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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Sons do Cotidiano e comunicação animal 

José Vinícius Bernardy 

 

Objetivos 

Ao término da sequência didática, os alunos deverão:  

(1) reconhecer as propriedades de altura e intensidade do som; 

(2) entender o que é e quais as consequências da poluição sonora; 

(3) reconhecer e classificar sons do cotidiano quanto a sua altura e intensidade, além da sua 

origem natural ou não; 

(4) familiarizar-se com a coleta de dados e criação de gráficos; 

(5) compreender os meios pelos quais os animais se comunicam, a influência do meio sobre 

essa comunicação e a sua importância. 

 

Ano: 

9º Ano do Ensino Fundamental 

 

Tempo Estimado: 

3 aulas 

 

Material necessário: 

a) Texto interativo Online: 

• https://www.nexojornal.com.br/especial/2016/07/22/Os-ru%C3%ADdos-das-

cidades 

b) Áudios de sons do cotidiano: 

• Ambulância: https://youtu.be/RNu9246rQoc 

• Tuba: https://youtu.be/pAWS3MlvrG0 

• Avião decolando: https://youtu.be/2Bidh4k-l7s 

• Bebe chorando: https://youtu.be/2IaHMKMKpas 

• Bem-te-vi: https://youtu.be/8c4b7aXSzPE 

• Cortador grama: https://youtu.be/tw4RjZspV7I 

https://youtu.be/RNu9246rQoc
https://youtu.be/pAWS3MlvrG0
https://youtu.be/2Bidh4k-l7s
https://youtu.be/2IaHMKMKpas
https://youtu.be/8c4b7aXSzPE
https://youtu.be/tw4RjZspV7I
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• Sapo cururu: https://youtu.be/GNxYeYjaO9Q 

• Cachorro: https://youtu.be/2iQCuXMiRFk 

• Grilo: https://youtu.be/59gbRTzNnZs 

• Cigarra: https://youtu.be/hJ8gqfT4qoU 

c) Tabela para atividade 1 (Anexo 1) 

d) Tabela para atividade 2 (Anexo 2) 

e) Sala de Informática com disponibilidade de caixas de som ou fones de ouvido com 

computadores para os alunos trabalharem individualmente ou em grupo 

f) Programa computacional:  Microsoft Office Excel ou Libre Office Calc 

 

 

Desenvolvimento 

*Aula prévia: Propriedades do som 

 Para essa sequência didática os alunos devem estar familiarizados os conceitos da física 

de altura e intensidade do som. Todavia, por ser essa sequência didática ser destinada a alunos 

do 9o ano do ensino fundamental, é provável que o professor de física já tenha trabalhado esses 

conceitos com os alunos. Para melhor aplicação dessa sequencia didática o ideal (mas não 

necessário) é que o professor de ciências (ou biologia) combine o calendário acadêmico com o 

professor de física de modo que esses assuntos sejam dados na mesma época do ano letivo. 

 

Aula 1: Poluição sonora e sons do cotidiano 

Para essa aula o professor deve preferencialmente reservar o laboratório de informática 

da escola, sendo necessário um computador que possa ser projetado (com Datashow) ou vários 

computadores que os alunos possam acompanhar a leitura de maneira individual ou em grupo 

e tenham disponibilidade de áudio seja em caixas de som ou fones de ouvido.  

Comece a aula convidando os alunos a uma leitura dinâmica do texto interativo 

oferecido no material dessa sequência didática, de forma que cada um dos alunos deve 

acompanhar no seu computador, ou se for o caso na projeção, e ler alternadamente em voz alta, 

escutando os áudios disponíveis no texto. Após o final da leitura, questione os alunos se todos 

os sons do cotidiano são de fato poluição sonora e peça para que descravam sons que escutam 

em seu cotidiano. Explique para eles que os sons podem ser de origem antrópica ou natural, 

https://youtu.be/GNxYeYjaO9Q
https://youtu.be/2iQCuXMiRFk
https://youtu.be/59gbRTzNnZs
https://youtu.be/hJ8gqfT4qoU
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sendo produzidos pelo homem (ou instrumentos utilizados pelo mesmo), ou pela própria 

natureza. Além disso relembre os conceitos previamente trabalhos de intensidade e altura do 

som, e que cada uma dessas classificações pode ser aplicada a sons do cotidiano também. Ao 

final da aula, realize a Atividade 1 com os alunos e lhes entregue a Tabela 2 referente a 

Atividade 2, que deverá ser realizada em casa.  

 

Aula 2: Tabulação de dados e construção de gráficos  

 Mais uma vez, essa aula preferencialmente deverá ser ministrada na sala de informática. 

Todavia, como sabemos que que ainda nem todas as escolas tem laboratório de informática, 

também poderá ser realizada em uma sala de aula convencional projetando os slides (com 

Datashow) que estão no computador do próprio professor. 

No começo da aula, professor, explore os dados coletados pelos alunos, peça que alguns 

descrevam o que encontraram e tente identificar padrões, questionando os alunos sobre a 

existência dos mesmos e se eles possuem hipóteses que os justifiquem. Por exemplo, selecione 

alunos que moram em áreas mais afastadas e alunos que moram em centros mais urbanizados 

e compare, qual deles escutou mais sons naturais? Será que existe algum horário onde podemos 

identificar uma maior quantidade de sons antrópicos ou naturais, quais seriam e por que? Feito 

esses questionamentos devemos sistematizar os dados coletados pelos alunos. 

 

Tabulação dos dados e construção do gráfico 

 Nesta etapa os alunos, juntamente do professor, deverão tabular os dados que coletaram 

na Atividade 2. Faça a tabulação de dados usando o software Excel ou o Libre Office Calc, 

uma versão livre de programa computacional de planilhas. Basta seguir o passo a passo que 

está nos anexos! 

