
Musica Maestro
Faixa etária: 6-9 anos
Número de horas: 5 horas
Breve descrição da atividade: (máx. 4 frases)
As crianças exploram o ritmo e a melodia numa peça de música e criam a sua própria peça de
música programando ritmo e melodia (por exemplo, no zero)

Competências em PC:
● Recolha/análise/representação de dados
● Algoritmos e procedimentos
● Decomposição de um problema
● Depurando
● Automação
● Reconhecimento de padrões

Objetivos

● Ouvir e distinguir sons com ritmo e ritmo diferentes.
● Definindo o tempo como uma unidade que indica a velocidade que uma composição precisa de ser

reproduzida.
● Distinguir e aplicar códigos musicais para definir o ritmo de uma peça de música.
● Distinguir e aplicar notas musicais para definir a melodia de uma peça de música.
● Configurar, aplicar, verificar e ajustar um algoritmo simples para resolver uma tarefa específica ou

atingir um objetivo como programar uma peça de música.
● Aplicando frações enquanto analisa os padrões de ritmo das canções.

Contexto realista do STEAM

(descrição curta, incluindo problemas a resolver)
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(justificação curta da integração do VAPOR)

Ciência Tecnologia - Engenharia

pitch (baixo/alto) - frequência
comprimento, capacidade, volume de objetos
que afetam o tom
Vibração (o som é uma vibração)
Timbre (materiais diferentes)

construindo o seu próprio instrumento de
música com base em critérios
materiais diferentes

Matemática Artes - Estudos Sociais

ritmo (códigos para definir o ritmo)
tempo de medição (em segundos)
pensamento lógico
programando a sua própria peça de música
aplicação de frações

ouvir música (considerando)
criando música
notas - compassos - tempo

Metodologia

Baseado na aprendizagem fazendo (com diferentes níveis: da imitação à criação)

Part
e

Descrição Tempo

1 Introdução
Os alunos ouvem diferentes peças de música, cada uma com um ritmo diferente.
O professor encoraja os alunos a seguirem a música, a moverem-se e a seguirem o
ritmo com o seu corpo e a baterem palmas ao ritmo.
Por exemplo:

- Queen: we will rock you

- Beegees: stayin’ alive

- TiËsto: The business

Discussão sobre as peças de música:
- Os alunos gostaram da música? Porquê? Do que é que eles gostavam

exatamente? (melodia, ritmo, ...)
- Como se sentiram com a música?
- O que te faz mudar para a música?

Além do ritmo, ritmo, aqui também há melodias nas peças de música. As
melodias podem ser cantadas, ou tocadas por instrumentos. A combinação de
tempo, ritmo e melodia pode tornar-se algo realmente poderoso.

Nesta atividade vamos criar a nossa própria peça de música com um certo ritmo,
ritmo e uma melodia.

15'

2 Tempo, tempo...

O tempo determina a rapidez com que uma música é tocada. Isto é
frequentemente indicado com um número. Isto pode ser, por exemplo, 120 bpm

10'
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(batimentos por minuto). Os músicos usam um metrónomo para se manterem no
ritmo. Você pode baixar uma aplicação de metrónomo no smartphone), e
defini-la por exemplo em um tempo de 60 bpm (60 batimentos/minuto, ou 1
batida/segundo).
Na verdade, 'bpm' é uma unidade que indica a velocidade que uma composição
precisa de ser reproduzida (tempo).

- Queen: we will rock you (81 bpm)

- Beegees: stayin’ alive  (103 bpm)

- TiËsto: The business  (120bpm)

Ouve o teu coração e tenta contar quantas batidas por minuto. É diferente para
todos nós. (= como introduzir 'batimentos por minuto': bpm)

3 O ritmo é um bailarino!

Vamos concentrar-nos no ritmo!
O ritmo também está em todos nós...
Tente mover-se e bater palmas nesta canção:

https://www.youtube.com/watch?v=WA4iX5D9Z64&t=2s

Se te vires a tocar ou a acenar com a cabeça juntamente com a música, é
provavelmente a batida que estás a seguir e estás sincronizado com.
À medida que bates palmas no tempo com a música, estás a acompanhar o ritmo.
É instintivo: uma habilidade que geralmente desenvolvemos naturalmente na
primeira infância quando começamos a ouvir música, e a dançar, a bater palmas
ou a cantar junto com ela.

