
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  

Notação e Registro Musical: Formas de registro do som; 

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-EF01AR16-A/C) Compreender a necessidade do registro musical, conhecendo e identificando 
os diferentes tipos de registros: convencional e não convencional. 

(GO-EF01AR16-B) Elaborar e utilizar formas de registro musical, a partir do repertório vivenciado. 

(GO-EF01AR25) 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 FOLCLÓRICA GOIANA 
 

 

No folclore goiano temos uma imensidão de festas populares, lendas, danças contos, músicas e 

muito mais. Na tradição goiana encontramos uma grande mistura da cultura brasileira, como dos 

povos indígenas, negros e portugueses. Nossas tradições populares são passadas de gerações em 

gerações por meio das festas populares (como a Festa do Divino Espírito Santo, Folia de Reis e as 

Cavalhadas), transmitidas de forma oral, ensinadas nas escolas, pesquisadas em registros escritos e 

sonoros que foram realizados por pesquisadores, dentre outras maneiras.  

Falando em registro, podemos destacar o trabalho de pesquisa realizado pela Juliana Alves e 

Fernando Santos em seu CD Cantigas, Danças e Toadas do Cancioneiro Infantil Goiano. Eles 

entrevistaram várias pessoas com idade entre 60 e 89 anos para realizarem o registro dessas 

músicas, para que não se percam no tempo, e mais e mais gerações possam ter acesso a esse rico 

repertório. Para a escolha das músicas, eles priorizaram aquelas menos conhecidas pelo público em 



 

 

geral.  

 

ATIVIDADE I 

 

Vamos conhecer as músicas do Cancioneiro Infantil Goiano? Segue abaixo o link para uma 

Playlist no Youtube com as músicas do CD: 

• https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_njqbIWe-

LW7RMacwcW3_IEJ9V9Ow8ZbNY (Acessado em 12/04/2022) 

 

 

ATIVIDADE II 

 

Agora somos detetives e precisaremos ouvir a faixa GIRÃO-DÃO-DÃO. 

Fomos contratados para descobrir quais são os instrumentos musicais que estão tocando a 

música e quantas pessoas estão cantando a melodia. Para isso, vamos prestar bastante atenção 

e ouvir a música em silêncio! 

E aí? Descobriram? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE III 

 

Agora vamos fazer o ritmo da música A Machadinha? 

Primeiro vamos cantar batendo palmas no ritmo da música, depois vocês irão criar uma 

partitura utilizando linhas, pontos, desenhos para ilustrar as diferentes alturas das notas da 

primeira parte da música A Machadinha: 

 

A MACHADINHA 

 

Rá, Rá Rá minha machadinha 

Rá, Rá Rá minha machadinha 

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_njqbIWe-LW7RMacwcW3_IEJ9V9Ow8ZbNY
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_njqbIWe-LW7RMacwcW3_IEJ9V9Ow8ZbNY

