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Sons ao redor 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

A noção de paisagem sonora pode ser construída por meio de vivências e jogos que acionam 

a sensibilidade para ouvir sons específicos de um ambiente e distingui-los, isto é, a escuta qualificada 

e a classificação de sons do entorno contribuem para esta construção. 

Objetivos de aprendizagem  

Construir um mapa sonoro da escola e, posteriormente, executar uma composição sonora cole-

tiva. 

Para isso, visa a explorar duas unidades temáticas. 

Na unidade temática música, serão explorados os seguintes objetos de conhecimentos e as 

respectivas habilidades: 

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

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

ras, 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.  
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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.  

Recursos e materiais necessários 

Caderno, lápis preto, borracha, lápis de cor, canetinha, cartolina, papel sulfite, aparelho para gravar e 

exibir áudio e vídeo (celular, tablet ou microfone ligado em computador). 

Referência 

Os três porquinhos. Disponível em: <http://www.historiasinfantis.org/os-tres-porquinhos-2/>. Acesso 

em: 27 nov. 2017. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Aprendendo a ouvir com atenção 

Duração: uma aula de 40 minutos 

O professor pergunta aos alunos se costumam prestar atenção nos sons que ouvem no trajeto 

para a escola, quais são (se conseguem identificá-los) e como são (altos, baixos, fortes, fracos, prove-

nientes da natureza ou de máquinas, por exemplo). 

Solicita que se organizem em círculo, com o caderno e um lápis e orienta-os sobre a vivência:  

1º Durante dois minutos, eles vão fechar os olhos, fazer silêncio e prestar atenção nos sons ao seu 

redor.  

2º Depois da escuta, no caderno, vão escrever ou desenhar os sons de que se lembrarem: por exemplo, 

o dos passos de alguém, o da voz de alguém conversando, o de uma campainha tocando, o de folhas 

balançando, o do vento ou o da chuva. 

  

http://www.historiasinfantis.org/os-tres-porquinhos-2/


 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 2º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

O professor pede a cada aluno que mencione pelo menos um dos sons que lembra ter ouvido. 

Enquanto os alunos forem mencionando, o professor vai escrevendo uma lista na lousa; em seguida, 

pergunta quais são as características de cada um desses sons:  

Este som (identificando-o na lista, na lousa) foi: 

• alto ou baixo? 

• grosso ou fino? 

• forte ou fraco? 

Este som (identificando-o na lista, na lousa): 

• estava perto ou longe? 

• vinha de que lado? 

• parecia vir de dentro da escola ou de fora? 

Valendo-se das respostas anteriores, o professor introduz a noção de características do som. 

Características do som  

intensidade duração altura 

som forte 

ou 

som fraco 

som curto 

ou 

som longo 

som agudo (fino, alto) 

ou 

som grave (grosso, baixo) 

 

O professor faz na lousa um quadro para cada classificação – intensidade, duração e altura. 

Pede aos alunos que os copiem no caderno e escrevam, em cada um, os sons que lembram ter ouvido 

e indiquem suas respectivas classificações. 

Os quadros podem seguir este modelo: 

intensidade 

sons fracos sons fortes 

  

Nos outros quadros, substitui intensidade por duração e altura, respectivamente. 

 

O professor solicita aos alunos que se organizem num círculo e desenvolve a seguinte ativi-

dade: 
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Brincar de representar sons 

1. Os alunos observam os sons anotados nos quadros. 

2. Um aluno começa: escolhe um som anotado e “representa-o” com a voz, com percussão no corpo 

(batidas de palmas, batidas de pés, estalar de dedos) ou com objetos disponíveis na sala; os demais 

devem ficar atentos à produção sonora e tentar identificar o som “representado”. Ao identificá-lo, 

devem dizer se é forte ou fraco, curto ou longo e agudo ou grave. 

3. O aluno que “representou” o som diz se os colegas acertaram a identificação ou não; o professor diz 

se o classificaram corretamente.  

4. O aluno que “representou” escolhe um colega para continuar a brincadeira, e assim, sucessiva-

mente, até todos os alunos participarem. 

Aula 2 – Pesquisando os sons da escola 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Com a participação dos alunos e anotando na lousa, o professor relembra as classificações do 

som, a vivência e as atividades da aula anterior (prestar atenção em sons, com olhos fechados, classi-

ficação dos sons e “representação” de sons). Explica que nesta aula farão uma pesquisa de sons em 

um ambiente maior e sem fechar os olhos.  

