
 

 

ARTE – (MÚSICA) 
Nome:  Data: ___/___/______ 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  

Contextos e Práticas: Música como área de conhecimento. Patrimônio e memória cultural e 
imaterial do Brasil. Construção de vocabulário e repertório relativos à linguagem musical e às 
diferentes linguagens artísticas. 

Habilidades:  

(GO-EF02AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio e a memória cultural, material e imaterial, de 
culturas diversas, especialmente da cultura brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes épocas, ampliando o vocabulário e repertório relativos à linguagem musical 
e às diferentes linguagens artísticas. 

 

 

MÚSICA PORTUGUESA 
 

Portugal é um país rico em culturas e tradições, sendo a Música Tradicional Portuguesa uma música 

marcante e expressiva, trazendo alguns gêneros e estilos bem característicos de sua cultura. Na 

atividade de hoje conheceremos o Fado! 

O fado é considerado a canção das emoções. Ele é bastante sentimental, com letras que retratam 

o amor, a saudade, perda, entre outros. 

A importância do fado para Portugal e para o mundo é tanta que no ano de 2011 foi considerado 

Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO. 

A pessoa que canta Fado é conhecida como fadista. E a mais aclamada e reconhecida fadista da 

história é Amália Rodrigues, considerada no mundo inteiro como a rainha do Fado e uma das 

cantoras mais importantes do século XX. 

Outros nomes importante para história do fado são: Carlos do Carmo, Cuca Roseta, Dulce Pontes e 

Mariza. 

Extraído e adaptado: Conheça os principais estilos musicais de Portugal - Cidadania Já (cidadaniaja.com.br) e Conheça 
os principais estilos musicais de Portugal - Cidadania Já (cidadaniaja.com.br) (acessos em 12/05/2022) 

 

 

  

https://cidadaniaja.com.br/post/conheca-os-principais-estilos-musicais-de-portugal/
https://cidadaniaja.com.br/post/conheca-os-principais-estilos-musicais-de-portugal/
https://cidadaniaja.com.br/post/conheca-os-principais-estilos-musicais-de-portugal/


 

 

ATIVIDADE I 

Vamos apreciar um pouco dessa riqueza musical que é o Fado? Assista ao vídeo abaixo do fado 

“Brincar aos Fados” de Tiago Torres Silva/Bernardo Teixeira. 

 

➢ Rodrigo Costa Félix - "Brincar aos Fados" - Tiago Torres Silva/Bernardo Teixeira – 

https://www.youtube.com/watch?v=0lfiWpccmGY (acesso em 12/05/2022) 

 

Vamos conversar? 

• Vocês repararam que o português falando em Portugal é um pouco diferente do que nós 

falamos aqui? O que você achou, conseguiu entender o que ele cantou? 

 

• A música falava sobre o que? 

 

• A música era: 

(    ) instrumental  (    ) vocal  (   ) instrumental e vocal 

 

 

ATIVIDADE II 

Você consegue identificar quais instrumentos musicais estavam tocando? Desenhe os instrumentos 

que você conseguiu identificar ouvindo a música:  

https://www.youtube.com/watch?v=0lfiWpccmGY

