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Para criar composições musicais, os artistas estudam 
os mais diversos tipos de som e suas propriedades. 

Vamos conhecer algumas delas?

● Sons fracos - ouvidos quando estamos próximos 
do emissor. Uma folha que voa com a força do 
vento é um exemplo.

● Sons fortes - ouvidos quando estamos  longe do 
seu emissor. O rugido de um leão , por exemplo.

● Sons graves - sons encorpados,  como uma vaca 
mugindo e o som de um trovão. 

● Sons agudos - sons mais estridentes, também 
chamados de sons altos, Como exemplo, 
podemos citar o som dos passáros cantando. 

CONHECENDO AS PROPRIEDADES  DO SOM 



INVENTANDO BRINCADEIRAS

MATERIAL - Mãos à obra! Produzindo o brinquedo!

Cartões (papel cortado em quadrados de 6CMX6CM)
Canetinhas coloridas
Tesoura
Jornais ou revistas (opcional)

1} EXPLORANDO O SOM DOS ANIMAIS   

Façam juntos uma pesquisa na internet sobre o som dos animais. 
- Quais os bichos fazem um som forte?
- Qual bicho tem um som agudo?
- Os pássaros cantam agudo ou grave?

2} Jogo dos sons  dos ANIMAIS 

1ª - A criança faz  cartões, desenhando animais diversos e/ou 
fazendo a colagem de animais, pesquisados em revistas e /ou 
internet. 

2ª - Os cartões são embaralhados e cada vez um tira uma carta 
imitando  o som do animal correspondente.  Os demais  jogadores 
deve adivinhar o animal do cartão.



2} Produção de uma paródia musical 

No show, o grupo fez uma paródia de uma canção do filme da Frozen. Agora é 
sua vez de criar. Escolha uma música do  show e faça a sua versão! 

Fique atento às dicas!!!

1ª -Escolha uma música bem legal.
2ª -Você pode escolher incluir instrumentos musicais, ou outros sons 
produzidos pelo corpo. Ou apenas use só a voz! 
3ª -Escreva a música em seu caderno e ensaie! 
4ª -Depois é só apresentar o show para a família, filmar e mandar pra gente 
@festivalpetiz
.

     

   
Na sua casa possui algum 
instrumento musical? Que tal 
incluir na sua apresentação?  

Você se inspirou em 
algum artista para criar 
sua apresentação ? 

Artista pensa no figurino, no 
cenário da apresentação e no 
ingresso!!



Compartilhe sua experiência 
nas redes sociais e marque a 
gente! Queremos saber como 
foi a brincadeira!

@festivalpetiz ou 
#petiznaquarentena 
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