O professor solicita aos alunos que se organizem em fila, com caderno e lápis; propõe que 

percorram os espaços da escola, devagar e em silêncio, para procurar ouvir todos os sons do ambiente. 

Orienta-os a registrar no caderno, com palavras ou desenhos, o percurso feito e os sons que consegui-

ram ouvir, por exemplo: no corredor – som das vozes de pessoas falando baixo; no pátio – som de 

gritos de crianças e som de galhos balançados pelo vento. 

O professor deve gravar esse percurso em áudio e, se possível, também em vídeo. 

De volta à sala, o professor explora o áudio ou o vídeo, orientando os alunos a ouvir ou assistir, 

e inicia uma conversa sobre a vivência. Solicita que os registros do percurso sejam guardados porque 

serão necessários na próxima aula. 

Sugestão 
Relacionar abordagens das aulas de Geografia (sobre representações cartográficas) e o percurso realizado. 
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Aula 3 – Construindo um mapa sonoro da escola 

Duração: uma aula de 40 minutos 

O professor deve encostar as carteiras na parede para haver espaço livre na sala. Solicita aos 

alunos que sentem no chão, em círculo. Retoma, com a participação dos alunos, o que foi realizado na 

atividade de percurso pela escola e registro de sons. Solicita que se espalhem pelo espaço livre para 

realizar a atividade a seguir, em que serão usadas as anotações referentes ao que foi observado no 

percurso pela escola. Apresenta a proposta: 

1º Elaborar um mapa que represente o percurso feito na escola; o mapa deve ser feito na cartolina, a 

lápis.  

Lembrete 
A cartolina, se não estiver disponível na escola, deve ser solicitada com antecedência. 

Sugestão 
Pode-se trazer um mapa impresso da escola para os alunos copiarem na cartolina ou pode-se elaborar, na lousa, com a 
participação dos alunos, um esboço desse mapa, o qual será copiado na cartolina. 

2º Acrescentar, no mapa, pontos de referência, com símbolos ou palavras, para indicar os lugares por 

onde passaram (por exemplo: pátio, refeitório e secretaria). 

3º Representar, com desenho, os sons ouvidos nos lugares por onde passaram, de acordo com as ano-

tações no caderno e com a legenda. 

Elaboração de legenda 

O professor deve orientar os alunos a empregar símbolos para representar os sons: som forte, 

som fraco, som curto, som longo, som agudo e som grave. Exemplo: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

som forte som fraco 

som curto som longo 

som agudo som grave 

O professor deve copiar a legenda, pois ela será utilizada na próxima aula. 
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4º Colorir o mapa com canetinhas. 

Para relembrar a vivência, durante a realização da atividade, o professor deve orientar os alu-

nos a ouvir o áudio ou a assistir ao vídeo (gravados durante o percurso).  

O professor retoma o que foi feito nesta atividade: mapa com indicação dos sons que com-

põem o ambiente da escola. Com base nessa explicação, o professor introduz a noção de paisagem 

sonora, explicando que, no mapa, foram registradas as características sonoras do ambiente da escola, 

isto é, a paisagem sonora da escola. 

As produções em cartolina (os mapas sonoros da escola) devem ser expostas na parede da sala 

para auxiliar na etapa seguinte: com o mapa sonoro da escola, os alunos vão organizar os sons para 

fazer uma composição sonora, em que também trabalharão ritmo. A atividade será desenvolvida na 

próxima aula. 

Sugestão 
Pode-se propor a elaboração do mapa sonoro de casa ou do trajeto entre ela e a escola. Esta atividade possibilita exer-
citar a escuta atenta e desenvolver a habilidade de classificar os sons com mais precisão. 

 

Aula 4 – Composição sonora: criação e apreciação 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Se tiver proposto a atividade de elaboração do mapa sonoro de casa ou do percurso entre ela 

e a escola, o professor inicia uma conversa a respeito da vivência de observar e representar. Com os 

alunos organizados em círculo, o professor propõe que falem sobre o que consideraram para elaborar 

o mapa sonoro e permite que aqueles que quiserem apresentem-no à classe. 

