
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 
Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Contextos e práticas: Patrimônio e memória cultural, material e imaterial do Brasil / Construção 
de vocabulário e repertório relativos à linguagem musical e às diferentes linguagens artísticas. 

Habilidades:  

(GO-EF03AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio e a memória cultural, material e imaterial, de 
culturas diversas, especialmente da cultura brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas 
e europeias, de diferentes épocas, ampliando o vocabulário e o repertório relativos à linguagem 
musical e às diferentes linguagens artísticas.  

 

 

ATIVIDADE 
 

Você sabia que a Roda de Capoeira recebeu o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade pela 

UNESCO em 2014? A UNESCO, órgão das Nações Unidas, entende que os Patrimônios Imateriais da 

Humanidade são as diferentes formas de expressões e tradições que povos, comunidades, grupos e 

indivíduos aprendem e transmitem a seus descendentes. 

Aqui no Brasil, o reconhecimento como um bem cultural foi realizado em 2008 pelo IPHAN (Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - http://portal.iphan.gov.br/).  

A Roda de Capoeira é muito rica e traz diferentes expressões, como a dança, jogo, luta e a música, 

que não fica de fora desta nobre manifestação cultural do povo brasileiro! 

A música na capoeira é de suma importância, e permeia desde o início até o fim do jogo. Ela quem 

dita o “ritmo” do jogo, da luta, da dança. A música é composta pelo canto e pelos sons dos 

instrumentos como: berimbau, caxixi, agogô, atabaque, reco-reco e pandeiro. 

Acesse o link e ouça um pouquinho da música de capoeira! 

https://www.youtube.com/watch?v=_mlBgBXgaiM 

 

  

http://portal.iphan.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=_mlBgBXgaiM


 

 

ATIVIDADE I 

Responda: 

 

1. O que é Patrimônio Imaterial da Humanidade? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. A Roda de Capoeira é uma manifestação cultural na qual encontramos vários tipos de 

expressões. Cite quais são elas de acordo com o texto: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Quais instrumentos musicais podemos encontrar em um Roda de Capoeira? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Para saber um pouquinho mais sobre a importância da música na capoeira, acesse o link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ByDqj-44dj0 

 

 

 

ATIVIDADE II 

Enumere a 2ª Coluna de acordo com a 1.ª Coluna. 

Caso você não conheça o instrumento musical, é uma excelente oportunidade para você conhecer. 

Faça uma breve pesquisa pelo nome do instrumento e aprenda um pouco mais sobre ele e sua 

forma de tocar:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ByDqj-44dj0


 

 

 

 

 

(1) Agogô 

 

 

 

 

(2) Reco-reco 

 

 

 

 

(3) Atabaque 

 

 

 

 

(4) Berimbau 

 

 

 

 

(5) Pandeiro 

 

 

 

(6) Caxixi 

(     ) 
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