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Prezados (as) estudantes sejam bem-vindo (a) ao 5° Ano. 

 

O componente curricular de área de música tem por objetivos gerais desenvolver no estudante as 

habilidades necessárias para que ele seja competente para: 

 

➢ Compreender, ouvir, tocar e cantar utilizando-se da linguagem musical.  

➢ Ampliar o seu repertório musical. 

➢ Dialogar com o universo musical ao longo de sua vida.  

 

Para tanto, a aula de música está fundada em 4 atividades musicais ao longo do ano:  

 

Técnica: a técnica musical acontece através da experiência com os instrumentos de percussão, 

instrumentos harmônicos e do canto. As atividades podem ser individuais, em grupos separados ou com a 

classe inteira. A técnica é necessária para que os estudantes tenham a experiência de tocar e cantar, mas 

ela é secundária à própria experiência de tocar em grupo, que é mais significativa no processo de 

aprendizagem do estudante. 

 

Prática de conjunto: a prática de conjunto ocorre em todos os trimestres, ela desenvolve o ouvir em 

grupo, a concentração, o desenvolvimento técnico individual e a experimentação dos diversos 

instrumentos. As principais apresentações são o carnaval, a festa junina e a apresentação da mostra 

cultural. 

 

Percepção e notação musical: são trabalhados através de exercícios de canto coral, solfejo rítmico, 

solfejo melódico, e leitura rítmica no instrumento e identificação das notas da escala (ouvindo e 

cantando). 

 

Apreciação musical: é trabalhada através da audição, prática e pesquisa escrita sobre diferentes temas, 

ritmos, estilos musicais e ou períodos.  

 

➢ Tema fixo do 3º ao 9º ano: apreciação e prática de ritmos carnavalescos. 

 

➢ Tema fixo para 3º ao 5º ano: apreciação do ritmo baião para a festajunina. 



 

➢ Tema específico para o 5º ano: ritmos afro-brasileiros II - “Capoeira”. Neste projeto o 

objetivo final é desenvolver uma apresentação que será uma roda de capoeira 

demonstrando não só a parte musical do ritmo em questão, mas também a parte da dança e 

luta que fazem parte desta cultura tradicional brasileira. 

 

Sobre o comprometimento do estudante em sala de aula: 

➢ Respeito a fala do professor e dos colegas; 

➢ Respeito aos procedimentos e normas estabelecidos para um bom funcionamento da sala 

de aula; 

➢ Postura adequada para a aprendizagem; 

➢ Pró atividade voltada para o grupo e à aprendizagem. 

 

Sobre a 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 de maneira formativa ao longo do processo.  

➢ Em cada trimestre teremos atividades avaliativas relativas ao conteúdo visto no trimestre. 

Podendo ser um trabalho, uma avaliação oral, uma apresentação em grupo ou uma 

avaliação escrita. 

➢ Serão avaliados os conhecimentos relacionados ao conteúdo, autonomia, material 

adequado em sala de aula, lição de casa e a participação em sala de aula. 

 

 

 

Um bom ano a todos!!! 

Grande abraço, Gabriel. 