Então o ritmo não é o mesmo que o tempo... Mas é claro que ambos os termos
estão ligados entre si.
Por exemplo, os músicos podem tocar uma música num ritmo difuso, mas o ritmo
da música permanecerá o mesmo.
Na verdade, podes pensar nisso como uma espécie de batida que suporta a
música.

Assim, na música as 'batidas' são importantes, definem o ritmo da peça de
música. Este ritmo precisa de ser estável num peça de música!

Numa música, as batidas são organizadas em 'bares'. Por exemplo, 1 bar contém
4 batidas. As barras são separadas umas das outras por "barlines".

45'
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Por exemplo, uma canção popular é construída em torno de 8 bares e cada bar
contém 4 batidas. Numa coreografia, os movimentos são construídos em volta
destas barras.

As crianças podem construir a sua própria coreografia numa canção. Muita
inspiração pode ser encontrada em Tiktok... Você também pode fazer uma
coreografia com os lápis da caixa de lápis para crianças. Na verdade, os
movimentos podem ser analisados "matematicamente".

Primeiro, pode fazer um exercício com as crianças numa simples canção como o
Padre João.

Podemos visualizar cada barra da seguinte forma e 'bater palmas':

Toque 1 'aplaudir' por 4 batidas = TU (nota completa = 1)

Toque 1 'aplaudir' por 2 batidas = TO (= meia nota = 1/2)

Toque 1 'aplaudir' por batida = TA (= nota trimestral = 1/4)

Ou

Jogar 2 'palmas' por batida = TITI (= oitava nota = 1/8)

Ou
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Toque 4 'palmas' por batida = TIRITIRI (= décima sexta nota = 1/16)

VERMELHO: 1 palmas das mãos por batida = TA
VERDE: 2 palmas da mão por batida = TITI
GREY: 1 palmas das mãos por 2 batimentos = TO
AMARELO: 4 palmas das mãos por batida = TIRITIRI
AZUL: 1 palmas da mão por 4 segundos = TU

você pode fazer estes 'blocos' a si mesmo a partir de carbono. O modelo (que é
adicionado aqui) contém todos os diferentes códigos de ritmo (blocos coloridos).
Pode cortá-los, para que possam ser usados para visualizar os padrões de ritmo.

Contamos 1-2-3-4, e batemos palmas em cada número = Uma palmada por
batida, 4 palmas em 4 segundos, com uma 'palmas' em cada batida. Aqui, uma
batida dura um segundo, mas é claro que pode acelerar o ritmo, o que torna mais
desafiante seguir o ritmo.

Também pode combinarritmos difusos como os exemplos na imagem.
Isto pode torná-lo realmente desafiante e você precisa de algum exercício para
ter sucesso!

Por exemplo, o professor toca alguns ritmos curtos e repetidos: por exemplo,
GREY-RED-RED = TO-TA-TA ou RED-GREEN-GREEN-GREY= TA-TITI-TITI-TO,
um realmente desafiante:
VERDE-VERDE-AMARELO-AMARELO-AMARELO-AMARELO-VERMELHO-VERDE
-VERDE = TITI-TITI-TIRITIRI-TIRITIRI-TIRITIRI-TIRITIRI-TIRITIRI-TA-TITI-TITI.
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O grupo, por sua vez, repete o mesmo ritmo batendo palmas e/ou cantando.
É útil continuar a usar o metrónomo.
TC: Análise de dados, representação de dados, reconhecimento de padrões

TASK (em pequenos grupos)
Agora as crianças podem fazer os seus próprios padrões usando os blocos
coloridos.
Podem trabalhar em pequenos grupos para esta tarefa. Uma vez prontos os
grupos, os outros grupos têm de 'bater palmas' ou 'cantar' os padrões.

Também pode mostrar um padrão de ritmo para as crianças (como o exemplo na
imagem) e eles têm que descobrir uma coreografia sobre ele própria.

