
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA  

Objeto de Conhecimento:  

Contextos e práticas: A diversidade musical de outras culturas e a diversidade de gênero musicais. 

Habilidade: 
(GO-EF03AR13-D/E) Compreender e respeitar a diversidade musical de outras culturas, conhecendo e 
apreciando gêneros musicais. 

 

 

HISTÓRIA DO MUSICAL – PARTE I 

 

Você já ouviu falar em MUSICAL?  

O MUSICAL é uma história contanda e cantada, que possui cenas e falas como no teatro e também 

músicas cantadas. 

“A base da estrutura cênica do musical é uma narrativa apoiada em composições musicais, que irão 

acompanhar o diálogo, ser o próprio diálogo, e/ou integrar os números coreográficos do 

espetáculo. Na apresentação de um musical há uma banda de música, orquestra, ou efeitos sonoros 

que servem de suporte para o espetáculo.” 

Fonte: https://www.infoescola.com/musica/musical/ (acessado em 07/09/2020) 

 

 ATIVIDADE I 

Assista ao vídeo, clicando link abaixo e escute uma das músicas do Musical A noviça Rebelde, na 

qual as notas musicais são ensinadas através do canto coletivo. 

 DÓ, RÉ, MI – https://www.youtube.com/watch?v=3E-9vDGv7zQ  (musical original era na 

língua inglesa) 

 

DÓ – RÉ – MI (A Noviça Rebelde) 

https://www.infoescola.com/musica/musical/
https://www.youtube.com/watch?v=3E-9vDGv7zQ


 

 

Kiara: E então começar do princípio 

É sempre o melhor lugar 

Pra ler eu aprendo (A E I) 

Pra cantar eu aprendo DO RE MI 

(DO RE MI) 

Kiara: DO RE MI 

São 3 notinhas vamos seguir 

DO RE MI 

(DO RE MI) 

Kiara: DO RE MI FA SOL LA SI... 

Bom, eu vou facilitar as coisas.Prestem 

bastante atenção. 

Refrão só Kiara: 

DO é pena de alguem 

RE eu ando para atrás 

MI assim eu chamo a mim 

FA de fato eu sou capaz 

SOL que brilha no verão 

LA é lá no cafundó 

SI indica condição 

e de novo vem o dó oh oh oh 

(Refrão Crianças e Kiara) 

(Refrão crianças e apartir do SOL só Kiara) 

DO RE MI FA SOL LA SI DO (SOL DO) 

Kiara: SOL DO LA FA MI DO RE agora vocês 

(SOL DO LA FA MI DO RE) 

SOL DO LA SI DO RE DO 

(SOL DO LA SI DO RE DO) agora a gente junta 

tudo 

SOL DO LA FA MI DO RE 

SOL DO LA SI DO RE DO 

criança:Mas isso não quer dizer nada 

Kiara:Então a gente coloca palavras. Uma 

sílaba para cada nota, assim: 

Quem as notas sabe sim 

Canta tudo até o fim 

(Quem as notas sabe sim 

Canta tudo até o fim) 

DO... é pena de alguem 

RE... eu ando para atrás 

MI... assim eu chamo a mim 

FA... de fato eu sou capaz 

SOL... que brilha no verão 

LA... é lá no cafundó 

SI indica condição 

e de novo vem o dó ... 

DO RE MI FA SOL LA SI DO 

DO SI LA SOL FA MI RE 

DO MI MI 

MI SOL SOL 

RE FA FA 

LA SI SI 

DO MI MI 

MI SOL SOL 

RE FA FA 

LA SI SI 

DO MI MI 

MI SOL SOL 

RE FA FA 

LA SI SI 

(6 vezes com a crianças cantando) 

( Quem as notas sabe sim canta tudo) 

TODOS: Até o fim 

DO é pena de alguem 



 

 

RE eu ando para atrás 

MI assim eu chamo a mim 

FA de fato eu sou capaz 

SOL que brilha no verão(que brilha no verão) 

LA é lá no cafundó(é lá no cafundó) 

SI indica condição 

e de novo vem o 

SOL DO LA FA MI DO RE 

SOL DO LA FA SI (LA SOL)(SOL LA)SI DO(FA 

MI)... 

DO RE MI FA SOL LA SI DO 

SOL DO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE II 

Assista à peça musical novamente, mas agora acompanhando com a letra da música cantando, pois 

você já aprendeu as notas musicais correto? 

Assim você estará utilizando sua voz e trabalhando a memória musical relembrando as notas.  

 

ATIVIDADE III 

Para saber um pouco mais pesquise sobre a história deste musical, ou seja, qual é a a narrativa que 

ele conta? Nos links a seguir você encontrará bastante insformações sobre este musical. Bom 

estudo musical e até breve. 

Links: 

http://cidadedasartes.rio.rj.gov.br/noticias/interna/317#:~:text=Inspirado%20na%20hist%C3%B3ria

%20da%20fam%C3%ADlia,%C3%A0s%20v%C3%A9speras% (acessado em 07 de setembro de 2020) 

https://rioencena.com/a-novica-rebelde-um-classico-que-sempre-agrada-feito-por-quem-
realmente-mais-entende-de-teatro-musical/ (acessado em 07 de setembro de 2020) 

 

_________________________________________________________________________________ 

http://cidadedasartes.rio.rj.gov.br/noticias/interna/317#:~:text=Inspirado%20na%20hist%C3%B3ria%20da%20fam%C3%ADlia,%C3%A0s%20v%C3%A9speras%
http://cidadedasartes.rio.rj.gov.br/noticias/interna/317#:~:text=Inspirado%20na%20hist%C3%B3ria%20da%20fam%C3%ADlia,%C3%A0s%20v%C3%A9speras%
https://rioencena.com/a-novica-rebelde-um-classico-que-sempre-agrada-feito-por-quem-realmente-mais-entende-de-teatro-musical/
https://rioencena.com/a-novica-rebelde-um-classico-que-sempre-agrada-feito-por-quem-realmente-mais-entende-de-teatro-musical/
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