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Olá! Espero que você esteja bem! 

 Como vimos no roteiro anterior, estamos dividindo os conceitos que 

estamos construindo em dois tipos: 

a) conceitos ligados à música em si – canção (estrofe e refrão), 

qualidades do som (timbre), e melodia. 

b) conceitos ligados à prática musical – compositor, arranjador e 

intérprete  

No nosso blog há alguns vídeos que podem ajudar você a compreender 

melhor esses conceitos. Vá até lá e assista os seguintes vídeos na ordem que 

coloco aqui: 

1º Timbre do Som – com o estagiário Tiago 

2º Timbre do Som - com a estagiária Débora 

Agora escreva o que você entendeu sobre Timbre do Som 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Agora vá ao blog e assista o vídeo O que é Melodia?, com as estagiárias Rebeca, Amanda e Rebeca Lopes. 

 Como você viu, uma melodia é formada por uma sequência de sons. `À medida que esses sons vão 

aparecendo, podem variar sua altura, ou seja, podem ficar mais grave ou mais agudo, mas também podem ficar na 

mesma altura. Quando cantamos, fazemos essa variação. Como vimos no vídeo: O que é Melodia?, das estagiárias 

Rebeca, Amanda e Rebeca Lopes, há instrumentos que também são capazes de fazer essa variação - são os 

instrumentos melódicos.  

 Vamos ver como isso acontece? Ou seja, vamos ver como os instrumentos tocam melodias? 

Vá até o blog e ouça em nossa Playlist, a Faixa 3. Depois assista o vídeo Introdução da canção Minha Herança 

– Metalofone. Lá explicarei como faremos essa atividade.  

Canção Minha Herança – Marília Mendonça 

 

INTRODUÇÃO – 1º Parte 

Fá ___________________________________________________________________ 

Mi ___________________________________________________________________ 

Ré ___________________________________________________________________ 

Dó ___________________________________________________________________ 

Si ___________________________________________________________________ 

Lá ___________________________________________________________________ 

 

INTRODUÇÃO – 2º Parte 

 

Fá ___________________________________________________________________ 

Mi ___________________________________________________________________ 

Ré ___________________________________________________________________ 

Dó ___________________________________________________________________ 

Si ___________________________________________________________________ 

Lá ___________________________________________________________________ 
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Agora que você já sabe os conceitos ligados à música em si e os conceitos 

ligados à prática musical, vamos analisar o vídeo que está em nosso blog, 

intitulado: Minha Herança – Vídeo. 

 

Atividades 

Responda as questões abaixo a partir do vídeo acima citado 

1. Quem é a compositora dessa canção? 

_____________________________________________________ 

 

2. Quem são seus intérpretes? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Quem é o arranjador? 

_________________________________________________________ 

 

4. Quantos timbres aparecem e quais são eles? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. Quem faz a melodia principal? 

________________________________________________________ 
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Como e onde escrever Melodias? 

Melodia 

 Melodia é uma sequência de sons com alturas diferentes, ou seja, ora 
mais grave, ora mais agudo. Há também a possibilidade de que em algumas 
partes da melodia, apareçam sons seguidos por outros com a mesma altura. 

 Vimos na atividade do Roteiro anterior que uma melodia é formada por 
notas musicais. Mas o que são notas musicais? 

Notas Musicais 

 São os nomes que damos aos sons musicais. Existem 7 nomes: dó, ré, 
mi, fá, sol, lá e si. Mas existem muitos sons de cada um desses nomes, ou seja, 
cada um desses nomes possui som grave, médio e agudo. 

 Para sabermos se um dó, ré mi, fá, sol, lá ou si será grave, médio ou 
agudo, utilizamos a Pauta. É ela quem nos informa a altura de cada nota. Mas o 
que é Pauta? 

Pauta 

 É o local onde escrevemos as notas musicais. Ela é assim: 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 A Pauta é a reunião de 5 linhas e 4 espaços que são contados de baixo 
para cima. As notas musicais são escritas nas linhas e nos espaços da Pauta e 
em linhas e espaços que ficam fora da Pauta.  

 Vá até o nosso blog e assista ao vídeo Escrevendo Notas Musicais na 
Pauta e entenda melhor como isso ocorre. 

 



 

  

 


