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MÚSICA – 5º ANO  
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Estamos de volta! Espero que você esteja bem! 

Terminamos o semestre passado lendo as notas musicais na clave de sol. 

Vamos, então, recordar como fazemos para identificar as notas musicais na clave de sol. Para 

isso, vamos recordar conceitos de elementos que participam dessa identificação. 

NOTAS MUSICAIS 

Existem 7 nomes de notas musicais – DÓ, RÉ, MI, FÁ, SOL, LÁ e SI -, mas para cada uma 

dessas notas, existem várias alturas diferentes, ou seja, notas musicais com sons mais graves e 

mais agudos. Essa diferença será dada pela Pauta, pois se a nota musical estiver posicionada 

em lugar mais alto da Pauta, seu som será mais agudo, se estiver posicionada em lugar mais 

baixo, seu som será mais grave. 

PAUTA 

É a reunião de 5 linhas e 4 espaços. É nos espaços e linhas da Pauta e fora dela que escrevemos 

as notas musicais. 

5ª linha_____________________________________________________ 

4ª linha______________________________________________________ 

3ª linha______________________________________________________ 

2ª linha______________________________________________________ 

1ª linha______________________________________________________ 

Devemos imaginar que cada linha e cada espaço da Pauta é um degrau.  

Se na 1ª linha tivermos a nota dó, no 1º espaço estará a nota ré, na 2ª linha a mota mi e assim 

por diante. Mas quem vai determinar o nome da nota será a Clave. 

CLAVE DE SOL 

A clave é um sinal que é colocado no início da Pauta e serve para indicar o nome das notas 

musicais. Estudaremos apenas a Clave de Sol. 

Ela começa a ser escrita na 2ª linha e a nota que fica cortada por essa linha se chama sol. Sendo 

assim, a nota que fica no 2º espaço se chama lá e assim por diante. 

Obs.: explicarei melhor esse processo de leitura das notas em nosso atendimento do dia 26 de 

fevereiro. Fique atento porque os atendimentos acontecerão às 6ªs feiras, mas em novo horário 

– das 13h30m às 14h20m. 

Link de acesso: meet.google.com/ebb-pwpq-wmm 
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Agora que já conhecemos a sequência das notas musicais, a Pauta e a clave de 

sol, vamos escrever o nome das notas musicais. Use a sequência ascendente e 

descendente abaixo para facilitar:   

 

 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Os roteiros anteriores objetivaram levar você a reconhecer as notas musicais na 

clave de sol. Buscamos esse objetivo porque você está em processo de 

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. Veja um exemplo de 

Partitura abaixo:  

 

Você já é capaz de identificar na Partitura a Pauta, a clave de sol e as notas 

musicais.  

As notas musicais são as bolinhas negras. Basta olhar em que lugar da Pauta 

elas estão para saber o nome delas. A partir disso, responda as seguintes 

questões: 

1. Quantas notas musicais aparecem nesta partitura? 

_____________________________________________________- 

 

2. Qual é a nota mais aguda? 

___________________________________________ 

 

3. E a mais grave? 

_______________________________________________ 
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Agora observe a Partitura e escreva o nome das 24 notas musicais que nela 

aparecem 

 

 

 

 

1ª nota  

 

5ª nota  9ª nota  13ª nota  17ª nota  21ª nota  

2ª nota  

 

6ª nota  10ª nota  14ª nota  18ª nota  22ª nota  

3ª nota  

 

7ª nota  11ª nota  15ª nota  19ª nota  23ª nota  

4ª nota  

 

8ª nota  12ª nota  16ª nota  20ª nota  24ª nota  

 