Uma vez terminado o gráfico é hora de interpretá-lo. Como os dados utilizados no 

exemplo do passo a passo são apenas uma simulação, é possível que os alunos encontrem um 

outro padrão, o que é de certa forma imprevisível. Por isso, é importante que o professor tente 

interpretar os resultados encontrados, levantando hipóteses que busquem explicar os padrões 

encontrados juntamente dos alunos.  

Caso não seja possível acessar o laboratório de informática ou mesmo os programas 

necessários para a tabulação dos dados e construção do gráfico, o professor poderá utilizar o 
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quadro, montando uma tabela com os dados de maneira semelhante ao passo a passo nos 

anexos. Para a construção do gráfico, coloque cada um dos horários no eixo X e o número de 

sons no eixo Y. Marque cada um dos pontos da tabela no gráfico (tanto para os sons naturais 

como para os antrópicos) e ligue os pontos. Ao final, o gráfico deverá ter duas retas distintas 

(semelhante ao gráfico no passo a passo), uma delas representando os sons naturais e a outra 

os sons antrópicos. 

 

 

 

Aula 3: Comunicação animal e a biodiversidade no meio urbano 

 Na última aula é preciso que o professor aprofunde mais nas questões relacionadas a 

biodiversidade urbana e como o conteúdo das aulas anteriores está ligada a ela, levando a 

temática da comunicação animal. Comece a aula relembrando o que viram anteriormente e 

questionando os alunos sobre os seguintes pontos: quais animais é possível ouvir no ambiente 

urbano? E no horário do “rush”? Por que encontramos esse padrão (retome a discussão trazida 

pela atividade da aula anterior)? Será que o ambiente urbano pode estar atrapalhando a 

comunicação dos animais? Apenas a comunicação sonora? De que outras formas os animais se 

comunicam e por que se comunicam? 

 Feito esses questionamentos sistematize com os alunos, utilizando a Tabela 3, 

construída no próprio quadro, os tipos possíveis de comunicação animal (acústica, tátil, visual, 

elétrica, química) e quais as suas vantagens e desvantagens (principalmente relacionado ao 

custo da produção do sinal e ao alcance), além de possíveis consequências da ação antrópica 

sobre esses meios. 
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ATIVIDADES 

 

Atividade 1: Nessa atividade, os alunos, utilizando a Tabela 1, deverão, em sala de aula em 

grupo ou individualmente, classificar os sons reproduzidos pelo professor quanto a sua 

intensidade, altura e origem. Ao final, essa atividade pode ser recolhida pelo professor e 

compor a avaliação da disciplina. 

 

Tabela 1 

Som Altura Intensidade Origem 

Ambulância    

Trombone    

Bem-te-vi    

Cortador de grama    

Cachorro    

Cigarra    

Avião    

Grilo    

Sapo cururu    

Bebê chorando    
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Atividade 2: Essa atividade deverá ser realizada em casa. Os alunos deverão observar e anotar 

durante um dia os sons de seu cotidiano. Essa anotação deverá ser feita a cada uma hora, 

preferencialmente em um ambiente aberto, utilizando a Tabela 2. Cada aluno deverá anotar o 

primeiro som que ouvir ao chegar no ambiente aberto, preenchendo um som para cada horário 

da tabela. 

 

Tabela 2 

Horário Som 

5:00  

6:00  

7:00  

8:00  

9:00  

10:00  

11:00  

12:00  

13:00  

14:00  

15:00  

16:00  

17:00  

18:00  

19:00  

20:00  

21:00  

22:00  

23:00  
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Passo a passo Excel ou Libre Office Calc 

1. Tabulação dos dados 

Nessa etapa o professor deverá sistematizar os dados coletados pelos alunos, de forma 

que existam 3 colunas: horários, sons antrópicos e sons naturais. Na coluna dos 

horários, preencha cada um dos horários da Tabela 2 em linhas separadas, como mostra 

a figura. Para completar os dados, professor peça para que os alunos individualmente 

falem cada um dos sons que ouviram por horários e classifique-o em antrópico ou 

natural, feito isso deve-se acrescentar 1 na coluna de antrópico ou natural, dependendo 

do som, para o respectivo horário, de modo que cada aluno some um som para cada 

horário. Ao final espera-se uma planilha semelhante a da figura, de forma que a coluna 

de sons antrópicos e sons naturais tenha a quantidade total de sons ouvidos em cada um 

dos horários. 

 

 

 

2. Construção do gráfico 

Uma vez tabulados os dados, agora devemos construir o gráfico, primeiro selecionando 

nossos dados, basta segurar o clique do mouse e arrastar sobre a planilha, ficando como 

na figura a seguir. 
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Após selecionar os dados como mostra a figura anterior, clique em inserir, como 

indicado na seta vermelha. 
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Nessa nova aba podemos inserir uma serie de gráficos diferentes para observar nossos 

padrões, no nosso caso o mais indicado seria um gráfico de linhas (setas vermelhas), 

porém você pode explorar as várias opções como por exemplos gráficos de pizza e 

colunas. 

 

 

 

Pronto! Uma vez inserido o gráfico ainda podemos personaliza-lo, como por exemplo 

mudando seu nome, basta clicar duas vezes no título. 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PPG EM BIODIVERSIDADE ANIMAL 

DISCIPLINA: O Ensino da Biodiversidade Animal 
 

 

Tabela 3 – Tipos de comunicação e suas características 

Comunicação Vantagens Desvantagens 
Consequências da 

ação antrópica 

    

    

    

    

    

 


