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Título: A produção de som e a saúde auditiva 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nestas aulas serão construídos instrumentos, permitindo aos alunos perceberem como se dá 

a produção de som a partir da vibração dos objetos. Além disso, serão exploradas a saúde auditiva e 

visual, incentivando os alunos a desenvolverem pensamento crítico acerca de situações que envolvam 

riscos.  

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender a produção do som por meio da vibração. 

• Reconhecer situações que envolvam risco para a saúde auditiva e visual. 

Objetos de conhecimento 

• Produção de som. 

• Saúde auditiva e visual. 

Habilidades 

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

áveis que influem nesse fenômeno. 

(EF03CI03) Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual conside-

rando as condições do ambiente em termos de som e luz. 

Recursos e materiais necessários 

Aula 1: 

• Embalagens de diferentes formas, tamanhos e materiais.  

• Papel filme.  

• Pedras pequenas. 

Aula 2: 

• Caderno.  

• Canetas hidrográficas coloridas. 

• Cartolina.  

• Lápis preto e lápis coloridos, giz de cera.  
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Instrumentos de percussão 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em grupos. 

Divida a turma em grupos de 3 alunos. Entregue os materiais para cada grupo. A construção 

do instrumento será feita utilizando as diferentes embalagens. Colocar as pedras dentro de cada uma 

das caixas antes de fechá-las.  

É importante que cada grupo fique com uma embalagem diferente, permitindo a comparação 

entre os instrumentos produzidos. Discuta com os grupos como se dá a produção de som a partir da 

vibração das pedras em cada uma das embalagens.  

Questionar os alunos se os instrumentos produzidos podem ser considerados de percussão. 

Caso disponha de um rolo de papelão, utilizá-lo para produzir algo semelhante a um chocalho com as 

pedras dentro. 

Por fim, trazer mais exemplos de instrumentos de percussão e como se dá a produção sonora 

em cada um dos casos, destacando a importância da vibração para a geração do som. 

Aula 2 – Saúde auditiva e visual 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: inicialmente, individual. Na segunda parte da aula, em duplas. 

Nesta aula, pretende-se desenvolver a visão crítica dos alunos com o reconhecimento de situ-

ações de risco para a saúde auditiva e visual de seus colegas.  

Inicie a aula discutindo com os alunos a importância dos nossos sentidos para a comunicação, 

localização e percepção do ambiente ao nosso redor. Mencione também, os hábitos que podem dani-

ficar nossa audição e visão e os cuidados que devemos ter para preservá-las.  

Peça aos estudantes que, em duplas, passeiem pela escola identificando situações de risco 

para a saúde auditiva dos colegas, como uso de fones em volume alto e por tempo prolongado, expo-

sição a barulhos ininterruptos, etc.  

Solicite também que eles observem as situações de risco à saúde visual, como leitura em locais 

pouco iluminados, coçar/esfregar os olhos, olhar diretamente para fontes de luz. Peça para os alunos 

analisarem a ocorrência dessas situações em suas casas também e traga os casos encontrados para 

discussão na aula.  

Por fim, peça para cada dupla que produza um cartaz com informações de prevenção da saúde 

auditiva e visual e o exponha na escola para a conscientização dos colegas.  
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Aferição de aprendizagem 

Sugerimos que a aferição de aprendizagem seja realizada por meio de discussões ao longo e 

ao término das aulas. Discuta com eles sobre o que aprenderam a respeito dos meios de comunicação, 

e pergunte se alguma das informações foi novidade para eles. Conduza a conversa de modo que eles 

relacionem o que sabiam e pensavam antes e o que sabem e pensam agora sobre os temas. 

Você pode também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação nas atividades? 

• Fiz as atividades com bastante empenho? 

• Trabalhei dentro do tempo dado? 

• Deixei o local de trabalho arrumado? 

• Qual parte do trabalho gostei mais de fazer? 

• Identifiquei as situações de risco para meus colegas? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Circule abaixo os instrumentos que podem ser considerados de percussão. 

 

Chocalho Tambor Guitarra Violão Violino 

 

2. Isabela escuta músicas com fones de ouvido com som de intensidade alta. Esse hábito é prejudicial 
para a saúde auditiva de Isabela? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos circulem o chocalho e o tambor. 

2. Espera-se que os alunos respondam que ouvir som de intensidade alta por tempo prolongado 
pode ser bastante prejudicial para a saúde auditiva.  


