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ATIVIDADE DO DIA:

Propriedades do som - Altura
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EDUCADOR: Abias Lopes
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Esta atividade foi preparada pelo educador, com apoio,
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ATIVIDADE DO DIA

OBJETIVO: compreender a altura do som.



O som que ouvimos, seja em músicas, no trânsito, na 

escola, na natureza, têm 4 propriedades.

Você sabe quais são elas?

Pois bem, elas são: timbre, intensidade, duração e 

altura.

Hoje iremos estudar a ALTURA.

Vamos lá!



Altura como propriedade de som, 

NÃO é volume!

volume

Ou seja, não é deixar o som mais alto 

ou mais baixo!



Altura como propriedade de som é: 

um som mais grave ou mais agudo!

Você já viu aqueles alto falantes de carros? Então, se ele for 

pequeno, o som que ele transmite é agudo. Se for grande, o som 

que ele transmite é o grave.



Que tal você ouvir a diferença de som entre um 

Flauta e uma Tuba?

Você irá perceber que o Flauta tem o som bem 

mais agudo. E a Tuba um som muito grave.

Acesse os links abaixo para conferir.

https://www.youtube.com/watch?v=Mcw3KFJqiI8

https://www.youtube.com/watch?v=fYOsNp4O7AU

Flauta

Tuba

https://www.youtube.com/watch?v=Mcw3KFJqiI8
https://www.youtube.com/watch?v=fYOsNp4O7AU


Mas não é somente os alto falantes e os 

instrumentos musicais que têm sons graves e 

agudos. A voz humana também tem essas 

características.



Veja nos links abaixo, exemplos de voz aguda e 

voz grave. 

Como será sua voz? Aguda ou grave?

https://www.youtube.com/watch?v=T6DjTDEG9KE&t=437s

https://www.youtube.com/watch?v=mohm987vlos

Voz grave

Voz aguda

https://www.youtube.com/watch?v=T6DjTDEG9KE&t=437s
https://www.youtube.com/watch?v=mohm987vlos


Tenho certeza que você gosta muito de assistir desenhos animados na TV, não é 

mesmo?

Então, acesse o link abaixo e confira uma dublagem de voz de vários 

personagens de desenhos animados super conhecidos.

https://www.youtube.com/watch?v=_U-xA1EF288

Enquanto você assiste o vídeo, marque o número das vozes mais graves, ok? 

Depois, que tal tentar fazer uma imitação de algumas?

ATIVIDADE

https://www.youtube.com/watch?v=_U-xA1EF288


Bom divertimento e até a próxima!

Cuidem-se!
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa, 

com apoio e participação da 

família por meio da 

página Escola Sem Muros.

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

