
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Materialidades: Os parâmetros sonoros. Elementos constitutivos da música; 

Contextos e Práticas: A música nas manifestações culturais de Goiás. 

Habilidades:  

(GO-EF04AR15-A/B) Discriminar e classificar fontes sonoras de acordo com os parâmetros do som, 
altura, duração, timbre e intensidade, bem como os elementos constitutivos da música, melodia, 
harmonia e ritmo. 
(GO-EF04AR13-B/C) Conhecer e vivenciar manifestações culturais do estado de Goiás, entendendo 
seu contexto histórico e social, identificando como a música se apresenta nesses eventos. 

 

 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO ESTADO DE GOIÁS 

A MÚSICA NA PROCISSÃO DO FOGARÉU 
 

A música na procissão do Fogaréu traz emoção e 

dita o ritmo do caminhar durante toda a procissão. 

Os farricocos seguem as batidas da fanfarra, que é 

composta por surdos, caixas e tarol. A fanfarra foi 

introduzida durante a década de 60. Ela 

acompanha a procissão durante todo o trajeto, e 

toca a marcha em três andamentos diferentes: o 

primeiro é mais lento, o segundo rápido e o 

terceiro mais rápido ainda. 

Temos também o coral, que cantam Motetos que foram compostos por vilaboenses no Século XIX, 

e que são repassados pelos moradores até os dias de hoje. Durante a procissão são apresentadas 

três peças dos Motetos dos Passos. O primeiro é o Exeamus, o segundo é o Domine, que cantam 

durante a parada da igreja Nossa Senhora do Rosário, e o último o Pater, após a prisão de Jesus. Os 

motetos são cantados em latim. A palavra Exeamus significa Deixe-no, Domine significa Senhor e 

Pater significa Pai. 



 

 

Já no final da procissão, quando os soldados romanos prendem e crucificam Jesus Cristo, é tocado 

o clarim, que executa o Toque de Silêncio. 

 

 

ATIVIDADE I 

Os Motetos dos Passos são composições vocais que utilizam várias vozes (melodias) juntas, 

baseados em trechos litúrgicos em latim. Abaixo temos o exemplo da peça Pater, que compõe o CD 

Semana Santa em Goiás, que foi gravado em 1998 na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. 

Faça a audição com bastante atenção e responda as perguntas abaixo: 

 

https://files.aredacao.com.br/upload/-2-motetos-dos-passos-passo-1-pater.mp3 

(acessado em 21/09/2020) 
 

a) Você gostou deste moteto? Justifique: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

b) Conseguiu perceber as diferentes vozes cantando? O que mais lhe chamou a atenção? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

c) Na gravação você ouviu algum acompanhamento instrumental? Se sim, quais instrumentos você 

acha que estava tocando? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE II 

Andamento é o parâmetro do som que nos indica a velocidade em que a música é tocada. Na 

procissão do fogaréu, vimos que a marcha é tocada em três diferentes andamentos: lento, rápido e 

https://files.aredacao.com.br/upload/-2-motetos-dos-passos-passo-1-pater.mp3


 

 

um mais rápido ainda. Ao final, quando Jesus é preso, o músico toca o Toque de Silêncio com o 

clarim. 

Na indicação do vídeo abaixo, temos a trompetista Melissa Venema tocando o “Toque de Silêncio” - 

Il Silencio. Aprecie o vídeo com muita atenção: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=253aGgk7NSE (Acessado em 21/09/2020) 

 

Em qual andamento a música foi tocada, em um andamento lento ou rápido? 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE III 

Você já percebeu que o trompete é um instrumento musical que pode estar em diferentes formações 

musicais? Na procissão do fogaréu ele estava sozinho, no vídeo anterior ele fazia parte da orquestra. Ele 

também pode fazer parte de grupos que tocam Jazz, Samba, Rock... enfim, em uma infinidade de formações. 

Faça uma pesquisa sobre o trompete e descubra um pouco mais sobre este instrumento musical. 

Para ajudar, segue 2 links sobre o trompete: 

 

MEU INSTRUMENTO – TRAMA RADIOLA - https://www.youtube.com/watch?v=oK34zcMpL28  
                                                                     (acessado em 22/09/2020) 

TV OPES - https://www.youtube.com/watch?v=Dx4eGwhFd_Y  
                (acessado em 22/09/2020) 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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