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Notação e registro musical criativo 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática se propõe a apresentar aos estudantes formas de notação e 

registro musical criativo. Nas atividades, eles aprenderão quais são as funções e como criar 

registros próprios dos sons. 

Os registros que serão elaborados pela turma não se apoiam nas convenções da partitura 

tradicional, mas em associações simples de imagens a sons que permitem exercitar a criatividade 

tanto na elaboração quanto na reprodução.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Explorar diferentes formas de produção sonora e notação musical criativa. 

• Produzir relações entre sons e notações criativas, com base em composições musicais. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

 
Música 

Notação e registro musical 

(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro 

musical (notação musical tradicional, partituras criativas e 

procedimentos da música contemporânea), bem como 

procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Introdução ao registro musical 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: na primeira metade da aula, sentados nas carteiras, organizadas em um semicírculo, para 

que seja realizado o debate entre a turma e o professor; na segunda metade da aula, em uma roda; e no fim da aula 

sentados nas carteiras para uma conversa final. 

Recursos e/ou material necessário: nenhum. 
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Atividade 1: Roda de conversa (15 minutos) 

Inicie a atividade com a pergunta: “Como se faz para ‘guardar’ um som?”. Neste momento, 

permita que a turma elabore suas hipóteses e apresente seus conhecimentos prévios a respeito do 

assunto. É possível que os estudantes citem gravações de áudio como CDs ou MP3, bem como 

registros audiovisuais (lembrando que estes de fato são muito importantes nos dias de hoje para o 

armazenamento de sons).  

Após essa primeira etapa, continue a conversa com as perguntas: “Mas como as pessoas 

registravam sons antes dessas invenções tecnológicas?”; “Se eu descrever um som com palavras, vocês 

conseguem imaginá-lo?”; “Existe algum som que não podemos descrever com palavras?”. Espera-se 

que essas questões disparem uma nova discussão na qual os estudantes se expressem novamente, 

com base em hipóteses e conhecimentos prévios. Mencione que as histórias em quadrinhos fazem 

uso de onomatopeias para comunicar aos leitores quais sons acontecem durante a narrativa. 

Em seguida, explique que o registro dos sons nos permite conhecer histórias de tempos 

diferentes e a maneira como povos de outras épocas se relacionavam com o som (mais 

especificamente com a música). Comente que havia necessidade daqueles que compunham música 

em transmitir suas ideias musicais para outras pessoas, e isso os levou a elaborar uma escrita 

musical, que se desenvolve até hoje. Ressalte então que nesta sequência didática a turma aprenderá 

um modo simples de notação musical, mas que é preciso ser criativo para desenvolvê-lo. Explique 

que o registro musical permite guardar o som de modo escrito.  

Atividade 2: Produção do som (20 minutos) 

Organize a turma de maneira que todos fiquem de pé e formem uma roda para realizar a 

atividade: produção do som. Explique aos estudantes que eles poderão usar quaisquer sons com a 

boca, como: vibrações de língua e de lábio (brrr ou trrr), estalos de língua, assobios, sílabas (pá, tá, 

cá) ou sons contínuos de vogais (xxxx, ffff, ssss). Todos esses sons são permitidos, o que os 

estudantes não podem usar nesse momento são palavras.  

Exponha a dinâmica: antes de iniciar a atividade, solicite a todos os estudantes que façam 

silêncio. Nesse momento, um dos integrantes da roda vai usar qualquer um dos sons mencionados 

para criar uma pequena frase musical (é recomendável que você, professor, dê início à atividade 

durante a primeira rodada para que a turma entenda a dinâmica). Oriente o aluno que começar a 

atividade a criar algo simples e que seja facilmente repetido diversas vezes. Comente, então, que 

essa frase que foi criada deve ser repetida algumas vezes; quem estiver ao lado dessa pessoa que 

deu início à atividade deve ouvir os sons propostos e criar uma nova frase repetitiva que, de 

acordo com a percepção do estudante, soe bem com a primeira. Essa dinâmica se repete até que 

todos estejam criando sons juntos. Para finalizar, o estudante que começou a atividade fica em 

silêncio e a mesma ordem de entrada na brincadeira se torna agora a ordem de saída até que 

todos fiquem novamente em silêncio.  

