semicírculo, para que seja realizado o 

debate entre a turma e o professor; na segunda metade da aula, caso não haja espaço dentro da sala, utilizar a 

quadra ou o pátio. 

Recursos e/ou material necessário: reprodutor de áudio (caixa de som) e dispositivo com acesso à Internet (celular, 

tablet ou computador). 

Atividade 1: Roda de conversa (5 minutos)  

Inicie a aula com uma conversa a respeito dos jogos apresentados nas aulas 1 e 2 (Jogo do 

sobe e desce e Jogo do forte e fraco), assim como os parâmetros altura e intensidade. 

Após a introdução, utilize os 20 minutos seguintes para desenvolver uma atividade que 

conjuga o Jogo do sobe e desce ao Jogo do forte e fraco. Diga que essa união deve ser trabalhada 

com paciência, pois depende não só de uma escuta atenta, mas também da coordenação entre os 

movimentos corporais e a emissão vocal. Espera-se que, após essa atividade, os estudantes tenham 

assimilado as noções de altura e intensidade.  

Atividade 2: Combinação do Jogo do sobe e desce com o Jogo do forte e fraco (15 minutos) 

Proponha à turma ouvir uma música. Escolha uma que tenha variações entre sons agudos e 

graves, fortes e fracos. Os estudantes devem tentar identificar os parâmetros estudados nas aulas 

anteriores por meio da escuta ativa. Durante as primeiras escutas, oriente os estudantes a prestarem 

atenção apenas na intensidade e, em seguida, na altura. Esse tipo de divisão deve facilitar a escuta 

daqueles que apresentarem dificuldade. 

A escolha desse repertório deve ser pensada previamente, para que no exemplo 

escolhido possam ser identificados os parâmetros estudados até aqui. Ressalte que, para que se 

possa identificar auditivamente os parâmetros do som, é preciso desenvolver uma escuta ativa, 

atenta e consciente. 
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Algumas sugestões de repertório: 

• “Carinhoso” (Pixinguinha/João de Barro). 

• “Psalm 23” (Bobby McFerrin). 

• “O trenzinho do caipira”, Bachianas Brasileiras nº 2 - IV. Tocata (Heitor Villa-Lobos). 

• “Samba de uma nota só” (Tom Jobim). 

Atividade 3: Roda de conversa (5 minutos) 

Ao final da aula, proponha uma roda de conversa e discuta com os estudantes o que foi realizado. 

Procure identificar quais elementos foram mais percebidos no exercício de escuta do repertório.  

 

Aferição dos objetivos de aprendizagem 

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

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

pretendidas. São eles:  

• que os estudantes sejam capazes de compreender os parâmetros do som (altura e 
intensidade) na linguagem musical; 

• que os estudantes tenham explorado nas atividades os parâmetros do som (intensidade 
e altura); 

• que os estudantes consigam identificar auditivamente os elementos sonoros estudados. 

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?”; “Respeitaram a produção dos colegas?”; “Conheceram e exploraram os 

parâmetros do som (altura e intensidade) nas atividades propostas? De que forma?”; “Ficaram 

satisfeitos com as próprias produções?”; “Usaram os conceitos apresentados para observar os 

próprios trabalhos e o dos colegas?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Explique com suas palavras o que é: 

a) a altura dos sons; 

b) a intensidade dos sons. 

2. Os parâmetros sonoros apresentam variações que foram exploradas nas últimas aulas. Quais 
foram essas variações?  
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Gabarito das questões 

1. Cada estudante deve se expressar à sua maneira para responder a essa pergunta, mas é 
importante que os textos apresentem coerência e tenham como base as atividades e as 
conversas realizadas durante as aulas.  

2. Espera-se que os estudantes saibam que a intensidade oscila entre forte e fraca, enquanto a 
altura oscila entre grave e agudo.  


