
                                                                     

  

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 9ª SEMANA – 3º ANO A/B – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 22/06 A 26/06/2020 
 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 26/06 26/06 

 
Área do conhecimento: Ed. Artística 
 
 
 
Conteúdos:  
Prancha 16- Timbres e sons 
 
Habilidades: 
 
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, 
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, 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 os elementos 
constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados.  
 (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos 
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação 
artística. 
 
 
 
Vídeos complementares: 
 
Timbre- Sala de música 
 
https://youtu.be/3bQiqXeYAlM 
 
Sons graves e sons agudos 
 
https://youtu.be/bCiLaxp1Aw8 
 
Atividade: 
 
 
Você terá duas opções de registro da atividade após assistir os vídeos: 
 
 

https://youtu.be/3bQiqXeYAlM
https://youtu.be/bCiLaxp1Aw8


                                                                     

  

 
 
Opção nº 1- Escolher um animal que possui timbre grave e outro que possui timbre agudo, 
desenhá-los em folha avulsa e escrever qual o animal e se ele possui um timbre agudo ou 
grave. Fotografe o desenho e envie para a professora. 
 
 
 
Opção nº 2: Gravar um vídeo ou áudio imitando um animal que possui timbre grave e outro 
que possui timbre agudo. Envie sua gravação para a professora. 
 

 
 
 

Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet 
Celular ou câmera fotográfica 
Lápis de cor ou giz de cera 
Lápis e borracha 
 
 
Orientações: Assistir os vídeos indicados, realizar a atividade em folha avulsa devidamente 
identificada e com título ou por gravação. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom, de preferência acessando a opção “comentário 
particular”, para que a resposta seja o mais diretiva possível. 
 
Bons estudos!!! 
 
 
 


