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Diferenciando sons graves de sons agudos 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Entre as características do som, está a altura. Tanto investigar sons da natureza como elaborar 

composições sonoras possibilitam que se identifique essa característica. 

Objetivos de aprendizagem  

Proporcionar o reconhecimento da altura dos sons. Explorar sons da natureza e elaborar com-

posições sonoras com esses sons. 

A sequência visa a explorar duas unidades temáticas: música e artes integradas. 

Na unidade temática música, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento e as res-

pectivas habilidades: 

Elementos da linguagem -- (EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos e as proprie-

dades sonoras da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brinca-

deiras, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical. 

Materialidades -- (EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo timbres e ca-

racterísticas de instrumentos musicais variados. 

Notação e registro musical -- (EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não conven-

cional (representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas 

de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional. 

Processos de criação -- (EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histó-

rias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não 

convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo.  

Na unidade temática artes integradas, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento 

e as respectivas habilidades: 

Processos de criação -- (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Arte e tecnologia -- (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística. 
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Recursos e materiais necessários 

Aparelho para gravar e exibir áudio e vídeo (celular, tablet ou microfone ligado em computador), ca-

derno, lápis preto e borracha. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Pesquisa de sons 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: no pátio e na sala de aula 

 

Sugestão de atividades introdutórias, com os alunos organizados em círculo, nas carteiras. 
Atividade 1 -- O professor propõe a seguinte experimentação de sons: um aluno de cada vez, no sentido horário, vai 
fazer um som com o corpo (batendo palmas ou estalando dedos, por exemplo), com os lábios (assobiando ou movi-
mentando-os, por exemplo) e com objetos (batendo o lápis na carteira e amassando um papel, por exemplo). 
Atividade 2 -- Em seguida, o professor pede que imitem sons da natureza, como o barulho do vento, de um trovão, da 
chuva, de um galho balançando e o canto de um pássaro. 

Atividade 1 

O professor conduz os alunos ao pátio e propõe que investiguem, individualmente, durante 5 

minutos, sons da natureza e escolham um para depois reproduzir (imitar) aos colegas. Após a repro-

dução, o professor inicia uma conversa desenvolvendo a explicação sobre alguns sons. Dependendo 

da altura que apresentam, alguns são chamados agudos (sons mais finos) e outros são chamados gra-

ves (sons mais grossos). Solicita que, juntos, dividam os sons reproduzidos (imitados) anteriormente 

em dois grupos: grupo de sons graves e grupo de sons agudos. 

Atividade 2  

O professor divide a lousa em duas partes. Em uma, escreve grupo de sons graves e, na outra, 

grupo de sons agudos. Explica que cada aluno deve apresentar o mesmo som reproduzido na atividade 

1, agora imitando com a voz e acompanhado com percussão no corpo (como palmas, por exemplo) ou 

com objetos (batendo lápis na carteira, por exemplo). A cada apresentação, a turma classifica o som 

(grave ou agudo), e o professor, na parte correspondente, vai formando uma lista com os nomes indi-

cados (canto de passarinho, vento e latido de cachorro, por exemplo).  

Atividade 3 

O professor orienta, então, os alunos a organizarem-se em dois grupos, seguindo a classifica-

ção do som que apresentou (som grave ou som agudo). Assim quem selecionou som grave forma um 

grupo e quem selecionou som agudo forma outro. Solicita que copiem a lista. 
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Sugestão 
Pode-se propor aos alunos que, em seu respectivo grupo, cada um apresente novamente seu som.  

 

Explica que, na próxima aula, cada grupo vai criar uma composição sonora com os sons selecio- 

nados; a lista servirá de orientação. 

Aula 2 – Explorando a altura dos sons em composição sonora 

Duração: uma aula de 40 minutos 

O professor orienta os alunos a organizarem-se em grupos: ou no grupo de sons graves ou no 

de sons agudos, como na aula 1. Retoma numa breve conversa os sons selecionados e apresentados 

(imitados) e pede aos alunos que, para auxiliar, observem a lista. 

