
 
 

 

 

 

2° ANO        2022 

Disciplina: Música Professor: Maucha Rocha Barros  

 

Primeiro Trimestre 

Objetivo: 

Aprender a escutar, valorizando sons e silêncio. Perceber a importância do silêncio na música e 

no dia a dia. 

Compreender o conceito de Paisagem Sonora. 

Compreender a linguagem musical de forma ampla, a partir da aproximação com a história da 

música e diversas manifestações musicais diferentes. 

Compreender a relação entre som e imagem. Perceber como a música pode ser registrada 

graficamente. 

Trabalhar com ritmos da cultura popular brasileira nas datas festivas. 

Conhecer diferentes tipos de músicas e manifestações culturais presentes nas festividades 

brasileiras.  

 

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. 

Fazer improvisações e composições a partir dos sons do entorno, criando uma paisagem sonora. 

Se aproximar da origem da música, primeiros instrumentos e formas primitivas do fazer musical. 

Reflexão sobre as diferentes formas de fazer música. 

Elaborar partituras criativas (com símbolos que representam as qualidades sonoras). Ler e tocar 

as diferentes partituras. 

Escutar diferentes ritmos do carnaval brasileiro. Conhecer algumas marchinhas e praticar o ritmo 

da marcha com os instrumentos de percussão. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Objetivo: 

Desenvolver a escuta e o “tirar de ouvido”. 

Desenvolver a percepção rítmica e a coordenação para tocar os instrumentos. 

Se expressar corporalmente a partir de estímulos sonoros/ relacionar som, movimento e 

expressão dramática. 

Trabalhar com ritmos da cultura popular brasileira nas datas festivas. 

Conhecer diferentes tipos de músicas e manifestações culturais presentes nas festividades 

brasileiras. Se apropriar da manifestação conhecendo ritmo, dança, dramatizações, vestimentas.  



 

 

Estratégias: 

Tentar tirar de ouvido pequenas melodias conhecidas, com instrumentos melódicos. 

Conhecer e praticar diferentes brincadeiras rítmicas.  

Trabalhar com os ritmos aprendidos nas brincadeiras, utilizando os instrumentos musicais. 

Realizar brincadeiras corporais, jogos de som e movimento, criação de brincadeiras que 

envolvem som e movimento 

Trabalhar com ritmos da cultura brasileira presentes nas festividades juninas. 

Terceiro trimestre 

Objetivo: 

Perceber a forma musical. Conhecer a forma rondó. 

Perceber a importância da organização sonora na elaboração de arranjos musicais. 

Realizar composições e diferentes criações musicais. 

 

Estratégias: 

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. 

Realizar improvisações e composições seguindo a forma rondó. 

Realizar apreciação musical de diferentes músicas percebendo os arranjos musicais. Escolher 

músicas para serem trabalhadas pelo grupo e elaborar arranjos musicais.  

Aprender a cantar as músicas e acompanhar com instrumentos. 

A partir das rodas de conversas e do interesse das crianças iniciar pequenas composições 

musicais coletivas. Realizar arranjos musicais para as composições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


