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

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Processos de Criação: Brinquedos, jogos musicais e canções de matrizes estéticas e culturais. 

Materialidades: Preparação corporal e vocal 

Habilidades:  

(GO-EF05AR24) Experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e história de 
diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

 

MÚSICA MEDIEVAL 
 

Você sabia que a música é muito antiga e tem vários estilos musicais. “Estilo é a maneira pela qual 

compositores de épocas diferentes e países diferentes apresentam os elementos básicos da música em 

sua obra”. A música pode ser dividida em períodos distintos cada um com sua identificação de estilo 

musical, que surgiam ao fim de outro para trazer inovação no mundo da música. Estamos falando em 

história da música no mundo. 

Fonte: Uma breve história da música - Roy Bennett 

 

TEXTO: Música Medieval 

“No período medieval, que durou cerca de mil anos, a Igreja era o centro da vida cultural da Europa. A 

arte e o conhecimento eram cultivados no interior dos mosteiros, e a música que conhecemos até o 

século XI era essencialmente sacra (feita para a igreja). Ela foi preservada em manuscritos 

cuidadosamente desenhados pelos monges nas bibliotecas e gabinetes de copistas.  Os monges 

cantavam a uma só voz uma melodia suave e com poucas notas musicais seguindo o ritmo de hinos, 

salmos e orações em latim (língua utilizada na música da época). 

Não se utilizavam instrumentos musicais; apenas as vozes serviam como instrumento musical e eram 

adequadas à meditação nos locais religiosos. No início os cantos eram aprendidos de memória depois 

um professor italiano chamado Guido d’Arezzo resolveu fazer algo para facilitar o aprendizado dos 



monges e inventou as notas musicais: Dó ré, mi, fá, sol, lá, e si.  Criando também a pauta musical onde 

se colocam as notas musicais assim facilitaria o aprendizado e memorização das canções aos monges. 

(Extraído do livro: Pequena Viagem pelo mundo da música- Cynthia Gusmão- editora moderna,2008, p.11-13.) Adaptação 
Marta C. Machado. 

 

 

Agora responda as perguntas abaixo sobre o período medieval: 

1) O período medieval durou cerca de quantos anos? 

________________________________________________________________________________ 

2) A música conhecida até o século XI era essencialmente o que? 

________________________________________________________________________________ 

3) Quem era o centro da vida cultural na Europa? 

________________________________________________________________________________ 

4) O que era música Sacra? 

________________________________________________________________________________ 

5) Como essa música foi preservada? 

________________________________________________________________________________ 

6) Como os monges cantavam? Com uso de instrumentos ou só com uso da voz? E em qual 
língua? 

________________________________________________________________________________ 

7) No início como os cantos eram aprendidos? 

________________________________________________________________________________ 

8) Quem inventou as notas musicais? 

________________________________________________________________________________ 

9) Quais são as notas musicais? E o que mais ele criou? 

________________________________________________________________________________ 

 

Para saber MAIS acesse os links abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=1D1-REmjgZ4  (Acesssado 16/04/2020) Falando sobre história da música 

https://www.youtube.com/watch?v=lCBocElXEsob (Acesssado 16/04/2020) Animação sobre a história da música. 

https://www.youtube.com/watch?v=yzMa0qzwagA (Acessado em 16/04/2020) áudio de monges cantando. 



 


