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Título: Origem e produção de som 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nestas aulas, propõe-se o estudo do som, sua produção, recepção e função para os seres hu-

manos e outros animais. Esse conhecimento é importante para que o aluno amplie sua percepção do 

mundo através do reconhecimento da importância do som para as mais diversas atividades, analisando 

exemplos tanto em seres humanos quanto em outros animais. 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender o funcionamento do som e da audição. 

• Identificar as diferentes funções ecológicas do som. 

Objetos de conhecimento 

Produção de som. 

Habilidades 

(EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos e identificar vari-

áveis que influem nesse fenômeno. 

Recursos e materiais necessários 

Aula 1: 

• Caderno.  

• Chocalho, que pode ser produzido com uma garrafa PET pequena e uma porção de feijão. 

• Colher.  

• Lápis preto. 

• Molho de chaves.  

Aula 2: 

• Lápis coloridos (ou similares).  

• Lápis preto. 

• Folha de papel sulfite.  

• Vídeos sobre o som produzido pelos animais, que podem ser encontrados na internet. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – De onde vem o som 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: Inicialmente, individual em suas carteiras. Na segunda parte da aula, afastar as carteiras e solici-
tar aos alunos que fiquem em pé. 

Pergunte aos alunos que tipo de música gostam de ouvir. Relacione esse tema com o sentido 

da audição. Explique que eles somente são capazes de escutar música por conta de terem um sistema 

auditivo funcionando. Apresente os elementos básicos do sistema auditivo, através de desenhos ou 

slides.  

Após essa apresentação, conduzir um experimento solicitando aos alunos que fechem os olhos 

e se movimentem pela sala falando palavras comuns, como “bola” ou “coração”. Pergunte se de olhos 

fechados conseguem identificar qual foi a palavra que o professor falou e em que lado da sala ele 

estava posicionado. Aproveite o resultado para explicar que o som não pode ser visto, mas ainda assim 

podemos identificar a posição de onde ele veio e reconhecer o que ou quem o emitiu. 

Continue o experimento sobre o som da seguinte forma: afaste as carteiras, posicione os alu-

nos no fundo da sala, de costas, e fique no canto oposto; então, produza alguns sons, como bater 

palmas, o de um chocalho (que pode ser preparado com feijões em uma garrafa PET pequena), derru-

bar um molho de chaves, um lápis e uma colher no chão, etc., e pedir aos alunos que identifiquem qual 

é o som que ouviram e de que direção veio o som (direita ou esquerda), o grau de proximidade entre 

o som e eles (próximo ou afastado), bem como que tentem identificar de qual objeto se trata. Compo-

nha o seguinte quadro na lousa e solicite aos alunos que copiem e preencham com os resultados em 

seus cadernos: 

 

Tipo de som Perto/Longe Direita/ Esquerda Fácil ou difícil de entender 
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Pergunte para os alunos sobre a importância da audição para a percepção de situações que pos-

sam representar perigos.  Eles poderão citar o uso de buzinas nos carros ou alarmes de incêndio, por 

exemplo, ou a nossa reação a barulhos naturais, como o rugido de uma onça ou um trovão e para a 

comunicação entre indivíduos. Note que a aula deve ser conduzida com cuidado e respeito na presença 

de estudantes com deficiência ou dificuldade auditiva. Os deficientes auditivos podem sentir as ondas 

sonoras por meio do tato, portanto as atividades podem ser adaptadas para que todos participem. 

Aula 2 – O som dos animais 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: Individualmente em suas carteiras. 

Para esta aula, exiba para alguns vídeos diferentes sobre animais e os sons que produzem (es-

ses vídeos podem ser encontrados na internet). Pode-se procurar sons de anfíbios, insetos (cigarra, 

grilo), mamíferos (leão, onça, lobo, macaco, baleia) e pássaros, destacando sons que não estejam as-

sociados apenas à locomoção. Peça aos alunos para criarem hipóteses sobre a importância desses sons 

para a comunicação dos animais.  

Em seguida, explique que, para os animais, os sons têm tanta ou mais importância do que têm 

para nós. Por exemplo, para os sapos, é necessário que a fêmea ouça o canto do macho para se en-

contrar com ele e reproduzir; e que cada espécie possui um som característico. Para as baleias, os sons 

emitidos e recebidos têm uma função muito importante na localização de objetos embaixo da água; 

enquanto os leões utilizam o rugido como forma de localizar outros membros de sua alcateia. Se pos-

sível, trazer mais exemplos.  

Por fim, pedir aos alunos que dobrem a folha sulfite formando quatro quadros, e desenhem 

em cada um dos quadros um animal diferente que usa sons para se comunicar. 
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Aferição de aprendizagem 

Sugere-se que a aferição de aprendizagem seja realizada por meio de discussões ao longo e ao 

término das aulas. Discutir com eles sobre o que aprenderam a respeito dos sons produzidos pelos 

seres humanos e por outros animais, e perguntar se alguma das informações foi novidade para eles. 

Conduzir a conversa de modo que eles relacionem o que sabiam e pensavam antes e o que sabem e 

pensam agora sobre os temas. Pode-se também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação nas atividades? 

• Fiz as atividades com bastante empenho? 

• Qual parte do trabalho gostei mais de fazer? 

• Qual dos animais mais gostei de ouvir o som? 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Marque um X nos objetos abaixo que são instrumentos musicais.  

( ) piano  

( ) cadeira 

( ) televisão 

( ) violino  

( ) guitarra  

( ) panela  

( ) garrafa  

 

2. Qual dos objetos da questão acima não são instrumentos musicais, mas podem ser utilizados na 
produção de sons? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

3. São instrumentos musicais: piano; violino; guitarra. 

4. Não são instrumentos, mas podem ser utilizados para produção de som: panela; garrafa. 

 