TC: Algoritmos & procedimentos, Reconhecimento de Padrões

4 Códigos na música

Mostre às crianças agora uma partitura com uma composição musical, e
analise-a:

Por exemplo,

Há alguns símbolos nesta partitura. Discuti-las com as crianças, o que significam?

Dá para ver os 'bares': Quantos bares? 8 bares

Provavelmente também reconhecem o símbolos das notas. Estes também
estavam nos blocos (ver acima).

Assim, a forma como as notas são escritas também dá informações sobre quanto
tempo a nota soará, por isso também dão informações sobre o ritmo.

= esta nota durará por uma batida

30'
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= esta nota durará meia batida, porque você joga 2 destas notas em uma
batida.

Na música não escrevem , mas combinam-na com

= esta nota durará 2 batidas

TC: Análise de dados,

TAREFA: (em pequenos grupos)
Tente descodificar a composição e tente visualizar com os blocos de ritmo.

Com os blocos de 'rhythm is a dancer', as crianças têm agora de visualizar o
'padrão de ritmo' da música "Brother John". Também aqui podem trabalhar em
pequenos grupos.

Barras 1 e 2:

Barras 3 e 4, 7 e 8:

Barras 5 e 6:

As crianças podem reconhecer os ritmos da música?
Vamos então tentar cantar a música com 'TA' - 'TO' - 'TI', enquanto bate palmas
TC: Análise de dados, reconhecimento de padrões, representação de dados

Discuta o padrão com as crianças:
Quantas notas em cada bar?
Bar 1&2: 4 notas
Bar 3&4: 3 notas
Bar 5&6: 6 notass

7 STEAM-CT



Bar 7&8: 3 notas

Há um desafio nos bares 5 e 6: Há 6 notas num bar de 4 batidas.
Como pode ser? Existem 2 vezes, 2 notas em 1 batida (ver imagem acima).
Aqui pode ligá-lo a frações em Matemática, porque cada barra pode ser escrita
como uma fração, por exemplo 4/4 = 1. Ou como na Barra 5&6: 1/8 + 1/8 + 1/8 +
1/8 + 1/8 + 1/4 + 1/4 = 1.

Isto significa:
Bar 1&2: 1/4 +1/4 +1/4 +1/4 = 1
Bar 3&4: 1/4 +1/4 +1/2 = 1
Bar 5&6: 1/8 +1/8 +1/8 +1/8 +1/4 +1/4 = 1
Bar 7&8: 1/4 +1/4 +1/2 = 1

Isto explica porque há notas trimestrais, notas oitavas, notas de décimo sexto,
notas reduzidas para metade e notas completas.

5 Fabricante de melodia

Uma canção não é uma canção sem uma melodia.
Uma melodia consiste em notas diferentes e a combinação das notas faz a
melodia.
Que notas conhecemos?

(ver modelo) - em alguns países, também utilizam :
A(la)-B(si)-C(do)-D(re)-E(mi)-F(fa)-G(sol)

30'
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TAREFA: (em pequenos grupos)
As crianças podem reconhecer as notas da música "Brother John" comparando?
Há um problema... o "dong"... A nota é mais baixa que todas as outras.
(= oitava inferior).
(também pode resolvê-lo utilizando um 'sol' da escala regular, dentro da mesma
oitava: também soa bem)

Podem então colocar as notas certas nos blocos do padrão que fizeram no
exercício anterior (utilizando notas/pontos pegajosos)

TC: análise de dados, representação de dados, algoritmos e procedimentos

Aqui combinam ritmo e notas e cantam a canção com as notas!

TC: Análise de dados, reconhecimento de padrões, representação de dados
6 Compositor musical!

TASK (em pequenos grupos)
Vamos compor/programar a nossa própria canção!
A música precisa durar 8 'bares'. Cada bar leva 4 batidas.
Pode usar todas as notas do-re-mi-fa-sol-la-si.
Tente procurar uma melodia cativante usando as notas e os ritmos que
aprendemos!
CT: Decomposição de problemas, depuração, algoritmos & procedimentos,
automação, simulação

Para ajudá-lo a compor a música, pode usar o scratch!
http://scratch.mit.edu
Antes de começar a compor no zero, use os blocos de ritmo para compor o ritmo
da sua canção!

