
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Contextos e Práticas: A música nas manifestações culturais de Goiás 

Habilidades:  

(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 

FESTA DO DIVINO - PIRENÓPOLIS - GOIÁS 
 

A Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis de Goiás é comemorada desde a fundação da 

cidade, no século XVIII. 

A cidade de Pirenópolis, em 1989, foi tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional) como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional por conta de seu conjunto 

arquitetônico, urbanístico e paisagístico. 

A Festa do Divino também foi reconhecida pelo IPHAN, em 2010, como patrimônio cultural 

imaterial brasileiro. 

Como várias outras festas culturais, a Festa do Divino também mistura religiosidade (católica) com 

rituais não religiosos. 

Dentro da Festa, encontramos várias manifestações, como: 

• A Folia do Divino 

• Novenas do Divino Espírito Santo 

• Apresentação de grupos folclóricos 

• Entrega de Lanças 

• As Pastorinhas 

• Mascarados 

• Levantamento do Mastro 

• Queima de Fogos 

• Cortejo Imperial 

• Missa de Pentecostes 

• Cavalhadas 

• Reinado de Nossa Senhora do Rosário 

• Juizado de São Benedito 

• Ranchões de forró 

 

 



 

 

ATIVIDADE I 

Assista ao vídeo do link abaixo para conhecer um pouco mais sobre a Festa do Divino Espírito Santo 

de Pirenópolis de Goiás: 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=YJlELYoY1Ns (Acessado em 07/10/2020)  

 

ATIVIDADE II 

Responda: 

1. Qual ou quais das manifestações listadas no texto, que fazem parte da Festa do Divino, você já 

conhecia? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. A Imagem refere-se as Cavalhadas de 

Pirenópolis! O que representa as cavalhadas na 

Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis? 

_________________________________________

________________________________________ 

_________________________________________

________________________________________ 

_________________________________________

________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. No vídeo da Atividade I é citado 2 bandas que participam de vários momentos da Festa. Quais 

são essas bandas? 

_________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=YJlELYoY1Ns

