Nível: Iniciação
Beethoven
1. Lê o texto.
Beethoven
Ludwig
van
Beethoven
foi
um compositor alemão que viveu de
1770 a 1827.
O seu pai, que era cantor, ensinou-lhe
as primeiras notas. Pouco depois, o
pequeno Ludwig mostrou logo ser
muito talentoso no piano. Um verdadeiro menino-prodígio.
Aos vinte anos, Beethoven mudou-se para Viena, na Áustria, onde passou o resto da
sua vida. Em Viena, a princípio, ele era conhecido por ser um pianista brilhante, mas foi
com as suas nove sinfonias que Beethoven ficou conhecido.
Por volta dos trinta anos, Beethoven começou a ouvir mal. Passados alguns anos,
ficou completamente surdo. Apesar de não ouvir, Beethoven conseguiu compor as mais
belas sinfonias de todos os tempos.
Dizem que Beethoven era um homem sempre maldisposto e difícil. Mesmo assim,
ele tinha um grupo de amigos muito chegado. Estes amigos foram-lhe sempre fiéis e
ajudaram-no nos momentos mais difíceis da sua vida.
Glossário:
Compositor: aquele que compõe música.
Compor (música): criar uma música e escrevê-la, criando uma partitura.

Partitura:
Sinfonia: música para orquestra.

Orquestra:
Menino-prodígio: criança que faz coisas que estão acima da sua idade.
Talentoso: que tem talento, que faz uma coisa muito bem.

2. Responde SIM ou NÃO.
Beethoven...
a) nasceu há mais de dois séculos. ________
b) era austríaco. ________
c) aprendeu música com um professor de piano. ________
d) revelou ser uma criança excecional. ________
e) escreveu música para orquestra. ________
f) a certa altura, deixou completamente de ouvir. ________
g) era simpático e gentil. ________
h) vivia isolado de toda a gente, não queria ver ninguém. ________
i) compôs a 10.ª Sinfonia já completamente surdo. ________

3. Preenche os espaços com as palavras BEM, MAL, BOM, MAU.

a) Beethoven era muito ________ no piano. Ele tocava mesmo muito _________.
b) O pai de Beethoven foi um ________ professor para ele.
c) Beethoven nasceu na Alemanha, mas foi viver para a Áustria, porque
se sentia lá ________.
d) Beethoven começou muito cedo a ouvir ________.
e) O compositor tinha ________ feitio.
f) Nunca ouviste a 5.ª Sinfonia de Beethoven?! Fazes ________ Não sabes o que
perdes!

Soluções: 2. a) sim; b)não; c) não; d) sim; e)sim; f) sim; g) não; h) não; i) não.
3. a) bom, bem; b) bom; c) bem; d) mal; e) mau; f) mal.

