
Planejamento Anual
7º ano Ensino Fundamental II 2022

Disciplina: Música Professor: Gabriel

Objetivos

Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre,
melodia, ritmo etc.)

● Identificar nos instrumentos e na voz: agudos e graves; forte e fraco;
● Diferenciar ritmo, melodia e harmonia;
● Identificar e executar a marcação do pulso rítmico;
● Reconhecer as contagens em 4 tempos;

Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/criação,
execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características de
instrumentos musicais diversos.

● Identificar os diferentes instrumentos encontrados nas práticas musicais e suas
famílias.

● Identificar os movimentos de dedão, tapa e pulso no pandeiro;
● Executar no pandeiro,  o toque de funk cadenciado;
● Executar as batidas do ritmo estudado nos diversos instrumentos (pandeiro, surdo,

atabaque, bongô, agogô, caxixi e/ou instrumentos de harmonia).

Explorar formas de registro musical
● Reconhecer as figuras rítmicas: semínima, colcheia e semicolcheia e suas pausas.
● Reconhecer as combinações de colcheia e semicolcheia;
● Reconhecer figuras rítmicas ternárias
● Reconhecer os fonemas utilizados para cada célula rítmica

Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e
no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical.

PROJETO CARNAVAL:
● Apreciar o ritmo funk cadenciado como um ritmo carnavalesco ligados aos blocos de

rua;
● Apreciar os blocos de rua como manifestação cultural carnavalesca

MOSTRA CULTURAL:
● Identificar os diferentes ritmos ligados à música norte-americana: blues, jazz, rock,

soul, funk e o RAP.
● Identificar os diferentes instrumentos ligados aos ritmos estudados
● Descrever as regiões em que se desenvolveram os ritmos estudados
● Identificar as diferentes culturas e contexto histórico ligados ao surgimentos dos

ritmos estudados;
● Conhecer diferentes formas de obter informações (observação, experimentação,

leitura de texto e imagem, entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema
musical em estudo;



● Expressar dúvidas, ideias e conclusões acerca dos ritmos estudados;
● Apresentar, de forma organizada e em grupo, o conteúdo estudado.

Experimentar improvisações, composições utilizando vozes, e/ou instrumentos
musicais, de modo individual, coletivo e colaborativo.

PROJETO CARNAVAL:
● Reconhecer os ritmos carnavalescos estudados: funk cadenciado;
● Reconhecer os instrumentos de percussão que compõem a bateria carnavalesca
● Escolher um dos instrumentos para ser aprimorado tecnicamente
● Reconhecer, decorar e interpretar a execução musical do seu instrumento a partir do

ritmo estudado.
● Apresentar, de forma organizada e em grupo, o conteúdo estudado.

MOSTRA CULTURAL
● Apreciar, reconhecer e analisar as diferentes músicas associadas ao ritmo estudado

(ritmos da música norte-americana)
● Selecionar e escolher, de maneira coletiva, o repertório musical a ser ensaiado e

apresentado;
● Escolher um instrumento para fixo para as práticas musicais relacionadas à

apresentação;
● Reconhecer, decorar e interpretar a execução musical para cada apresentação.
● Apresentar, de forma organizada e em grupo, o conteúdo estudado.



Conteúdo do 1° trimestre
● Carnaval: funk cadenciado;
● Notação rítmica
● História da música - ritmos ligados à música norte-americana: blues, jazz, rock, soul,

funk e o RAP.

Conteúdos do 2º trimestre
● História da música - ritmos ligados à música norte-americana: blues, jazz, rock, soul,

funk e o RAP.
● Notação rítmica
● Técnica nos instrumentos

Conteúdos do 3º trimestre
● Prática de conjunto
● Técnica nos instrumentos
● Composição e arranjo em grupo

Avaliação
O processo avaliativo é contínuo e formativo, ou seja, procura-se identificar individualmente
as dificuldades conceituais, procedimentais e atitudinais, sendo, portanto, um elemento de
construção e não de punição ao estudante. A nota de avaliação levará em conta a interação
durante as aulas; as atividades avaliativas, feitas em grupo ou individualmente; as lições de
casa; e a organização do material.


