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PRIMEIRO TRIMESTRE 
 
Objetivo: 

Expressar-se  corporalmente a partir de estímulos sonoros/ relacionar som, movimento e 

expressão dramática. 

Reconhecer timbres associando a personagens. 

Desenvolver a percepção auditiva, a pesquisa de timbres e materiais sonoros; 

Integrar música e expressão dramática. 

Trabalhar com ritmos da cultura popular brasileira 

 

Estratégias: 

Dançar e explorar diferentes formas de se movimentar a partir da escuta de estímulos sonoros. 

Escutar diferentes histórias sonorizadas percebendo como os sons representam personagens e 

situações.  

Criar e sonorizar histórias. 

Realizar brincadeiras musicais da cultura popular que estimulam  encenações e representações 

dramáticas.  

Conhecer diferentes ritmos musicais presentes no Carnaval Brasileiro. Trabalhar ritmo a partir das 

marchinhas do carnaval. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Objetivos: 

Perceber a importância do silêncio e da organização sonora 

Explorar diferentes materiais sonoros 

Compreender a organização sonora nos arranjos musicais. 

Elaborar arranjos musicais para diferentes músicas. 

Trabalhar com ritmos da cultura popular brasileira. Ampliar repertório musical e cultural. 

Estratégias: 

Realizar Jogos de improvisação musical que possibilitam o uso dos diferentes instrumentos 

musicais. 

Realizar jogos de improvisação musical em que a organização sonora é o foco da proposta. 

Composições coletivas guiadas por um “maestro”. 

Realizar arranjos musicais utilizando os instrumentos musicais, sons corporais e diversos 

materiais sonoros. 



Conhecer diferentes tipos de músicas e manifestações culturais presentes nas festividades 

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

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

Objetivo: 

Reconhecer processos e etapas de transformação de materiais em instrumentos musicais; 

investigar características dos materiais que diferem timbres. Compreender o som produzido pela 

vibração de cordas. 

Realizar composições coletivas. 

Pesquisar e produzir sons corporais. 

 

Estratégias: 

Construir instrumentos musicais pesquisando os sons dos diferentes materiais. 

A partir dos temas surgidos nas rodas de conversa, auxiliar o grupo a realizar pequenas 

composições coletivas. 

Explorar e pesquisar diferentes sons que podem ser produzidos no nosso corpo. Realizar 

improvisações musicais utilizando sons corporais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