60'
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Há coisas que tens de saber sobre o arranhão...

1. No que diz respeito ao ritmo: Em risco é necessário utilizar a proporção
em relação à medida (4/4)

Assim, se um quarto de nota (nota 1/4 nota) = 1 (batida), então os valores para
meia nota (nota de 1/2 nota) = 2 e para uma oitava nota (1/8) = 0,5
Isto pode ser confuso para as crianças. Para deixar claro, pode fazer o exercício
com os blocos novamente:

Assim, 1 batida significa 1/4 nota (vermelho).

How muitas notas oitavas caber em uma nota de 1/4, então em uma batida
1/8 + 1/8 = 1/4 ou 0,5 + 0,5 = 1

2. Relativamente às notas: Em risco, as notas têm um número:
Por exemplo, notas numa oitava:

fazer = 60
re = 62
mi = 64
fa = 65
sol = 67
la = 69
si = 71
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<

Exemplo do Irmão João no Scratch (com tempo de 120 bpm).
Se as crianças não estiverem familiarizadas com o risco, pode usar este exemplo
para explicar o programa e como é usado para compor e tocar músicas.

Por isso, para "programar" uma canção em risco, alguns comandos são
importantes e precisam de ser aprendidos.

Em primeiro lugar, é necessário ativar a "extensão de música" no zero para
programar 'música'.

Pode fazê-lo premindo este botão no canto esquerdo na parte inferior
do programa Scratch.
Em seguida, você escolhe a extensão de música:
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Os comandos que são importantes nesta extensão podem ser consultados aqui:

E talvez alguns controlos básicos como o comando "repetir".

Você pode usar isto se 2 barras contêm o mesmo ritmo e notas, como na música
'brother John'.

7 Vamos jogá-lo!

Toque a música no zero!
Os outros grupos ouvem a música e em grupo podemos discutir e analisar as
diferentes canções.
CT: Simulação, reconhecimento de padrões, representação de dados

15'

8 O Desafio: Faça o seu próprio instrumento! 45'
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Se queremos criar música, precisamos de instrumentos que façam um som.
Temos de introduzir o conceito de som aqui como uma vibração.

Coloque um pedaço de papel na frente de um orador. Pode fixá-lo na frente do
altifalante com fita adesiva. Põe uma música com uma batida forte. O pedaço de
papel começa a vibrar.

As crianças trabalham em pares para encontrar diferentes objetos na sala de aula
e fazer mais do que um som com eles. Devem descobrir como fazer diferentes
arremessos (baixo/alto) com o mesmo objeto. O que faz a diferença?
(Prever alguns materiais, tais como garrafas de diferentes formas, copos,
recipientes, elásticos, caixa vazia de fósforos, água)
por exemplo.

- comprimento (longo/curto): afeta o tom? (por exemplo, comprimento de
uma corda ou de um elástico)

- capacidade (vazia/cheia): afeta o tom? (recipientes cheios de água)
- volume (grande/pequeno): afeta o campo? (grandes, pequenos

contentores)

As crianças comparam diferentes timbres, dependendo dos materiais e
exploramos alguns instrumentos reais, como bateria, guitarra, flauta, ... e tentar
explicar como os instrumentos criam o seu som específico.
Na discussão é também importante ser claro sobre a diferença entre timbre e
pitch.
Alguns instrumentos são típicos para criar o ritmo, outros para criar uma
melodia.
TC: recolha/análise/representação de dados

Em "fazer um instrumento próprio" existem 2 opções:

Opção 1:

Faça um instrumento no qual pode reproduzir todos os ritmos num volume forte
e no qual pode criar pelo menos 2 arremessos diferentes (um instrumento de
dois lançamentos).

As crianças podem fazer um esboço de como o seu instrumento deve ser.
Com crianças mais novas, o professor pode fornecer materiais e deixá-los
experimentar com eles.

