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O componente curricular de área de música tem por objetivos gerais desenvolver no estudante as 
habilidades necessárias para que ele seja competente para: 

 
 Entender o contexto histórico e cultural de cada momento da linguagem musical estudada. 

 
 Compreender, ouvir, cantar e escrever a língua da música.  

 
 Ampliar o repertório musical. 

 
 Enriquecer seu conhecimento cultural musical individual  

 
 Dialogar com o universo musical ao longo de sua vida.  

 
Para tanto a aula de música está fundada nos seguintes segmentos: 

 
 Pratica 

 
 Notação musical 

 
 Percepção 

 
 Apreciação Musical 

   
Conteúdo do 1º bimestre 
 

Em apreciação: 

 Carnaval 
 
Em pratica:  
 Bateria de carnaval: Funk Americano adaptado para percussão. (Funk Cadenciado). 
 Técnica no instrumento: agogô, tamborim, surdo, pandeiro e tambores. 

 
Em percepção e notação musical:  
 Solfejo rítmico 
 Identificação de graves e agudos nos instrumentos. 
 Pulso 
 Notação musical: formula de compasso 

 
 
 
 
Conteúdo do 2º bimestre 
 
Em apreciação: 
 História da música norte americana (Blues, jazz, rock e soul) 
 Audição e listagem de repertório. 
 Escolha do repertório a ser ensaiado no 3º e 4º bimestre 
 

 
Em pratica:  
 Técnica no pandeiro. 

 
Em percepção e notação musical:  
 Solfejo rítmico 

 
 
 



 
 
 
Conteúdo do 3º bimestre 
 

Em apreciação: os alunos selecionarão 1 música para apresentar no final do ano 
  Temas para escolha dos alunos: música norte americana. 

 
Em pratica:  
 Técnica de Canto Coral 
 Canto Coral: repertorio a ser escolhido pelos alunos. 
 Pratica de conjunto. 
 Técnica nos instrumentos. (Percussão, melódico ou harmônico). 
 

 
 
Em percepção e notação musical:  
 Identificação das notas no pentagrama 
 Formula de Compasso 
 Solfejo melódico,  
 Solfejo Escala Maior 

 
 
   
Conteúdo do 4º bimestre 
 

 
Em pratica:  

 Pratica de conjunto: repertório escolhido pelos alunos com base nos ritmos estudados em apreciação 
 Técnica no instrumento: percussão, harmonia ou coral 
 Canto coral: repertório escolhido pelos alunos com base nos ritmos estudados em apreciação 
 Arranjo e composição: a partir das escolhas do repertório e instrumentos, a apresentação será 

trabalhada de maneira conjunta. 
 
 
 
 
Avaliação  
 
Este componente curricular entende a avaliação como um processo contínuo e como uma forma de intervir, 
positivamente, no processo de ensino e de aprendizagem. Os estudantes são avaliados e regulados a cada 
aula e o resultado final deve refletir o processo construído por ele.  
 
Assim, o estudante será avaliado a partir dos seguintes critérios: 
 
 Conhecimentos adquiridos 
 Execução das tarefas e propostas na sala de aula 
 Entrega das lições e trabalhos para casa,  
 Boa relação social durante as aulas, 
 Postura adequada em sala de aula 
 Material adequado em sala de aula 
 Respeito aos colegas e o professor. 
 Respeitos as regras e procedimentos de uso de material  
 Respeito as regras e combinados de chegada e saída da sala de aula. 

 
 


