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UNIDADE 6 – MÚSICA 

 

Disciplina: Música      Série: 6º  e 7º   Profª responsável: Thais Rabelo 

 

1. Você já sabe a sequência das notas musicais subindo e descendo? Que tal escrever o nome 

da nota musical de cada tecla do piano a seguir? A nota dó está em destaque. Sua tarefa 

é, a partir da nota dó escrever as outras notas em seu devido lugar (tecla), tanto na direção 

ascendente (da esquerda para a direita) quanto descendente (da direita para a esquerda): 

 

 

2. Vamos falar de festas juninas? Esse ano, por conta da pandemia, vamos comemorar os 

festejos dentro de casa. Porém, vamos relembrar alguns dos elementos musicais 

característicos dessas datas? 

 

a) Quais são os instrumentos que formam o Trio Pé de Serra? 

 

______________________________________________________________ 

 

b) Você poderia desenhar (ou colar foto) (d)esses instrumentos abaixo? 

 

 

 

 

 

 

dó 
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c) O que é o baião?  

 

______________________________________________________________ 

 

d) Quem ficou conhecido como o Rei do Baião? Onde ele nasceu? Você conhece 

alguma música desse compositor? Quais? 

 

_______________________________________________________________ 

 

3. Observe a letra da canção a seguir, e aproveite para identificar que instrumentos estão 

tocando na gravação? Sobre o que fala essa música? Quais os sons que costumamos ouvir 

nas noites de São João (em períodos normais, fora da situação de pandemia). O que você 

lembra sobre os sons que ouvia nos festejos anteriores? Escreva abaixo e, se preferir, 

desenhe! 

 

Ai que saudades que eu sinto 

Das noites de São João 

Das noites tão brasileiras na fogueira 

Sob o luar do sertão 

Das noites tão brasileiras na fogueira 

Sob o luar do sertão 

Meninos brincando de roda 

Velhos soltando balão 

Moços em volta à fogueira 

Brincando com o coração 

Eita, são João dos meus sonhos 

Eita, saudoso sertão 

 

Ai que saudades que eu sinto 

Das noites de São João 

Das noites tão brasileiras na fogueira 

Sob o luar do sertão 
Das noites tão brasileiras na fogueira 

Sob o luar do sertão. (Noites Brasileiras. Luiz Gonzaga) 

 

 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

 A gravação base para escutar pode ser acessada nesse link: 
https://www.youtube.com/watch?v=unPa8YN7Ch0 

(nesta gravação, além do trio tradicional, há um instrumento de sopro: qual você acha que 

é?) 
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