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Símbolos Musicais 

Além das notas, existem ainda símbolos musicais muito importantes. 
Chamados de claves, existem três tipos: 

Clave de sol Clave de dó Clave de fá 

Escrita Musical 

As notas musicais são representadas na partitura, que é um conjunto de cinco 
linhas (pautas ou pentagramas). 

 

 

Exemplo de uma partitura 

Mas essa não é a única forma de representá-las. Há também: as cifras. 

 Cifra é um sistema de notação musical usado para indicar, os acordes a 
serem executados por um instrumento musical. As cifras são utilizadas  



 

 

principalmente na música popular, acima das letras ou partituras de uma 
composição musical, indicando o acorde que deve ser tocado em conjunto com 
a melodia principal.  

Atividade  

Acompanhar a música cantar e bater palmas seguindo as notas musicais e o 

ritmo da música. Representar a música fazendo um desenho. 

Dó, Ré, Mi 
 

A Noviça Rebelde 
 

Tom: C 

C 
Dó, um dia, um lindo dia 
Dm                  G 
Ré, reluz é ouro em pó 
Em 
Mi, é assim que chamam a mim 
F 
Fá, é fácil decorar 
C                  F 
Sol, o nosso amigo sol 
Dm                G7 
Lá, é bem longe daqui 
Em               F 
Si, indica condição 
Dm           G7    C 
Depois disso vem o dó, dó, dó,dó 
C 
Dó, um dia, um lindo dia 
Dm                  G 
Ré, reluz é ouro em pó 
Em 
Mi, é assim que chamam a mim 
F 
Fá, é fácil decorar 
C                  F 
Sol, o nosso amigo sol 
Dm                 G7 
Lá, é bem longe daqui 
 

https://m.cifraclub.com.br/a-novica-rebelde-trilha-sonora/
https://m.cifraclub.com.br/a-novica-rebelde-trilha-sonora/


 
 
 
 
Em               F 
Si, indica condição 
Dm           G7    C 
Depois disso vem o dó! 
 
Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó! 
 
C      F     C     G 
sol,dó,lá,fá,mi,dó,ré 
C        F       C   G   C 
Sol, dó, lá, si, dó, ré, dó 
C       F     C    G 
Quem as notas sabe sim 
C     F    C   G  C 
Canta tudo até o fim 
Composição: Richard Rogers Colaboração e revisão: Let bur 

 

 

Link da música 

https://youtu.be/rs_E9QjEDeI 

 

Boa aula! 
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