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Baixe suas atividades no site do Conservatório  
ou através do link 

http://www.conservatoriosjdr.com.br/?secao=noticia&id=60 

 

Para tirar suas dúvidas com os professores, acesse  
https://us02web.zoom.us/j/9039904536?pwd=ODhYVnh

ENDRGY01pYWgvQUlpWmJqZz09  

 

Segunda a sexta feiras 
Manhã - Disciplinas Teóricas - 9h às 10h  || Canto Coral - 10h às 11h 
Tarde - Disciplinas Teóricas -14h às 15h  || Canto Coral - 15h às 16h 
Noite - Disciplinas Teóricas -19h às 20h   || Canto Coral - 20h às 21h 

Após concluir as atividades, como 
encaminhá-las aos Professores? 

1. Acesse o site do Conservatorio 
www.conservatoriosjdr.com.br 

2. Clique em Acesso ao Sistema 
3. Digite seu número de matrícula e 

data de nascimento 
4. Clique em ATIVIDADES  REANP 
5. Preencha os campos para inserir 

sua atividade 
6. Clique em ENVIAR 

7. Prontinho, seus professores terão 
acesso às suas atividades 

postadas. 

Se quiser, pode acessar o vídeo 
explicativo clicando no link abaixo ou 

acessando o código QR 

https://www.youtube.com/watch?v=x2D-
a8hMRxo&ab_channel=conservatoriosjdr 

 



ATIVIDADE 

PERCEPÇÃO 

PROPRIEDADES DO SOM 

 O QUE É SOM?  Som é tudo o que soa através de uma vibração produzida em um 
objeto ou por um objeto. 

Som está por todo lado. Trânsito, buzina de carro, pessoas conversando, sons da natureza, de 
animais, som dos instrumentos musicais e das vozes. 

 

 Os sons na música são classificados conforme sua propriedade. Essas propriedades são 
4 . PROPRIEDADE DA ALTURA, PROPRIEDADE DA DURAÇÃO, PROPRIEDADE DO TÍMBRE , 
PROPRIEDADE DA INTENSIDADE. 

PROPRIEDADE DA ALTURA 

 É a propriedade que define se o som é agudo ou grave. O que faz um som ficar agudo 
ou grave é a freqüência do som, ou seja, quanto maior a frequência, mais agudo o som; e 
quanto menor a frequência, mais grave o som. 

 

 

 

 

 



EXERCÍCIO ALTURA 

Na propriedade da ALTURA, reconhecemos onde o som está.  

 

 Como fazer a atividade.  ( ______________) a linha representa o som. Onde ela estiver 
no gráfico indica como vai ser a altura. Embaixo o som vai ser grave , conta com a sílaba TUM.   
Se a linha estiver no meio vai ser som médio , cante com a sílaba TÁ.  Se estiver em cima vai 
ser som agudo , cante com a sílaba TI 

Nº 1) 

 

Nº2)          

 

 

Nº3)     

 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

PROPRIEDADE DA DURAÇÃO 

 

 

  A propriedade da DURAÇÃO está relacionada ao tempo de vibração do som.  

Se ele vibra por um período de tempo demorado, é um som longo; se vibra por um período de 
tempo pequeno, é um som curto.  

TÁ       TÁ      TÁ     TÁ       TÁ       TÁ        TÁ       ( SONS CURTOS) 

__________________________________    _____________________________ (SONS LONGO) 

(TUMMMMMMMMMMMMMMMMM)      (TUMMMMMMMMMMMMMMM)    



 

 

ATIVIDADE  PROPRIEDADE DA DURAÇÃ0  

Nº1 

 

 

 

Nº2)  Cante com  uma sílaba de sua escolha as linhas longas e curtas 

 

 

 



 

PROPRIEDADE DO TÍMBRE 
 A PROPRIEDADE DO TÍMBRE está relacionada ao corpo sonoro que produz o som.  
Como cada instrumento tem uma forma própria o ar vibra dentro deles fazendo identificar 
quem produziu o som.  

Todos os instrumentos e vozes tocam alturas graves , médias e agudas, mas em cada 
instrumento e voz tem resultado próprio. 

Exemplo: uma TUBA e um CONTRABAIXO  tocando som grave . A mesma altura tem 
característica próprio vindo de quem produziu o som. A isso chamamos de TÍMBRE. 

 

 

 



 

 

 

 



 

PROPRIEDADE DA INTENSIDADE 
 A PROPRIEDADE DA INTENSIDADE indica o volume que vamos tocar ou cantar cada 
som ( nota musical) . Se o som vai ser mais intenso ou menos intenso ( chamamos de Forte ou 
Fraco). 

 

 

ATIVIDADE  DE INTENSIDADE: BATA PALMA EM CADA TRAÇO.  

O TRAÇO FINO BATER PALMA FRACA, O TRAÇO GROSSO BATER PALMA FORTE. 

 
 

 

 

 