Realize essa atividade algumas vezes, com diferentes estudantes dando início à atividade.  
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Atividade 3: Roda de conversa (10 minutos) 

Ao final da aula, peça aos estudantes que retornem aos seus lugares e proponha a eles uma 

conversa sobre a atividade de produção do som, para que todos possam refletir a esse respeito. Dê 

início à conversa, retomando com a turma o assunto discutido no início da aula sobre o registro de 

sons, e permita que todos compartilhem o que concluíram da conversa inicial. Em seguida, faça a 

seguinte pergunta: “Já que sabemos que o registro musical permite ‘guardar’ os sons, seria possível 

registrar em papel a atividade prática realizada durante essa aula?”. Instigue os alunos a levantarem 

hipóteses a respeito do assunto e comente que a atividade de registro será realizada na próxima aula. 

 

Aula 2 – Notação e registro musical criativo 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: de início, sentados nas carteiras, organizadas em semicírculo, para que o debate, a 

dinâmica e os conteúdos da aula anterior sejam retomados. Em seguida, divididos em grupos de cinco integrantes para 

produzir registros musicais (esses grupos devem ensaiar uma interpretação da composição). A aula termina com a 

apresentação dos grupos e uma discussão a respeito do processo de produção.  

Recursos e/ou material necessário: Lápis preto, papel sulfite. 

Atividade 1: Roda de conversa (5 minutos) 

Organize as carteiras em semicírculo e inicie a conversa, retomando as discussões sobre o 

conceito de registro sonoro, realizadas na aula anterior. Nesse momento, pergunte aos estudantes o 

que foi mais marcante dessa conversa. Relembre, então, a atividade de produção de sons realizada 

pela turma. Peça aos estudantes que compartilhem as sensações e as impressões que surgiram com a 

dinâmica e retome a questão levantada ao final da aula: “Seria possível fazer os registros dos sons 

realizados por vocês na aula passada?”. Nesse momento, permita que os estudantes levantem 

hipóteses sobre a questão.  

Atividade 2: Registro dos sons (20 minutos)  

Após a conversa, divida a turma em grupos de cinco integrantes. Distribua uma folha de 

papel sulfite A4 e lápis preto para cada grupo. Explique que na folha devem ser feitos pontos, linhas 

retas e círculos para registrar os sons. Comente que essa será a notação que eles usarão para 

registrar três dos sons utilizados na aula anterior. Se for preciso, recorde mais uma vez com os 

estudantes os sons que eles criaram. Ressalte que cada som deve ser associado a um elemento 

gráfico (linhas, pontos e círculos). Apresente exemplos na lousa, um exemplo possível seria associar a 

vibração de lábios com a linha reta e os pontos com as sílabas.  

Antes de começar essa atividade, comente que na atividade feita na aula anterior, apesar de 

a organização dos sons não ter sido determinada previamente, a ordem de entrada de cada 

estudante foi fundamental para o desenvolvimento da música, já que garantiu que ela tivesse 

começo, meio e fim. Solicite, então, que os grupos pensem no início, no desenvolvimento e no fim de 
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seus registros. Destaque ainda que o tamanho e o comprimento das figuras devem influenciar a 

escrita, de maneira que uma linha reta mais longa pode sugerir um som mais longo do que uma mais 

curta, assim como um círculo maior pode sugerir um som mais intenso (forte), em comparação com 

outro de menor tamanho. Sugira aos estudantes que criem uma legenda que relaciona os símbolos 

aos sons desejados. 

Feitas essas observações, deixe que os grupos se reúnam para a elaboração dos registros 

e comente que, conforme forem terminando a atividade, podem ensaiar a interpretação de seus 

registros.  

Atividade 3: Apresentação dos sons com leitura do registro (20 minutos) 

Assim que os grupos terminarem a atividade, solicite que mostrem aos colegas os registros 

feitos, explicando os motivos de suas escolhas, e apresentem suas interpretações. Em seguida, 

solicite que compartilhem suas impressões, sensações, facilidades e dificuldades ao elaborar, ensaiar 

e interpretar suas próprias músicas. Destaque que essa é apenas uma maneira de produzir um 

registro musical e pergunte aos grupos se conseguiram cumprir a proposta de criar registros que 

apresentam começo, meio e fim. 

