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O Mundo dos
Instrumentos
Musicais

Sons
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CONTEÚDO
Organologia
Sons dos
instrumentos
musicais

Classificação dos
instrumentos
musicais
Instrumentos da
orquestra

Luteria

Cordofones
Cubismo

ratnemelpmoc
edadivita

Vamos realizar uma atividade
complementar? Com o aplicativo RA
Positivo, aponte a câmera do celular
para a imagem ao lado e realize a
atividade VOCÊ É O LUTHIER. Ouça
orientações no áudio!

ATIVIDADE PRINCIPAL
"Que instrumento é esse?"
Apreciação de orquestra

APRENDEMOS
Aprendemos
algumas diferenças
entre os
instrumentos
musicais

Classificando os instrumentos
musicais
Construção de instrumento aerofone (flauta d'água)

Aprendemos sobre a
classificação dos
instrumentos de
Hornbostel-Sachs e
confeccionamos uma
flauta diferente

Conhecendo o ofício do luthier

Aprendemos sobre a
luteria e o ofício do
luthier

Confecção de cordofones
História "Picasso e o Macaco
Zezé", de Mércia Maria Leitão e
Neide Duarte

Aprendemos um
pouco mais sobre os
instrumentos de
corda e sobre o
artista Pablo Picasso

Vamos aproveitar e realizar uma
autoavaliação? Considerando
todos os nossos encontros, clique
no link ao lado e convide um
adulto para responder com
você a algumas perguntas:
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