Se não tiver sido, o professor retoma brevemente a atividade de elaboração do mapa sonoro 

da escola, cujo suporte foi a cartolina, e pede aos alunos que observem as cartolinas na parede. Du-

rante a observação dos mapas, o professor, novamente, pode reproduzir o áudio ou o vídeo gravados 

no percurso (na aula 2). 

O professor explica aos estudantes o que eles farão nesta aula: uma composição sonora inclu-

indo um som registrado em cada mapa. Para isso, solicita a cada aluno que escolha um dos sons que 

registrou em seu mapa. 

Enquanto vai chamando os alunos, um de cada vez, para escolher o som, o professor vai expli-

cando que usará a legenda criada na aula anterior para registrar os sons. Na lousa, o professor vai 

colocando o símbolo correspondente a cada som escolhido, seguindo a legenda. Com essa estratégia, 

formará o desenho da partitura que dará origem à composição sonora coletiva. 

 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 2º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

A composição 

Depois que todos tiverem escolhido um som em seu mapa, o professor executa, com a parti-

cipação dos alunos, vários testes para ajustar a partitura. O objetivo desta atividade é representar a 

sequência de sons e ir trocando um som ou outro de “lugar” conforme entenderem que a melodia fica 

melhor. 

Os sons podem ser “representados” ou “imitados” com alguma parte do corpo (bater palmas, 

bater os pés, estalar os dedos, sussurrar, vibrar os lábios e gritar, entre outras possibilidades) ou com 

instrumentos improvisados (por exemplo: lápis / bater lápis na carteira e estojo / chacoalhar o estojo 

com os lápis dentro). 

Para facilitar a criação e a execução da composição sonora coletiva, cada som poderá ser re-

presentado por uma dupla. 

A composição deve ser executada em diversos ensaios para os alunos observarem a posição 

de seu som (ou de seus sons, se for em dupla) dentro da música, o ritmo e a melodia que devem 

apresentar. Quando todos estiverem cientes do som que irão emitir, o professor organiza a apresen-

tação da composição e grava em áudio. 

Em seguida, pede aos alunos que sentem em suas carteiras e reproduz o áudio, pedindo que 

ouçam com atenção. Para que avaliem a composição, podem ser feitas as seguintes perguntas: 

• Cada um de vocês conseguiu reconhecer o som que escolheu? 

• Como ficou o ritmo? 

• Vocês mudariam alguma coisa? O quê? 

• Tirariam algum som? Acrescentariam algum? Por quê?  

• Antes dessas últimas aulas, vocês imaginavam que é possível desenhar uma “partitura”? 

Para encerrar, o professor salienta a importância do trabalho em equipe e as habilidades de 

cada um, necessárias para composição sonora ter sido criada.  
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Aferição de aprendizagem  

A aferição da aprendizagem pode ser realizada por meio de uma atividade em que cada estu-

dante registre, com lápis de cor em uma folha de papel sulfite, a paisagem sonora do ambiente naquele 

momento. 

O professor pode acrescentar a esta atividade o que tiver observado em relação a cada aluno 

(suas observações registradas no decorrer das aulas), como: 

• atenção aos sons durante o trajeto pela escola; 

• elaboração de registros durante o trajeto pela escola; 

• participação nas atividades individuais e nas coletivas; e 

• empenho e colaboração na construção da composição sonora. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

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

1. Com a mesma legenda usada em seu mapa sonoro da escola, crie a sua partitura. 

Lembre-se:  

Legenda: os desenhos / os símbolos usados para representar os sons ouvidos durante o percurso 
pela escola. 

 

A) Forme dupla com um colega. 

B) Representando os sons com a voz, você executa sua composição, e ele ouve. depois ele executa, 

e você ouve. 

2. O professor vai contar a história Os três porquinhos. Ouça e preste atenção no cenário onde ela 
acontece. 

 

No link indicado na seção Referência, consta uma versão do conto em que podem ser explorados diversos sons. 

a) Faça um desenho para representar o cenário. 

Lembre-se de representar todos os elementos que estão nele, por exemplo, a floresta, a casa de 
cada porquinho e o caminho de uma casa até a outra. 
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b) Conforme o professor for contando a história, registre os sons que acontecem em cada local, por 
exemplo, o som do martelo ou o som fogo queimando a palha. 

 

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. 

2. Respostas pessoais. 


