
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Contextos e Práticas: A música nas manifestações culturais de Goiás 

Habilidades:  

(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 

AS PASTORINHAS  
 

As Pastorinhas é um Auto de Natal que foi 

incorporado a Festa do Divino Espírito Santo 

de Pirenópolis de Goiás, trazida pelo 

telegrafista nordestino Alonso Machado. Este 

Auto de Natal é bastante popular no nordeste. 

Na Festa do Divino “As Pastorinhas” acontecem 

desde 1922. Hoje temos duas pastorinhas, as 

das crianças, cuja idade vai de 10 a 12 anos e a 

juvenil, que é a partir dos 15 anos de idade e é 

a mais tradicional. 

Para interpretar As Pastorinhas, temos como personagens as pastoras, que fazem parte do cordão 

vermelho e o do cordão azul.  Fazem parte também, as personagens femininas que interpretam a 

Fé, a Esperança, a Caridade, a Cigana, o Anjo, a Diana e a Religião e os personagens masculinos, 

que ficam com os papéis do velho Simão, do menino Benjamim e do capeta Luzbel. 

Auto de Natal refere-se à encenação do nascimento de Cristo. Nas Pastorinhas, esta encenação é 

cantada, tipo Opereta, para anunciar o nascimento de Jesus.  

 

  



 

 

ATIVIDADE I 

Para aprender mais, assista aos vídeos dos links abaixo. 

O primeiro vídeo traz um pequeno trecho de um documentário realizado pela TV UFG e seu 

repórter entrevista alguns atores que participam das Pastorinhas. No segundo vídeo temos alguns 

trechos da peça, no qual você pode ouvir, apreciar e compreender um pouco mais como é o 

espetáculo. 

https://www.youtube.com/watch?v=DSzBZ3Vc1N4 (Acessado em 20/10/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=KIhpdyJTC_I (Acessado em 20/10/2020) 

 

 

ATIVIDADE II 

1. De acordo com o texto, cite os personagens do Auto de Natal As Pastorinhas: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. O que é Auto de Natal? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. O texto nos fala que As Pastorinhas é uma encenação cantada tipo Opereta. Faça uma breve 

pesquisa e nos conte o que é uma Opereta: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=DSzBZ3Vc1N4
https://www.youtube.com/watch?v=KIhpdyJTC_I

