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Primeiro Trimestre 

 

Objetivo: 

Aprender a escutar, valorizando sons e silêncio. Perceber a importância do silêncio na música e 
no dia a dia.  
Explorar instrumentos de percussão a partir de ritmos do carnaval. 
Desenvolver a escuta e a organização sonora em jogos de improvisação musical. 
 
 
Estratégias: 
Realizar exercícios de escuta do entorno e do silêncio. Conversar sobre os sons que escutamos, 
os sons que nos rodeiam, a diferença entre som e barulho. 
Discutir sobre poluição sonora e realizar improvisações e composições a partir dos sons do 
entorno. 
 
Escutar marchinhas do carnaval e perceber as características principais deste ritmo. 
Aprender a cantar algumas marchinhas. 
Dançar seguindo o ritmo das marchas. 
Tocar instrumentos de percussão acompanhando o ritmo das marchinhas (Batida do surdo e da 
caixa). 
 
Realizar jogos de improvisação musical, como jogo do Maestro, em que as crianças precisam se 
manter atentas escutando os demais para improvisarem juntos, percebendo. Fazer gravações e 
escuta das improvisações percebendo quando não há organização sonora e escuta. 

 
 

Segundo Trimestre 
 

Objetivo: 
Expressar graficamente as sensações causadas por diferentes estímulos sonoros/ 
Identificar as diferentes qualidades dos sons (altura, timbre, duração, intensidade) e relacionar 
com imagens. 
Identificar e marcar o pulso básico. 
Desenvolver ritmo e coordenação através de jogos de mãos e copos. 
Desenvolver a escuta/ apreciação musical. Conhecer e reconhecer as famílias dos instrumentos 
musicais de orquestra. Integrar música, artes visuais e expressão dramática. 
 
 
 
Estratégias: 
Colocar diferentes músicas e outros estímulos sonoros para que os alunos escutem tentando 
representar esses sons com imagens. 
Criar símbolos para representar diferentes qualidades sonoras. 
Elaborar partituras sonoras com os símbolos criados. 
Ler e tocar as partituras. 
Realizar atividades corporais acompanhando o pulso de diversas músicas indígenas 
Tocar instrumentos de percussão acompanhando músicas da cultura Guarani.  
 



 

 
 
 
Aprender e praticar algumas brincadeiras de mãos e copos. 
Elaborar arranjos para a as brincadeiras rítmicas de copos. 
 
Conhecer um conto- sinfônico (Pedro e o Lobo). Conhecer os instrumentos presentes na obra e , 
a partir deles, pesquisar as famílias dos instrumentos. Realizar dramatizações do conto, fazendo 
relações entre os temas musicais de cada personagem e a encenação. Fazer escutas dos temas 
dos personagens e desenhos do que imaginaram. 
 
 

Terceiro Trimestre 
 
Objetivos: 
Elaborar arranjos musicais simples, percebendo a importância da organização sonora. 
Perceber a forma musical. 
Elaborar arranjos musicais simples, percebendo a importância da organização sonora.  
Trabalhar com pequenas melodias, conhecendo as notas musicais. 
 
Estratégias: 
Escutar diferentes músicas e conversar sobre o arranjo: o que vocês  escutaram? Quais 
instrumentos? Todos tocam ao mesmo tempo? 
Escolher uma música para tocar e elaborar um arranjo: como organizar os instrumentos/ voz para 
tocar a música. As partes repetem? Tocamos mais forte, mais fraco? 
Gravar os arranjos e escutar para avaliar. Após a conversa, refazer pensando nos pontos que 
podem ser melhorados. 
Retomar jogos de improvisação realizados no Grupo 4 que trabalham com a organização sonora. 
 
Escutar diferentes músicas com partes bem definidas para os alunos perceberem a forma 
musical.  
Aprender danças de músicas com forma bem definida que auxiliam nessa percepção. 
 
Escutar diferentes músicas e conversar sobre o arranjo: o que vocês escutaram? Quais 
instrumentos? Todos tocam ao mesmo tempo? 
Escolher uma música para tocar e elaborar um arranjo: como organizar os instrumentos/ voz para 
tocar a música. As partes repetem? Tocamos mais forte, mais fraco? 
Gravar os arranjos e escutar para avaliar. Após a conversa, refazer pensando nos pontos que 
podem ser melhorados. 
Retomar jogos de improvisação realizados no Grupo 4 que trabalham com a organização sonora. 
 
Trabalhar com instrumentos melódicos como xilofone e metalofone. 
Reproduzir pequenas melodias. 
 
 


