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Décima Nona Atividade de Musicalização – Professor Gilvane P. Leiser 

Queridos pais/responsáveis, espero encontrá-los bem! 

Nessa semana com a ajuda dos pais/responsáveis vamos ler para conhecermos 

como são os instrumentos que compõem uma orquestra sinfônica.  

Uma orquestra sinfônica dispõe cinco classes de instrumentos. Vamos aprender 

nesta aula sobre os Instrumentos da Família de madeira, que são: Fagote, Oboé, Flauta 

Transversal, Flautim e Clarinete.  

Assim como a família dos metais, o naipe de madeiras é formado basicamente por 

instrumentos de sopro, como Fagote, Oboé, Flauta, Flautim e Clarinetes. Mas ao contrário 

do que o nome dá a entender, nem todos os instrumentos são feitos de madeira. 

As flautas doces, por exemplo, são de metal, assim como o Saxofone. E para quem 

estranha o saxofone estar nessa família, explicamos: apesar de feito de metal, suas 

características de funcionamento se assemelham às dos instrumentos do naipe de madeira. 

Já a flauta, até pouco tempo atrás, era de madeira, então mesmo quando surgiram as 

versões metálicas elas permaneceram nesta família. 

Os instrumentos não são definidos pela matéria prima e sim pelo funcionamento, 

principalmente pelas palhetas e pelo sistema de chaves. 

Na orquestra, a família das madeiras fica no centro, em frente ao maestro e logo 

acima e atrás das cordas. Geralmente as flautas e oboés vem primeiro e os clarinetes e 

fagotes logo atrás, em frente aos metais. Esses instrumentos são responsáveis pela ligação 

entre as cordas e os metais e ajudam a manter a afinação da orquestra. 

Vamos conhecer um pouco mais sobre os instrumentos mais populares dessa 

família? 

Relação de vídeos a serem acessados: 

Instrumentos da Orquestra - Família das Madeiras – Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=WL4wgz2eUc0 

BEATLES - YESTERDAY com solo de fagote 

https://www.youtube.com/watch?v=BAdxxpN0pNI 

Moon River (beautiful oboe cover) with Tom Boyd 

https://www.youtube.com/watch?v=hPbUvalo44M 

Trem das Onze - Samba na Flauta Transversal 

https://www.youtube.com/watch?v=9hdPZrS__9U 
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Hedwigs Theme - Harry Potter Piccolo/Flute Cover 

https://www.youtube.com/watch?v=l-3tN-c6UwE 

SEÑORITA - Clarinet Cover (Shawn Mendes, Camila Cabello) 

https://www.youtube.com/watch?v=gFwfYlP5Pyo 

 

 

Até a próxima aula!! 

 

 Abraços, Professor Gilvane P. Leiser 

Telefone para contato: 49 – 9 9840-5894 
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