
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 3ºANO 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Materialidades: Música e tecnologias digitais 

Notação e registro Musical: Formas de registro de som 

Habilidades:  

(GO-EF03AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, como multimeios, animações, 
jogos eletrônicos, gravação de áudio e vídeo, fotografia, softwares, nos processos de criação musical 

(GO-EF03AR16B) Elaborar e utilizar formas de registro musical, a partir do repertório vivenciado. 

 

 

MÚSICA E DANÇA 
 

“ Nesta atividade iremos unir a dança e a música que podem coexistir num mesmo espaço. Nos 

referiremos ao Balé. “O balé é uma dança derivada da dança de corte, portanto, é resultado de uma 

manifestação aristocrática. Além disso, ela apresenta…: rigidez corporal e disciplina, além de ser 

executada a partir de músicas de concerto.” Uma dessas músicas de concerto escritas para o balé 

chama-se O quebra-nozes de Tchaikovisk (compositor russo de um período chamado Romântico, 

nasceu em 1840 e faleceu em 1893).  

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/bale.htm Acessado em 30/11/2020 

 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/bale.htm


 

 

https://www.bemparana.com.br/noticia/ballet-bolshoi-brasil-traz-inedita-apresentacao-de-o-quebra-
nozes#.X75lbs1KiUk  Acessado em 30/11/2020. 

 

ATIVIDADE I 

Leia o texto abaixo que conta a história do Quebra-nozes, responda as perguntas e depois acesse o 

link abaixo para assistir a uma das partes do quebra-nozes. 

https://www.youtube.com/watch?v=5zKJhAED-6k  Acessado em 30/11/2020 

 

“Era uma vez, em uma pequena cidade alemã, no final do século XVIII, um fabricante de relógios e 

brinquedos mágicos, o Sr. Drosselmeyer. Já idoso, ele morava com seu sobrinho, um jovem de 15 

anos que lhe era muito dedicado. Quando trabalhava no palácio real, Drosselmeyer criou uma 

armadilha que matou a maioria dos ratos do povoado. Para se vingar, a poderosa Rainha dos Ratos 

transformou seu sobrinho em um quebra-nozes, com o formato de boneco de madeira. Para desfazer 

o feitiço, o rapaz teria que matar o Rei dos Ratos e conseguir o amor de uma jovem. 

 Na mesma cidade, morava o Sr. Stahlbaum, conselheiro municipal, com sua mulher e os filhos Fritz 

e Clara. A família se prepara para comemorar os quatorze anos da menina, na véspera do Natal, com 

a presença de vários amigos. Convidado para a festa, o relojoeiro Drosselmeyer resolve incluir entre 

seus presentes o Quebra-nozes. Afinal, seria uma boa oportunidade para desencadear um duelo 

entre o sobrinho e o Rei dos Ratos, quando os animais saíssem para roubar o pão de gengibre. E, 

quem sabe, talvez Clara se apaixonasse pelo heroico Quebra-nozes.” 

A) Onde aconteceu a história do quebra-nozes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

B) Quem era o senhor Drosselmeyer? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

C) O senhor Drosselmeyer morava com quem? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

      D) Em que a rainha dos ratos transformou o sobrinho do senhor Drosselmeyer? 

https://www.bemparana.com.br/noticia/ballet-bolshoi-brasil-traz-inedita-apresentacao-de-o-quebra-nozes#.X75lbs1KiUk
https://www.bemparana.com.br/noticia/ballet-bolshoi-brasil-traz-inedita-apresentacao-de-o-quebra-nozes#.X75lbs1KiUk
https://www.youtube.com/watch?v=5zKJhAED-6k


 

 

___________________________________________________________________________ 

     E) E como o feitiço seria desfeito? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE II 

Acesse o link abaixo e assista o Quebra-nozes de Tchaikovisk inteiro e feito no Brasil, obseve a 

dança e depois escreva o que gostou, se você gostaria de dançar balé e se acha interessante, ou 

seja, relate suas sensações quanto a música e dança que assistiu.  

https://www.youtube.com/watch?v=GQPTQ2B3YJY  Acessado em 30/11/2020. 

 

      

http://www.naspontas.com.br/2017/11/23/quebra-nozes-nutcracker/ 

https://br.pinterest.com/pin/738590407609103624/ Acessados em 30/11/2020. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GQPTQ2B3YJY
https://br.pinterest.com/pin/738590407609103624/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