Opção 2:

Use Makey Makey e scratch para criar o seu próprio instrumento de música.
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CT: Decomposição de problemas, Algoritmos & Procedimentos

9 Vamos tocar um pouco de música no seu instrumento!
Pode tocar a música que compôs no seu instrumento?

O grupo, por sua vez, repete o mesmo ritmo cantando e também usando o seu
instrumento auto fabricado.
É útil continuar a usar o metrónomo.

15'

... horas

Organização

Materiais:
● modelo com códigos de ritmo
● Instalação musical (para tocar uma música)
● Computadores – risco
● Makey MAkey (opcional)
● Objetos que podem fazer sons
● Para construir o seu próprio instrumento musical, as crianças preparam uma lista de materiais

necessários para fazer os instrumentos e usar, por exemplo, materiais de lixo

Utilização das TIC: (apenas mencionar quando relevante)

As crianças terão de usar o risco para programar a sua própria música.

Abertura da sala de aula: (apenas mencionar quando relevante)
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Coaching

Perguntas úteis:

• Introdução

o Gostou da música? Porquê? Do que exatamente gostou? (melodia, ritmo, ...)
o Como se sentiu com a música?
o O que te faz mudar para a música?

• Tempo, tempo
o Como chamaríamos uma unidade que indica a velocidade de uma composição? (tempo).
o Como foi o tempo nas diferentes peças? rápido/lento
o Como é que o ritmo de uma canção te faz mover-te de uma forma diferente? Mais

rápido/mais lento
• O ritmo é um bailarino!

o Como pode o ritmo fazer-te mover-te de uma forma diferente?
o Dado um certo padrão de ritmo (com os blocos de ritmo no carbono): Pode bater palmas

no padrão de ritmo? Pode cantar o padrão de ritmo? (Ta, To, Tu, TiTi, TiRi). Pode fazer a
sua própria coreografia com base num certo padrão de ritmo?

o Podes fazer o teu próprio padrão de ritmo usando os blocos coloridos? Por exemplo, para
dois bares... e fazer uma coreografia.

• Códigos na música

o Ao mostrar a partitura de uma peça de música (Irmão João). Há alguns símbolos nesta
partitura. O que significam?

o Quantos bares vê na música "Brother John"? 8 bares
o Que informação as notas lhe dão? A maioria das crianças responderá à melodia (do, re, mi,

fa, sol)... Também contêm outras informações: veja de perto as notas nos blocos de ritmo
coloridos e compare... Então, qual informação?... Assim, estas notas também dão
informações sobre quanto tempo a nota soará, por isso também dão informação sobre o
ritmo.

o Pode visualizar o "padrão de ritmo" da música "Brother John" com os blocos de carbono

coloridos?
o Pode bater palmas/cantar o "padrão de ritmo" da música "Brother John"?

o Quantas notas cada bar tem na música "Brother John"?

o There é um desafio nos bares 5 e 6: Há 6 notas num bar de 4 batidas. Como pode ser?

(fazer uma ligação com 'frações' em Matemática)

• Fabricante de melodia

o As crianças podem reconhecer as notas da música "Brother John" comparando com as
notas no modelo?

o Pode colocaras notas certas nos blocos coloridos do padrão de ritmo que fez no exercício
anterior (usando notas/pontos pegajosos)?

• Compositor musical

o Pode compor/programar a sua própria música usando o Scratch?

A música precisa durar 8 'bares'. Cada bar leva 4 batidas.
Pode usar todas as notas do-re-mi-fa-sol-la-si.
Tente procurar uma melodia cativante usando as notas e os ritmos que aprendemos!

• Vamos jogá-lo!

o Gosta da música composta pelos seus colegas de classe? Dá uma razão.

• Faça o seu próprio instrumento musical.
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o comprimento (longo/curto): afeta o tom? (por exemplo, comprimento de uma corda)
o capacidade (vazia/cheia): afeta o tom? (recipientes cheios de água)
o volume (grande/pequeno): afeta o tom? (grandes, pequenos contentores)
o Pode fazer um instrumento no qual pode tocar todos os ritmos num volume forte e no qual

pode criar pelo menos 2 arremessos diferentes?

