
MÚSICA – 4ª ESCALA 

ROTEIRO Nº 4 

Data de Entrega: 30 de abril 

Data de Recebimento: 31 de maio 

Aluno (a)___________________________________ 5º _______ 

Elementos de uma Partitura 

1. Partitura 

É a escrita musical com símbolos que representam, entre outras coisas, a altura, o tempo de duração e a organização 

do som em tempos iguais. 

2. Altura do Som 

Já sabemos que para representar a altura do som nos utilizamos da Pauta e da Clave. As notas musicais são escritas 

nas linhas e espaços da Pauta e também em linhas e espaços fora dela. Quanto mais alto estiver a nota na Pauta, mais 

agudo será o seu som. Quanto mais baixo estiver a nota na Pauta, mais grave será o seu som. 

3. Tempo de Duração do Som 

O tempo de duração do som é dado pelas Figuras. Ou seja, as Figuras indicam quanto tempo o som deve soar, deve 

existir. Existem 7 Figuras, mas conheceremos apenas 5 delas. 

3.1 As Figuras e suas respectivas Pausas 

 

A música é feita da combinação de presença e ausência de som. Sim, o silêncio também está presente na 

música e é chamado de Pausa. Assim como o som, a Pausa também tem tempo de duração. Por essa razão 

cada Figura tem sua respectiva Pausa e ambas terão o mesmo valor, durarão o mesmo tempo. Figuras e 

Pausas não têm um valor fixo e sim uma relação de dobro e metade entre elas. 

Em ordem decrescente de valor, temos as seguintes Figuras e suas respectivas Pausas: 

NOME FIGURA PAUSA 

SEMIBREVE      

MÍNIMA 

 

 

  

SEMÍNIMA 

 
 

      COLCHEIA   

 

 

SEMICOLCHEIA 

 

 

 

 

A Semibreve é o dobro da Mínima. 

A Mínima é o dobro da Semínima. 

A Semínima é o dobro da Colcheia. 

A Colcheia é o dobro da Semicolcheia. 

 

3.2 Partes da Figura 
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ROTEIRO Nº 5 
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Aluno (a)___________________________________ 5º _______ 

Encerrei o roteiro 4 apresentando as partes de uma figura musical. Vimos que as colcheias e semicolcheias possuem 

colchetes. Quando colcheias e semicolcheias aparecem seguidas em uma música, elas podem ser escritas da seguinte 

maneira 

                      

Ou seja, os colchetes serão substituídos por barras horizontais que unem as hastes das figuras. 

No roteiro anterior, vimos que Partitura é a escrita musical que, dentre outras coisas, possui símbolos que representam 

a organização do som em tempos iguais.  

A organização da música em tempos iguais será dada pelo Compasso. Ele é representado por dois números que 

aparecem no início da Pauta. Estudaremos apenas os seguintes compassos: 

2          3          4    ou   C 

4          4          4 

O número de cima indica quantos tempos haverá em cada compasso. O número de baixo indica a figura que terá o valor 

de um tempo. Sendo assim, quando aparece o número 2 em cima, o compasso será binário, portanto, cada compasso 

terá dois tempos. Quando aparece o número 3 em cima, o compasso será ternário, portanto, cada compasso terá três 

tempos. Quando aparece o número 4 em cima, o compasso será quaternário, portanto, cada compasso terá quatro 

tempos. Quando embaixo aparece o número 4, a semínima valerá um tempo. A partir dessa informação, é possível 

descobrir o tempo de duração de todas as figuras e pausas.  

Os Compassos são separados por barras verticais. No final da música há duas barras indicando o final da música, ou 

seja, o ponto final da ideia musical, do texto musical. Veja a partitura da canção Talvez Você e depois responda as 

questões abaixo: 

1. Quantos compassos ela possui? 

_____________________________________________ 

2. Dê o total das seguintes figuras e pausas que aparecem na Partitura: 

Semibreve – __________ 

Mínima - __________ 

Semínima – _______________ 

Colcheia – ____________  

Semicolcheia - _________ 

Pausa da semínima – ___________ 

3. Qual a nota que aparece no último compasso? ____________ 

4. Qual e figura que aparece no último compasso? _____________ 
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ROTEIRO Nº 6  

Data de Entrega: 30 de abril 

Data de Recebimento: 31 de maio  

Aluno (a)___________________________________ 5º _______ 

Assistimos 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
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Conhecemos parte da vida e da obra de alguns compositores do nosso estado. 

A partir das informações abaixo, descubra de quem se trata:  

 

1. Nasci em São José do Rio Preto e sou professora de música: 

______________________________________________________ 

 

2. Sou cantora e uma canção que interpretei que fez muito sucesso é 

Companheiro, composta por Naire e Tibério Gaspar: 

__________________________________________________________ 

 

3. Sou cantora, pianista, compositora e goiana do “pé rachado”: 

_______________________________________________________ 

 

4. Nasci um dia depois do Natal: 

__________________________________________________________ 

 

Agora, a partir das informações, descubra o título da canção: 

 

1. No título há o nome de duas notas musicais: 

__________________________________________________________ 

 

2. É um convite para que você também seja compositor (a): 

_______________________________________________________ 

 

3. É o nome do estado onde moramos: 

__________________________________________________________ 

 

4. Gosto de voar: 

__________________________________________________________ 

  

 

 


