
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Elementos da Linguagem: Os parâmetros sonoros. 

Processos de Criação: Brinquedos, jogos musicais e canções de diferentes matrizes estéticas e 
culturais. 

Habilidades:  

(GO-EF01AR14-A) Vivenciar e entender que a matéria-prima da música é o som e que este possui 
diferentes parâmetros, como altura, duração, timbre e intensidade. 

(GO-EF01AR24) Experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e história de 
diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

 

ATIVIDADE 
ATIVIDADE I 

 “Vocês sabiam que as Notas musicais são sinais gráficos e sonoros que foram criados para 

representar as variações da ALTURA do som musical”, ou seja, sons mais graves (ou grosso) e sons 

Agudos (ou finos). 

“O conjunto das sete notas sucessivas, com a repetição da primeira, chama-se escala”, que pode ser 

ascendente (quando subimos a escada) ou descendente (quando descemos a escada). Por exemplo, 

a escala de Dó envolve as seguintes notas ascendentes (subindo): Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e 

descendentes (descendo): Dó, Si, Lá, sol, Fá, Mi, Ré, Dó. 

Fonte: https://www.significados.com.br (30/03/2020) 

Fonte: https://www.infoescola.com (30/03/2020)       

 

1) Vamos relembrar quantas são as notas musicais e depois vamos canta-las . Acesse os links 

abaixo, cante junto e divirta-se. Os vídeos são bem legais para relembramos as notas 

musicais que constituem a música. 

Links: https://www.youtube.com/watch?v=Ssn6GC40ZrY (Acessado em 15/04/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=wHGnl2SxS5k (Acessado em 15/04/2020) 

https://www.significados.com.br/
https://www.infoescola.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ssn6GC40ZrY
https://www.youtube.com/watch?v=wHGnl2SxS5k


 

 

 

              https://br.pinterest.com/ (Acessado em 15/04/2020) 

 

2) Complete a escada com as notas musicais que estão faltando.  

 

 https://br.pinterest.com/  (acessado em 15/04/2020) 

A canção:  

Vocês sabem o que é canção? “Canção é uma obra composta por melodia e letra, ou seja, uma obra 

na qual as palavras são cantadas.” Essa canção que iremos utilizar é uma “canção de domínio 

popular, ou seja, que não se conhece o autor”. 

Fonte: Batuque Batuta, 1º ano (Ana Favoretto e Márcio Coelho,Ed. Saraiva, 2010) 

 

https://br.pinterest.com/
https://br.pinterest.com/


 

 

3) Escute a música no link abaixo e depois responda as questões: A e B. As partes das letras da 

música pedem para fazer algo. Ex: abre a roda; vai andando, bate palmas e outros. Ouça a 

canção por inteiro e veja que existem mais pedidos de execução de movimentos em sua 

letra. 

Link 1:  https://www.youtube.com/watch?v=uldklx8UB5E (Acessado em 15/04/2020) 

A) Escreva que outras coisas pede a música:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

B) Agora, ao ouvir a música novamente, execute primeiro os pedidos da música prestando 

atenção no ritmo, ok? Depois você também pode realizar sons com o corpo ao escutar a 

versão no link 2. Divirta-se. (Fonte: Livro lenga la lenga: jogo de mãos e copos. Viviane 

Beineke e do Sérgio Freitas. Editora Ciranda Cultural) 

Link 2: https://www.youtube.com/watch?v=xh51UvrNP9k (Acessado em 15/04/2020) 

 

Abre a roda tindolelê (domínio público) 

 

Abre a roda tindolelê 

Abre a roda tindolelê 

Abre a roda tindolalá 

Tindolelê, tindolalá 

 

E vai andando, tindolelê 

E vai andando tindolalá 

E vai andando, rindolelê 

Tindolelê, tindolalá 

 

Bate palmas, tindolelê 

Bate palmas, tindolalá 

Bate palmas, tindolelê 

Tindolelê, tindolalá 

 

Me dê tua mão, tindolelê 

Me dê tua mão, tindolalá 

Me dê tua mão tindolelê 

Tindolelê, tindolalá 

 

Requebradinha, tindolelê 

Requebradinha, tindolalá 

Requebradinha, tindolelê 

 

Tindolelê, tindolal 

 

E vai andando, tindolelê 

E vai andando tindolalá 

E vai andando, tindolelê 

Tindolelê, tindolalá 

 

E de trenzinho, tindolelê 

E de trenzinho, tindolalá 

E de trenzinho, tindolelê 

Tindolelê, tindolalá 

 

De marcha ré, tindolelê 

De marcha ré, tindolalá 

De marcha ré, tindolelê 

Tindolelê, tindolalá 

 

E bem baixinho, tindolelê 

E bem baixinho, tindolalá 

E bem baixinho, indolelê 

Tindolelê, tindolalá 

https://www.youtube.com/watch?v=uldklx8UB5E
https://www.youtube.com/watch?v=xh51UvrNP9k