• Vamos tocar um pouco de música no seu instrumento!

o Pode tocar a música que compôs no seu instrumento?

Estímulo à auto gestão: (oportunidades/observações concretas adaptadas ao projeto)

Estímulo da cooperação: (oportunidades/observações concretas adaptadas ao projeto)

� Trabalho em equipa:

● Os grupos são compostos por 2-3 alunos.
● Competências necessárias num grupo:

o ...

o ...

o

Avaliação formativa: (descrição concreta/resumo adaptado ao projeto)
Competências de pensamento computacional:

● Recolha/análise/representação de
dados, por exemplo.

o descobrir como fazer diferentes arremessos, baixo/alto, com o mesmo objeto.

o descobrir como funciona o ritmo de uma canção, e como representar usando os blocos

de ritmo coloridos.
o analisar símbolos (= notas) numa partitura

o com os blocos de 'rhythm is a dancer', as crianças têm que visualizar o 'padrão ritmo'

da música "Brother John"
● Reconhecimento de

padrões, por exemplo.
o As crianças podem reconhecer os ritmos da música "Brother John"?

o As crianças podem reconhecer as notas da música "Brother John" comparando com o
modelo?

o As crianças podem colocar as notas certas nos blocos do padrão de ritmo do Irmão
João' (usando notas/pontos pegajosos)

● Algoritmos e procedimentos
, por exemplo.

o As crianças fazem os seus próprios padrões de ritmo usando blocos coloridos, para 2

barras de 4 batidas.
o As crianças compõem em Scratch a sua própria canção usando padrões de ritmo e

notas que aprenderam.
● Decomposição de um problema

o Enquanto programam no Scratch, vão encontrar problemas. Eles terão que descobrir

como corrigir isto isolando o problema e, em seguida, encontrar o erro (= Debugging)
● Automação

o Compor música de uma forma que um sistema de computação pode executar

Outras competências:
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● Cooperar e acrescentar valor ao trabalho em grupo
● Agendar tarefas, tempo e recursos
● Contribuição individual para o trabalho
● Refletir sobre o processo e os resultados das diferentes fases desta atividade
● Analisar e Interpretar dados para otimizar
● Fazer umnd usando material

Adaptações

• Ideias gerais:

• Ideias com crianças mais novas/mais velhas: (3-6 <-> 6-9 / 9-12 <-> 12-15)

Dicas e truques

É importante usar diferentes cores nos padrões rítmicos e notas da escala.  Use o modelo.

Cuidado com as diferenças na organização de padrões rítmicos. Enquanto a divisão das figuras rítmicas
(especialmente se trabalhar em inglês: nota completa, meia nota, nota trimestral) dá a unidade à
rodada (a fração 1/2 à nota de meia nota, 1/4 quarter nota...), na programação com Scratch a
proporção está a ser utilizada em relação à medida (4/4), de modo que os valores são metade nota =2,
nota trimestral =1 e oitava nota =0,5. Isto pode ser confuso.

Algumas sugestões após testes por professores-piloto:
2. Tempo, tempo
Explique o uso de um metrónomo para ilustrar diferentes tempos em 'bpm'.
3. O ritmo é um bailarino.
O uso de sons TA, TITI, ... em combinação com as palmas podem ser muito difíceis para as crianças (e
também para o professor). Pode optar por não usar os sons e concentrar-se apenas nas palmas.
Sugerimos fazer vários exercícios de palmas diferentes com as barras de ritmo para compreendê-las
completamente.
4. Códigos na música.
Não é necessário concentrar-se demasiado na notação das notas com as crianças mais novas. O mais
importante aqui é fazer o exercício para descodificar a composição e tentar visualizar imediatamente
com os blocos de ritmo.
6. Compositor musical.
Para introduzir Scratch com a extensão musical, pode optar por doar a música "Brother John" para
obter asua passo a passo. Após este exercício, as crianças podem experimentar um pouco com Scratch,
antes de compor a sua canção de 8 'bares' com 4 batidas cada. Antes de compor em Scratch, primeiro
usam os blocos de ritmo para compor a sua canção.
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