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 Encerramos o roteiro 4 assistindo a um vídeo com pessoas executando a 

canção Minha Herança, da Marília Mendonça, arranjada pelo Hall William. 

 Você sabia que não nos encontramos para gravar aquele vídeo juntos? 

Cada um gravou da sua casa. A parte da flauta também foi o Hall William quem 

criou a melodia, escreveu a partitura e me enviou. Aí eu toquei e gravei.  

 Já sabemos que a melodia é uma sequência de sons com alturas 

variadas. Mas que sons são esses? São as notas musicais. Em música, os sons 

são as notas musicais. 

 Existem 7 nomes de notas musicais. São eles: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Lá, e 

Si. Mas cada um desses nomes possui várias alturas.  

Você se lembra dos xilofones e metalofones que temos em nossa sala de 

música no Cepae? Cada placa é uma nota musical. Cada placa tem um tamanho 

diferente. Começa com uma placa maior e as seguintes vão diminuindo de 

tamanho gradativamente. A placa maior tem o som mais grave e a placa menor 

tem o som mais agudo. Com exceção do metalofone cromático, os outros 

começam com a placa Dó, depois vem a placa do Ré, Mi, Fá, Sol, lá, Si. Aí 

começa de novo com outro Dó, só que essa placa é menor do que aquele 

primeiro Dó. Se é menor, tem o som mais agudo. Depois desse Dó, vem o´Ré, 

Mi, Fá, Sol e Lá. Tudo de novo e com placas menores do que as primeiras. 

Ao observar os metalofones e xilofones da nossa sala de música é 

possível entender a sequência das notas musicais e perceber que cada nota 

musical tem alturas diferentes. 

Tente desenhar um xilofone colocando o nome das notas musicais nas 

placas. Comece com a placa Dó e faça 15 placas. 
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 No Roteiro anterior você desenhou um xilofone com 15 placas. A primeira 

placa foi para a nota Dó. Na sequência vieram as outras notas em placas que 

foram ficando gradativamente menores para indicar que o som estava ficando, 

também de forma gradativa, mais agudo. 

 Você percebeu que cada nota musical tem duas outras notas 

imediatamente vizinhas – uma com som mais agudo e outra com som mais 

grave. Por exemplo, a nota sol tem duas vizinhas imediatas – Fá (mais grave) e 

Lá (mais aguda). 

 Complete as notas vizinhas das seguintes notas: 

_____ RÉ _____ 

_____ SOL _____ 

_____ DÓ _____ 

_____ MI _____ 

_____ SI _____ 

_____ FÁ _____ 

_____ LÁ _____ 

 Agora complete a sequência das notas em ordem ascendente, ou seja, do 

grave para o agudo 

 

DÓ  RÉ _____  _____  SOL LÁ _____ _____ RÉ _____  _____  SOL _____ 

 

 Agora em ordem descendente, ou seja, do agudo para o grave 

DÓ SI _____  _____  FÁ _____  RÉ _____ SI  LÁ  SOL  _____  _____ RÉ 
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 Agora que você conhece bem os metalofones e xilofones, chegou o 

momento de conhecer outros instrumentos musicais para entender como eles 

produzem as notas musicais.  

 Vá até nosso blog e assista os seguintes vídeos: 

1. Estrelinha – Marília Mendonça 

2. Violino 

 

Agora responda: 

 

1. Quantos e quais são os timbres que aparecem no primeiro vídeo? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Escreva 5 características do violino 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Vamos conhecer melhor os outros instrumentos que aparecem no vídeo 

Estrelinha – Marília Mendonça? 

 

Vá até nosso blog e assista os seguintes vídeos: Eufônio, Violão e Voz 

Humana. 

 

 

1. Escrava 5 características do Eufônio  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Escreva 5 características do Violão 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Escrava 5 características da Voz Humana 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 