Explica aos alunos que os grupos vão criar uma composição com esses sons. Eles devem repro-

duzi-los com os mesmos recursos da aula anterior, ou seja, com a voz, com o corpo ou com objetos 

(respectivamente, por exemplo, palmas e lápis). Os sons podem ser utilizados para compor uma me-

lodia conhecida ou para criar uma. Criada a composição sonora, o professor orienta os grupos a apre-

sentarem-se um ao outro. O professor fará a gravação de um áudio ou vídeo das apresentações. 

Aula 3 – Criando uma composição sonora coletiva 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Atividade 1 

O professor organiza os alunos em círculo, apresenta a gravação feita na aula 2 e faz algumas 

perguntas para retomar a vivência nela realizada: “Quem se lembra da composição sonora que criou 

na aula anterior?”, “Os sons eram graves ou agudos?”, “Será que um som grave pode se tornar agudo? 

E o contrário: um som agudo pode ficar grave? O que precisamos fazer para conseguir isso? Aumentar 

ou diminuir a altura do som?”. Finalizada a conversa, orienta os alunos a ficar em pé e formar os mes-

mos grupos iniciais — o grupo de sons agudos e o de sons graves. Em seguida, propõe que invertam a 

altura dos sons da composição que criaram: 

• o grupo dos sons graves vai tentar reproduzir os sons agudos da composição com registro 
grave. 

• o grupo dos sons agudos vai tentar reproduzir os sons graves da composição com registro 
agudo. 

Atividade 2  

O professor explica a proposta: brincadeira de orquestra e as regras: 

1ª Os alunos serão os músicos e ele será o maestro (o profissional que rege/comanda a orquestra 

durante a execução da música). 
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2ª Os músicos vão se apresentar. 

3ª O maestro vai comandar a altura do som: 

• quando o maestro erguer os braços, os músicos deverão elevar a altura do som. 

• quando baixá-los, os músicos deverão diminuir a altura do som. 

Para iniciar, o professor sugere aos alunos que façam um som com a boca para imitar o canto 

de um pássaro. Depois, para dar continuidade, pode aproveitar alguns sons imitados pelos estudantes 

anteriormente (aulas 1 e 2). Para encerrar, o professor explica que farão uma composição sonora co-

letiva, semelhante àquela criada pelo grupo dos sons graves e pelo grupo dos sons agudos; nesta os 

dois grupos executarão a mesma melodia. Pergunta aos alunos se querem sugerir uma melodia conhe-

cida ou inventar uma. O professor deverá explicar a necessidade de combinar a ordem dos sons. Para 

isso, escreverá, na lousa, uma lista numerada, indicando a sequência em que os sons devem ser pro-

duzidos (por exemplo: 1º do vento, 2º da chuva, 3º do trovão, 4º do sabiá). Vai relembrar a terceira 

regra da brincadeira: quando o maestro levantar os braços, som alto; quando baixar, som baixo. A 

execução deverá ser repetida algumas vezes até que todos consigam acompanhar. 

Se possível, o professor pode solicitar a algum funcionário da escola que grave um vídeo da 

composição sonora coletiva sendo executada para que os alunos possam assistir a ela depois. 

Aferição de aprendizagem  

A aferição da aprendizagem pode ser feita coletivamente, por meio das seguintes questões: 

• Vocês já tinham prestado atenção nos sons da natureza? Descobriram algum som? Quais? 

• Quantos sons conseguiram inventar com a voz? E com o corpo? Com objetos, quantos? 

• Vocês conseguem diferenciar sons graves de sons agudos? 

• O que foi mais interessante na composição sonora criada por seu grupo? E pelo outro grupo? 

• O que acharam de mudar a altura do som durante a apresentação da composição sonora (aula 
3, atividade 1)? 

Além de recorrer a anotações realizadas durante a pesquisa de sons e a criação de sons (aulas 

1 e 2, respectivamente), o professor pode anotar as respostas dadas às questões anteriores para, as-

sim, otimizar o processo avaliatório em pesquisa e criação sonora. 

Questões para auxiliar na aferição 

Como os alunos encontram-se em processo de alfabetização, é importante que o professor leia os enunciados. 

1. Fale sobre os sons que você descobriu na natureza, em seu corpo e nos objetos. 

2. Relembre alguns sons apresentados por você e seus colegas e classifique-os grave ou agudo. 
Exemplo: batida de palma forte – grave. 
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Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. 

2. Respostas pessoais. 

 


