
MÚSICA – 4ª ESCALA 

ROTEIRO Nº 4  

Data de Entrega: 30 de abril 

Data de Recebimento: 31 de maio 

Aluno (a)___________________________________ 4º _______ 

No Roteiro nº 3, trouxe uma canção composta por mim, intitulada Talvez Você. 

A letra dessa canção traz 4 nomes de músicos goianos – Marcelo Barra, Pádua, 

Maria Eugênia e Elen Lara. Maria Eugênia é intérprete de canções e os outros 

são compositores. 

Assistimos Maria Eugênia e Pádua interpretando a canção Fado de Vila Boa, 

composta por Pádua e Nasr Chaul, no Youtube, através do link 

https://youtube.com/watch?v=gntFFV_ejYg.  

Acesse esse link e assista a esse vídeo acompanhando a letra da canção, que 

está escrita abaixo: 

A vila, se chamou Vila Boa 
Do além-mar de Lisboa 
Cruz do índio Goya 
 
A vila, minha terra 
encantada 
Não tem ouro e nem prata 
Tudo brilha por si 
 
Vida, não conhece 
fronteiras 
Mãe de outras bandeiras 
Em nome de Deus 
 
Vila, Vila Boa goiana 
Minha mãe lusitana 
Arraial de Sant’Anna 
 
Velhos farricocos meninos 
Tocam todos os sinos 
Do amor do destino 
 
  

O rio é vermelho brilhante 
Onde a lua minguante 
Fica cheia de amor 
 
A serra é dourada de areia 
Goiandira semeia  
A essência da cor 
 
Vida, tudo é só sentimento 
Casa velha da ponte 
Fogaréu, fogaréu 
 
Vila, os mistérios são 
tantos 
Veiga Valle fez santos 
Vivem no Boa Morte 
 
Cora, e o Poema do milho 
Cada mãe com seu filho  
Meu amor, meu exílio 
Tudo é pleno de paz 
Meu amor, meu Goiás 
Tudo é pleno de paz 
Meu amor, meu Goiás 

 

 

 

https://youtube.com/watch?v=gntFFV_ejYg


MÚSICA – 4ª ESCALA 

ROTEIRO Nº 5  

Data de Entrega: 30 de abril 

Data de Recebimento: 31 de maio 

Aluno (a)___________________________________ 4º _______ 

No roteiro anterior, você assistiu ao vídeo da cantora Maria Eugênia interpretando a canção Fado 

de Vila Boa, composta por Nasr Chaul e Pádua. 

Vamos compreender melhor a mensagem dessa canção? Vá até os links abaixo e assista aos 

vídeos.  

https://www.yotube.com/watch?v=NJsaBtt5bOw – Fado! 

https://www.yotube.com/watch?v=l_op-2LGqUA – Vamos falar sobre o Fado de Vila Boa? – 

Parte 1 

https://www.yotube.com/watch?v=--4J9MV2aac – Vamos falar sobre o Fado de Vila Boa? – 

Parte 2 

 

https://www.yotube.com/watch?v=q81XalEzT6l – Vamos falar sobre o Fado de Vila Boa? – 

Parte 3 

 

https://www.yotube.com/watch?v=FavBRc-vgLw - Vamos falar sobre o Fado de Vila Boa? – 

Parte 4 

Agora, responda as questões que se seguem: 

1. Escreva 3 características do Fado 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Quem foi Goiandira do Couto? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Quem foi Veiga Valle? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Escreva 3 características da guitarra portuguesa 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Qual o nome da cantora considerada a Rainha do Fado? 

________________________________________________________________ 

 

6. Cite duas riquezas naturais que aparecem na letra da canção Fado de Vila Boa 

___________________________________________________________ 

https://www.yotube.com/watch?v=NJsaBtt5bOw
https://www.yotube.com/watch?v=l_op-2LGqUA
https://www.yotube.com/watch?v=--4J9MV2aac
https://www.yotube.com/watch?v=q81XalEzT6l
https://www.yotube.com/watch?v=FavBRc-vgLw


 

 



MÚSICA – 4ª ESCALA 

ROTEIRO Nº 6 

Data de Entrega: 30 de abril 

Data de Recebimento: 31 de maio 

Aluno (a)___________________________________ 4º _______ 

Iniciação à leitura de Partituras 

Partitura é o nome que se dá à escrita musical. Vamos compreender os elementos que fazem 

parte de uma partitura. 

1. Notas Musicais 

São os nomes dos sons – dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Cada um desses nomes tem alturas 

diferentes. Para sabermos se uma nota musical tem o som mais grave ou mais agudo, 

existe a Pauta. A altura da nota estará ligada à sua posição na Pauta. Quanto mais alta 

sua posição na Pauta, mais agudo será seu som. Quanto mais baixa sua posição na 

Pauta, mais grave será seu som. 

2. Pauta 

É a reunião de 5 linhas e 4 espaços, contados de baixo para cima, onde escrevemos as 

notas musicais. Elas podem ser escritas nas linhas e nos espaços da Pauta e até em 

linhas e espaços fora dela. Veja como é a Pauta e como as notas musicais podem ser 

nela escritas. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Clave  

É um sinal colocado no início da Pauta e serve para indicar o nome das notas 

musicais. Existem 3 tipos de clave, mas estudaremos apenas a Clave de Sol.

 
4. Clave de Sol 

Começa a ser escrita na 2ª linha da Pauta e a nota cortada pela 2ª linha se chama sol. 

A partir daí será possível descobrir o nome de todas as outras notas musicais. 

 
Escreva o nome das notas musicais, observando a escadinha  
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 

 



MÚSICA – 4ª ESCALA 

ROTEIRO Nº 7 

Data de Entrega: 30 de abril 

Data de Recebimento: 31 de maio 

Aluno (a)___________________________________ 4º _______ 

Observe a partitura da canção Talvez Você e responda as questões que se 

seguem: 

 

 

1. Quantas notas musicais aparecem? 

__________________________________________________ 

2. Quantas notas musicais tem cabeça preta? 

_________________________________________________ 

3. Quantas notas musicais tem cabeça branca? 

___________________________________________________ 

4. Faça um círculo indicando a nota mais aguda 

5. Sublinhe a nota mais grave 

6. Escreva o nome de cada uma das notas musicais na própria partitura 

 

 

 

 

 


