
 
 

Ano Letivo 

2020 

Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

6º ANO SEMANA 5 – 21/05 A 27/05  
SEMANA 6 – 28/05 A 03/06 

04 AULAS 

Componente Curricular Central: Componente Curricular Participante: Professor(es): 

ARTE - ANA PAULA SPULDARO PERETTO 
MARICELI ADRIANE KROKOSZ 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

OS SONS E A CRIAÇÃO DA MÚSICA 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas 
possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas 
condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações. 

 Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas manifestas na arte e nas 
culturas que constituem a identidade brasileira –, sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando-
as nas criações em Arte. 

 Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes campos da 
atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e 
colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.(Competências gerais das 
linguagens) 

  Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e 
digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. (Competências gerais das 
linguagens) 

Objetos de Conhecimento 

 MÚSICA – Contextos e práticas, materialidades. 
 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música em seus 

contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

 (EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de circulação da 

música e do conhecimento musical. 

 (EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de 

modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. 

 (EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/criação, execução e 

apreciação musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais diversos. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Computador, tablet, ou celular com acesso à internet, caderno de desenho, lápis de escrever, lápis de cor, 

cola, material reciclável, barbante e/ou outros materiais. 

Aplicação/Fixação 

 Observe a imagem a seguir e leia o texto informativo: 
 



 
             As primeiras pessoas que habitaram o planeta logo notaram que mundo era repleto de sons. A natureza 

fascinava esses ouvintes, e eles também queriam criar novos sons. O trovão, o canto dos pássaros, as folhas 
balançando ao vento... Tudo fazia parte da PAISAGEM SONORA. 

            A arte da música foi inventada assim, a partir da percepção dos sons. Os seres humanos aprenderam a usar a 
voz e a produzir instrumentos para criar sons arranjados. Atualmente são utilizados como fontes sonoras os 
instrumentos musicais, objetos sonoros e outros materiais que os músicos pesquisam com base no que temos hoje 
em tecnologia musical. 

 
O QUE É? 
 
            Os instrumentos musicais são fontes sonoras feitas com os mais variados materiais (madeira, pele de animal, 

metais e outros). Podem ser classificados como instrumentos de sopro (flauta, tuba, corneta, saxofone, apitos...), 
percussão (pandeiros, tambores, chocalhos, reco-reco...) e de corda (violão, guitarra, piano, violino...). 

 
            Os objetos sonoros são fontes sonoras feitas com qualquer material que produza som. Podemos utilizá-los para 

criar na música por meio de experiências sonoras (baldes, bacias, latas, etc.) percebendo os timbres e outras 
características dessas fontes. 

 
           Paisagem sonora é todo tipo de som percebido ao redor, desde os produzidos pela voz humana, animais até 

feitos por máquinas e instrumentos musicais. Em nosso tempo, alguns artistas gostam de usar sons do cotidiano e 
efeitos sonoros para criar ambientes e sensações. 

            
            A tecnologia musical refere-se ao uso de amplificadores eletrônicos e recursos de informática para compor, 

gravar e executar músicas. 
 
 

SUGESTÃO DE VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=MPAWIHqgOgg – A Origem da música 

 
 
 

 REGISTRE EM SEU CADERNO DE DESENHO ou responda na folha impressa: 
 
1 - Hoje, podemos usar vários meio de tecnologias para compor, gravar, guardar e ouvir músicas. Quais os 
recursos que você usa? 
 
2 – Ouça com atenção cada sonoridade ao redor de sua casa. Dos sons que você reconheceu, classifique-os 
conforme a fonte: 

 Sons da natureza: _____________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

 Sons produzidos por meio artificiais: _____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MPAWIHqgOgg


3 – Desenhe as fontes sonoras que você identificou: 
 
 
 
 

 RELACIONE OS INSTRUMENTOS MUSICIAS DE ACORDO COM SUA CLASSIFICAÇÃO REGISTRANDO O 
NÚMERO NO CÍRCULO: 

 

1 INSTRUMENTOS DE SOPRO      2 INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO          3 INSTRUMENTOS DE CORDA 

 

 
 

 INVENTAR NOVAS SONORIDADES 
 
Utilizando objetos e materiais recicláveis criar uma instrumento musical, para explorar o som e quando as aulas 
retornarem apresentar aos colegas e organizar uma exposição com sua professora, 



Seguem algumas ideias... 
 

     
 

   
 

Síntese/Avaliação 

 Atividades de registro no caderno e folha impressa. 
 Confecção de instrumento musical com sucata 

Registro de Frequência 

 Leitura texto informativo e registro de atividades: 02 h/aula 
 Instrumentos musicais: confecção de instrumento musical com sucata: 02 h/aula 

Após a realização das atividades propostas e entrega delas no retorno às aulas, será realizada uma exposição 
dos instrumentos musicais e registrada a frequência no diário de classe 

Referencial 

 Se liga na arte 6º ano – editora Moderna 
 Conectados Arte 5 – Editora FTD 

 https://www.youtube.com/watch?v=MPAWIHqgOgg – A Origem da música 

 https://br.pinterest.com/pin/723038915155358224/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPAWIHqgOgg
https://br.pinterest.com/pin/723038915155358224/

