
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MÚSICA – 4º ANO  

3ª ESCALA 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 4 

DATA DE ENVIO: 22 de fevereiro/2021 

DATA DE ENTREGA: 22 de março/2021 

Período de realização da atividade: 22 a 26 de fevereiro/2021  

Professora: Telma de Oliveira Ferreira 

Aluno (a):___________________________________________Turma: 4º___ 

Estamos de volta! Espero que você esteja bem! 

Nos roteiros anteriores, trabalhamos os seguintes conceitos de música:  

1. Conceitos relacionados à obra musical e seus produtores: Canção; 

Compositor; Arranjador; Intérprete  

2. Conceitos relacionados ao Som: Timbre e Altura 

3. Conceitos relacionados aos elementos presentes em uma obra musical: 

Melodia 

Também conhecemos algumas canções de autoria e interpretação de músicos 

goianos. Além disso, conhecemos o timbre e algumas características de alguns 

instrumentos musicais. 

Agora começaremos a desenvolver e construir conceitos ligados à alfabetização 

musical. 

Mas o que é alfabetização musical? É a capacidade de ler e escrever música 

fazendo uso de símbolos musicais. Assim como você é capaz de ler este texto e 

produzir seus próprios textos utilizando-se de letras que formam palavras, de 

palavras que formam frases e de frases que formam textos, em música também 

isso é possível. O texto musical é chamado de Partitura. 

Já sabemos que o som é a matéria-prima da música, e em música ele é chamado 

pelas notas musicais.  

Existem 7 nomes de notas musicais e é importante que você saiba esses nomes 

na sequência apresentada abaixo: 

DÓ – RÉ – MI – FÁ – SOL – LÁ – SI 

Vou explicar melhor tudo isso que está exposto aqui em nosso atendimento do 

dia 26 de fevereiro.  

Fique atento porque nosso atendimento continuará a acontecer às 6ªs feiras, 

mas em novo horário: das 15h30m às 16h20m  

Esse é o link para o nosso encontro: meet.google.com/hhc-bcni-vox 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MÚSICA – 4º ANO  

3ª ESCALA 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 5 

DATA DE ENVIO: 22 de fevereiro/2021 

DATA DE ENTREGA: 22 de março/2021 

Período de realização da atividade: 1º a 5 de março/2021  

Professora: Telma de Oliveira Ferreira 

Aluno (a):___________________________________________Turma: 4º___ 

No roteiro anterior, vimos que o texto musical é chamado de Partitura. Veja abaixo o exemplo 

de uma Partitura:  

 

Se você já soubesse ler Partitura, você reconheceria essa música porque ela é muito conhecida.  

Observe que a Partitura não é escrita em linhas como as do seu caderno. Ela é escrita nesse 

conjunto de linhas e espaços. Esse conjunto de linhas e espaços é chamado de Pauta. Ela é 

formada por 5 linhas e 4 espaços, contados de baixo para cima. Veja abaixo uma Pauta sem 

sons escritos nela: 

5ª linha_____________________________________________________ 

4ª linha______________________________________________________ 

3ª linha______________________________________________________ 

2ª linha______________________________________________________ 

1ª linha______________________________________________________ 

Também vimos no roteiro anterior que, em música, os nomes do som são as notas musicais – 

DÓ, RÉ, MI, FÁ, SOL, LÁ e SI. 

Pois bem, as notas musicais são essas 24 bolinhas negras que aparecem na Partitura. 

Observe que elas estão escritas em linhas ou em espaços da Pauta e até fora dela.  

Veja a localização de cada uma delas na Pauta para você entender melhor: 

1ª nota – 2ª linha 5ª nota – linha 

fora da Pauta 
9ª nota – 2ª linha 13ª nota – 1º 

espaço 
17ª nota – 2ª 

linha 
21ª nota – 1º 

espaço 
2ª nota – 2ª linha 6ª nota – 1ª linha 10ª nota – 1ª 

linha 
14ª nota – 1º 

espaço 
18ª nota – 2ª 

linha 
22ª nota – 2ª 

linha 
3ª nota – 1ª linha 7ª nota – 2ª linha 11ª nota – 

espaço fora da 

Pauta 

15ª nota – 1º 

espaço 
19ª nota – 2ª 

espaço 
23ª nota – 

espaço fora da 

Pauta 
4ª nota – linha 

fora da Pauta 
8ª nota – 2ª linha 12ª nota – 1ª 

linha 
16ª nota – 

espaço fora da 

Pauta 

20ª nota – 2ª 

linha 
24ª nota – linha 

fora da Pauta 
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Desde o roteiro nº 4 estamos começando a entender o que é uma Partitura. Já 
vimos: 

- que a Partitura é a escrita musical, o texto musical  

- que a escrita musical é feita na Pauta. 

- que a Pauta é a reunião de 5 linhas e 4 espaços que são contados de baixo 
para cima 

- que as notas musicais são os nomes dos sons 

- que a sequência das notas musicais é DÓ, RÉ, MI, FÁ, SOL, LÁ, SI 

- que as notas musicais são escritas nas linhas e espaços da Pauta e também 
em linhas e espaços fora dela 

Vamos, então, fazer alguns exercícios: 

1. Numere as linhas e espaços da Pauta abaixo: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

2. Cite dois elementos que compõem uma partitura 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 



 

 

 



CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MÚSICA – 4º ANO  

3ª ESCALA 
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Observe a escadinha das notas musicais com movimento ascendente (subida) 

e descendente (descida) e depois complete o exercício abaixo 

 

 

    

 

 

DÓ ____ MI 

 

FÁ ___ LÁ 

 

RÉ ___ FÁ 

 

LÁ ___ DÓ 

 

SI ___ SOL 

 


