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ATIVIDADE: Expressão Musical
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Aula de Exploração - Timbres 1

Tarefas/ Atividades/ Desafios

1. Treino Auditivo

Vamos treinar o nosso ouvido?
Objectivos: Esta aula tem como objectivo explorar o som isolado de objectos de diferentes materiais - plástico, vidro,
cartão e metal. Que sons posso fazer com eles? Como se distinguem esses sons uns dos outros (timbre)? Posso criar
música com eles?"

Nesta Actividade vamos Explorar, Jogar, Construir e Improvisar.

Palavras-Chave: Agudo/Alto, Grave/Baixo.

2. Passos

EXPLORAR:

Recolhe objectos de diferentes materiais (por exemplo, garrafas de plástico, cartão, objectos de metal) que tenhas à

tua disposição aí por casa, e explora os sons que podes fazer com eles. Sê curioso e criativo. Quais têm um som mais

agudo e fino? Quais têm um som mais grave e grosso?

E serás capaz de identificar o som de um objecto sem o veres? Experimenta aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=UezSUrxRDQU
CONSTRUIR:

Eu recolhi alguns objectos aqui por casa e envio-te o desenho que fiz de alguns. Procura 3 ou quatro pela tua casa,

explora-os e arruma-os na “Estante Sonora” que também te enviei: Recorta os objectos e pinta-os; também podes

acrescentar objectos ou escolher outros  (desenha-os ou escreve o nome dos mesmos a lápis de carvão numa folha), e

arruma os de som mais agudo na prateleira mais alta, os de som mais graves na prateleira de baixo, e os de som médio

na prateleira do meio. Diverte-te :)

IMPROVISAR:

Neste vídeo https://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%B3nica+salmaso+e+vanessa+moreno

, poderás ver como as cantoras Mónica Salmaso e Vanessa Moreno usam objectos comuns - como os que temos em casa

- para improvisar uma música.

https://www.youtube.com/watch?v=UezSUrxRDQU
https://www.youtube.com/results?search_query=mónica+salmaso+e+vanessa+moreno


3. Propostas

1) Organiza os objectos que escolheste explorar e toca-os para algum familiar teu adivinhar o que são. Não te esqueças

que tens de os esconder!

2) Arruma na Estante Sonora o desenho dos objectos que te enviei ou os que escolheste, e podes enviar-me uma

fotografia.

Beijinho da prof. Ana.






