
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º ANO 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA  

Objeto de Conhecimento:   

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

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

 

 

HISTÓRIA DO MUSICAL – PARTE II 

 

Vocês sabiam que apesar do nome ser Musical e ter história contada e cantada, ele também é um 

gênero do teatro? Pois : 

“Musical é uma expressão artística do teatro, estendendo-se ao cinema e à televisão. Está no 

contexto do musical o diferente gênero de óperas, inclusive a ópera chinesa, de musicais modernos, 

….” 

Queremos dizer que o Musical é do teatro e que também se estende à televisão e o cinema. 

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

 
 

ATIVIDADE I 

Sabendo que o musical também pode se transformar em filme vamos à alguns exemplos de 

musicais que são filmes na atualidade? 

1- CATS 

Cats é um musical composto por Andrew Lloyd Webber que teve sua estreia em Londres em 1981, mas 

que se consagrou por dezoito anos em cartaz na Broadway. Para realizar esse espetáculo, Loyd musicou 

uma série de poemas de T. S. Eliot sobre gatos, onde Memory foi a música de maior sucesso. 

https://www.infoescola.com/musica/musical/


 

 

Fonte: https://biblioteca.pucrs.br/curiosidades-literarias/voce-sabe-o-que-inspirou-o-famoso-musical-cats/ 

 

1.1- Assista no link abaixo o trailler desse musical. 

https://www.youtube.com/watch?v=FtSd844cI7U  (acessado em 09 de setembro de 2020). 

 

1.2 - Agora para entender melhor sobre o que o musical fala acesse os links abaixo, leia e depois e faça um 

resumo sobre essa peça de acordo como que você entendeu sobr o musical. 

https://www.infopedia.pt/$cats-(musical)   ou https://biblioteca.pucrs.br/curiosidades-literarias/voce-sabe-o-

que-inspirou-o-famoso-musical-cats/   (acessado em 09 de setembro de 2020). 

 Fonte: youtube 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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https://www.youtube.com/watch?v=FtSd844cI7U
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2 – Outro musical interessante é O Rei do show, que também se transformou em filme. 

2.1. Acesse o link e assista ao trailler do filme:  

https://www.youtube.com/watch?v=r5R6CVp_JzU  (acessado em 09 de setembro de 2020). 

 

 

https://www.guiadasemana.com.br/cinema/sinopse/o-rei-do-

show#:~:text="O%20Rei%20do%20Show"%20é,se%20tornou%20uma%20sensação%20mundial. 

 

2.2. Assista ao musical realizado no teatro e divirta-se com a história e as músicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=MtOm6tAgBKg  Esse musical foi realizado por uma escola 

brasileira, veja na descrição do vídeo quando acessar e bom show. Acessado em 09/09/2020. 

 

 

ATIVIDADE II 

Agora que você já entende mais sobre musical, leia o texto abaixo e responda as perguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=r5R6CVp_JzU
https://www.guiadasemana.com.br/cinema/sinopse/o-rei-do-show#:~:text="O%20Rei%20do%20Show"%20é,se%20tornou%20uma%20sensação%20mundial
https://www.guiadasemana.com.br/cinema/sinopse/o-rei-do-show#:~:text="O%20Rei%20do%20Show"%20é,se%20tornou%20uma%20sensação%20mundial
https://www.youtube.com/watch?v=MtOm6tAgBKg


 

 

 

OS SALTIMBANCOS 

Lançado no ano de 1977, o disco infantil “Os saltimbancos” foi um projeto composto por 

importantes figuras da música popular brasileira. Entre outros nomes, destacamos as figuras de 

Chico Buarque, Nara Leão, Vinicius de Moraes e Miúcha como os grandes envolvidos nesse projeto. 

A inspiração desse disco aparece como uma adaptação da obra literária “Os músicos de Bremen”, 

criada pelos lendários irmãos Jacob e Wilhelm Grimm. 

Essa obra trata da união de um grupo de animais contra a exploração realizada por seus patrões. Ao 

longo das canções vemos que cada um dos animais canta as suas angústias e decidem se reunir para 

que tivessem a oportunidade de mudar o rumo de suas vidas. Os protagonistas envolvidos são um 

burro, um cachorro, uma galinha e uma gata. Cada um reclama da exploração que sofria e contam 

com suas diferenças para se tornarem livres. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/historia/os-saltimbancos.htm  (acessado em 09 de setembro de 2020) 

 

a) Em que ano foi lançado o disco infantil “Os saltimbancos”?  

_________________________________________________________________________________________ 

 

b) Quais figuras importantes da música popular brasileira destacamos no projeto dos 

Saltimbancos? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

c) Quais os protagonistas dos saltimbancos? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

https://escolakids.uol.com.br/historia/os-saltimbancos.htm

