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Matemática e Música 

 

DOMINÓ MUSICAL 
- CONCEITOS -  

 

DESCRIÇÃO 

Vamos comprovar que a música tem uma tradução temporal, com a qual nos podemos divertir muito. 
 

OBJETIVO 

Neste segundo vídeo da rubrica “Matemática e 
Música”, apresentamos um dominó musical, criado 
por nós, em que utilizamos 6 figuras musicais e a 

sua duração temporal em associação com a 
matemática que a traduz. 

Figura Nome 
Valor 

(duração) 

 Semibreve 4 tempos 

 Mínima 2 tempos 

 Semínima 1 tempo 

 Colcheia ½ tempo 

 Semicolcheia ¼ tempo 

 Fusa ⅛ tempo 
 

CONCEITOS 

 

Tempo 
O tempo representa uma das variáveis mais importantes em Matemática. O seu conhecimento 
permite interpretar corretamente diversos fenómenos da vida real, entre os quais, a música, ela que 
tem uma tradução matemática quando falamos, por exemplo, na duração de determinada figura 
musical. (ver secção “Valor (duração)” da tabela acima) 

 

Combinação com repetição 
Chamamos “combinação com repetição” à técnica de contagem que nos permite distribuir elementos 
diferentes, não interessando a ordem pela qual são distribuídos e podendo haver repetição dos 
elementos considerados. É essa técnica que se utiliza na criação das peças de um dominó. 
Ela pode ser representada, por exemplo, por 𝐶′𝑝

𝑛  ou por 𝐶𝑅𝑝
𝑛 , em que n representa o número de 

elementos disponíveis e p o número de elementos que pretendemos selecionar para distribuir. 
 

Figuras musicais 
As figuras musicais são elementos figurativos que nos permitem escrever música. Existem várias, que 
diferem entre si não só no nome e no símbolo que as representa, como também na sua duração, ou 
seja, no tempo que demoram. (ver tabela acima) 

São elas que nos permitem escrever notas nas pautas, para depois serem tocadas ou cantadas.  
 

 

 

OUTROS CONTEÚDOS DESTA ATIVIDADE 

 Vídeo explicativo – “Matemática e Música: Dominó Musical”; 

 Guia da atividade; 

 Guia de conceitos. 
 
Disponíveis gratuitamente em: 

http://academiaeduscience.pt/ver_video.php?tipo=ciencias_ludicas&id=17 
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