
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 

Nome:  Data: ___/___/_____ 

Unidade Escolar:  Ano: 7º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA  

Objetos de Conhecimento:  

Notação e Registro Musical: Formas de registro do som 

Habilidades:  

(GO-EF07AR22-A/C) Compreender a necessidade do registro musical, conhecendo e identificando 
os diferentes tipos de registros: convencional e não convencional. 

 

NOTAÇÃO MUSICAL III 
 

Escala Musical 

Nas atividades anteriores aprendemos quais são as notas musicais: DÓ – RÉ – MI – FÁ – SOL – LÁ 

– SI – DÓ. Essa sequência representa uma escala musical, a escala de Dó! 

Certo, mas o que é uma escala musical? 

Escala é uma sequência ordenadas de notas musicais, começando por uma nota, exemplo DÓ, e 

terminando na próxima nota que começou a escala, no nosso exemplo, a nota DÓ. (DÓ – RÉ – MI 

– FÁ – SOL – LÁ – SI – DÓ). 

A palavra “escala” vem do latim “scala”, que significa “escada”. 

Quando tocamos uma escala partindo do som grave para o som agudo, temos uma escala 

ascendente, e do som agudo para o grave, uma escala descendente. Observe na figura a seguir a 

escala de Dó ascendente e descendente, formando uma escada subindo, do som grave ao agudo 

e outra descendo, do som agudo ao som grave. 



 

 

 

Agora no pentagrama: 

                        

  

 No teclado, as notas aparecem do som mais grave para o mais agudo. 

 

 

ATIVIDADE I 

Agora que você sabe o que é uma escala, vamos ouvir e aprender a cantar a escala de Dó Maior? 

Acesse o link abaixo, conheça e cante a música Minha Canção, que faz parte do Espetáculo Musical 

“Os Saltimbancos”. O início de cada frase é uma nota da escala de Dó: 

 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=WV_IFbr6-4w (Acessado em 18/05/2022). 

  

Dó     Ré       Mi     Fá      Sol      Lá       Si          Dó         Si       Lá        Sol           Fá         Mi      Re      Dó    

                  Fonte: www.portaledumusicalcp2.mus.br  

https://www.youtube.com/watch?v=WV_IFbr6-4w
http://www.portaledumusicalcp2.mus.br/


 

 

 

Minha Canção 

Enriquez ‐ Bardotti ‐ Chico Buarque 

Espetáculo  “Os Saltimbancos” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATIVIDADE II 
 

Faça uma pesquisa e cite quais tipos de escalas existem: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Doce a música 

Silenciosa 

Larga o meu peito 

Solta‐se no espaço 

Faz‐se certeza 

Minha canção 

Réstia de luz onde 

Dorme o meu irmão 

 

Dorme a cidade 

Resta um coração 

Misterioso 

Faz uma canção 

Soletra um verso 

Lavra a melodia 

Singelamente 

Dolorosamente 

 