Lembre os alunos de recolher e guardar os registros realizados no portfólio e anote em seu 

diário de bordo o encaminhamento desta aula. 

 

Aula 3 – Continuidade à notação e ao registro musical criativo 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: de início, sentados nas carteiras, organizadas em semicírculo, para retomarem os debates, 

as dinâmicas e os conteúdos da aula anterior. Em seguida, organizados nos mesmos grupos da aula anterior para 

interpretar os registros dos colegas e criar novos registros. Ao final, de volta às carteiras em semicírculo para refletirem  

a respeito das atividades realizadas nas últimas aulas e retomarem o conceito de notação e registro musical.  

Recursos e/ou materiais necessários: Lápis preto, papel sulfite. 

A criação, a execução e o registro musical são habilidades a serem desenvolvidas, de maneira 

que a repetição de determinadas dinâmicas favoreça o aprimoramento de quem as realiza. Sendo 

assim, esta aula será dedicada a uma nova visita às dinâmicas realizadas na aula anterior com 

pequenas variações. 

Atividade 1: Leitura dos registros (15 minutos) 

Inicie a aula retomando as atividades e as discussões realizadas a respeito de notação e 

registro musical. Em seguida, organize os mesmos grupos para a realização de novas atividades. 

Comece resgatando os registros da aula passada. Explique aos estudantes que eles devem 

interpretar os registros dos colegas, usando os sons propostos na primeira aula. 
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Permita que os grupos ensaiem suas interpretações e, em seguida, peça que se apresentem. 

Assim que todos tiverem apresentado suas interpretações, conduza uma conversa para que os 

estudantes possam refletir a respeito da experiência de interpretar os registros dos colegas. Nesse 

momento, é interessante destacar como esse tipo de registro permite diferentes interpretações.  

Atividade 2: Elaboração e apresentação de novo registro (20 minutos) 

Em seguida, os estudantes devem reunir-se novamente em seus grupos para criar um novo 

registro, utilizando todos os sons do corpo (sons da boca, batidas de pé, palmas, etc.) e quaisquer 

sinais que desejem. Sugira que eles criem legendas para que depois de algum tempo ainda possam 

entender o que escreveram. Os grupos devem então reelaborar seus registros, ensaiá-los e 

apresentá-los para o restante da turma.  

Atividade 3: Roda de conversa (10 minutos) 

Ao final das apresentações, faça uma nova roda de conversa para que os grupos possam 

refletir a respeito das atividades realizadas nesta aula. Estimule os estudantes a compartilharem suas 

impressões, sensações, dificuldades e facilidades ao produzir registros para as composições de sons, 

nas quais não houve restrições quanto aos símbolos que usariam nem aos sons que esses símbolos 

deveriam representar. É interessante perguntar à turma se essa dinâmica de mais liberdade para 

criar foi mais fácil ou mais difícil de ser executada em comparação com a anterior. Certifique-se de 

reforçar o conceito de registro estabelecido na primeira aula para que não reste dúvida dos alunos. 

 

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, desejáveis como resultados das aprendizagens 

pretendidas. São eles:  

• que estudantes sejam capazes de compreender os conceitos e as funções de notação e 
registro musical; 

• que os estudantes elaborem e interpretem registros criativos.  

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?”; “Compreenderam 

e exploraram a noção de notação e registro criativo? 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. Diga com suas palavras o que é um registro. Para que ele serve? 

2. Como você avalia a elaboração e a interpretação dos registros por seu grupo?  

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos saibam que o registro musical é um modo de organização de 
determinados sons. 

2. Espera-se que os estudantes reflitam a respeito da criação dos registros, considerando a clareza 
da distribuição dos sinais no papel e a organização do discurso musical, já que foram orientados a 
estabelecer três momentos: introdução, desenvolvimento e fechamento. Além disso, é 
importante que eles avaliem a interpretação do grupo, considerando o que foi combinado 
durante os ensaios, e comentem em quais aspectos foram bem-sucedidos e em quais tiveram 
mais dificuldades e que precisariam de mais cuidado ou mesmo outra abordagem.  


