
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 
Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Materialidades: Construção de instrumentos. 

Contextos e Práticas: A música nas manifestações culturais de Goiás 

Habilidades:  

(GO-EF04AR15-D) Construir instrumentos musicais, explorando diversas fontes sonoras, 
utilizando-os no repertório estudado. 

(GO-EF04AR13-B/C) Conhecer e vivenciar manifestações culturais do estado de Goiás, entendendo 
seu contexto histórico e social, identificando como a música se apresenta nesses eventos. 

 

FESTA DO DIVINO - PIRENÓPOLIS – GOIÁS 

BANDA DE COURO E BANDA PHOENIX  
 

A Festa do Divino Espírito Santo de 

Pirenópolis de Goiás é permeada 

por diversos sons. 

Um dos grupos mais tradicionais da 

festa é a Banda de Couro. 

A Banda de Couro é um conjunto de 

percussão composto por um 

saxofone e vários tambores feitos 

de forma artesanal, utilizando-se 

madeira, cordas e couro.  

A banda toca músicas folclóricas, cantigas de rodas e até modinhas tradicionais das festas juninas, 

como “Cai, cai, balão”. Ela está presente nas alvoradas, nas noites de novena, na abertura das 

cavalhadas, nas tocatas no largo da Matriz, nos cortejos do Reinado e do Juizado, na cerimônia do 

levantamento dos mastros e queima das fogueiras em homenagem a São Benedito e a Nossa 

Senhora do Rosário. 

A banda foi constituída no século XVIII pelos escravos e é a banda mais antiga da cidade. 



 

 

ATIVIDADE I 

Assista ao vídeo do link abaixo para aprender mais: 

https://www.youtube.com/watch?v=W0npgQbPh7A (acessado em 15/10/2020)  

 

ATIVIDADE II 

No vídeo da Atividade I é apresentado a Banda de Couro e também a Banda Phoenix. 

A Banda Phoenix foi fundada pelo mestre Propício em 1893 e, desde então, participa da Festa do 

Divino. Ela se faz presente em praticamente todos os momentos da festa, e é ela quem toca o Hino 

do Divino. 

Assista ao vídeo da Banda Phoenix executando o Hino do Divino, e procure identificar os 

instrumentos musicais que compõe a banda: 

https://www.youtube.com/watch?v=7HekrqR5UCs&t=52s 

Escreva os nomes dos instrumentos musicais que você conseguiu reconhecer no vídeo: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE III 

Você percebeu que na Banda de Couro os tambores são feitos de 

forma artesanal, utilizando-se madeira, corda e couro. 

Observe a imagem do tambor utilizado na Banda de Couro e crie 

o seu tambor utilizando os materiais que você tem em casa, 

como: lata, potes, balões, plástico, dentre outros. Use a 

criatividade! 

Após criar seu tambor, nos conte quais materiais você utilizou e como você fez o seu tambor: 

Materiais utilizados 
Modo de fazer 

(descreva como você fez seu tambor) 

  

  

  

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=W0npgQbPh7A
https://www.youtube.com/watch?v=7HekrqR5UCs&t=52s

