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APRESENTAÇÃO 
 

 Ao assumir a Secretaria Municipal da Educação (SMED) no ano de 2009, elencamos como focos de trabalho a Reestruturação 

Curricular e o fortalecimento da Gestão Democrática. Nesse sentido, todas as ações planejadas e executadas priorizaram a 

concretização desses objetivos, pois acreditamos que é na mobilização e articulação intencional, responsável e harmoniosa de todos 

os segmentos envolvidos no processo educativo, cada qual com suas especificidades e atribuições, que se consolidam políticas 

educacionais responsáveis pela configuração da identidade de uma Rede de Ensino.   

 Embora em diferentes tempos o debate sobre currículo já tenha sido constante nas pautas pedagógicas, as reformas 

educacionais criam a necessidade de continuarmos refletindo em favor de uma escola democrática que humanize e assegure a 

aprendizagem. Sabemos que esse processo exige a participação, o diálogo e o engajamento de todos.  Assim, para que tal processo 

se efetive, é importante que todos dele participem e com ele contribuam, refletindo e analisando os princípios e os preceitos legais, a 

prática pedagógica, as intenções, as competências e as habilidades, os conceitos que permeiam e estruturam o Ensino Fundamental, 

bem como o papel do conteúdo nesse contexto, tudo isso na direção de uma aprendizagem mais significativa.  

 Nesse sentido, o Caderno 3 – Planos de Trabalho (Planejamento Trimestral) - também como os demais cadernos: Caderno 1 - 

Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul e Caderno 2 - Referenciais da Educação da Rede 

Municipal de Ensino de Caxias do Sul - Planos de Estudo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - tem como norte 

promover e ampliar a reflexão e o debate sobre o Currículo e suas implicações, subsidiando a ação docente e a qualificação do Plano 

de Trabalho do Professor e o processo de aprendizagem. 

 Acredito que somente se nos empenharmos em tornar a educação um processo mais significativo e afetivo, um verdadeiro 

instrumento de emancipação individual, em que todos possam aprender e do qual todos possam participar de forma ativa, com ética, 

dignidade e respeito à diversidade estaremos realmente imprimindo maior qualidade à educação. Um grande abraço, 

 

Edson Paulo Theodoro da Rosa 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 A liberdade de organização conferida aos sistemas por meio da legislação vincula-se à existência de diretrizes que se 

constituem guia de orientação para o debate/reflexão/estudo sobre currículo. Nesse sentido, a Secretaria Municipal da Educação 

(SMED) promoveu tempos de discussão coletiva para aprofundamento de questões acerca do currículo e seus desdobramentos. Esses 

momentos não contemplaram apenas conhecimentos sobre ensinar-aprender, mas também uma maneira de organizá-los, pois temos 

consciência da pluralidade de possibilidades de implementação curricular.  

 Esse movimento resultou na elaboração de dois documentos: Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de 

Caxias do Sul (caderno 1) e Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul  - Planos de Estudo da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental (caderno 2).  

O documento Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul (caderno 1) explicita os fundamentos 

epistemológicos, pedagógicos e legais que regem a educação na Rede. Os Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de 

Caxias do Sul - Planos de Estudo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (caderno 2) - estabelecem a organização anual do 

currículo na dimensão de macroplanejamento. 

Com base nesses dois documentos, foram construídos os planejamentos trimestrais, intitulados - Referenciais da Educação da 

Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul - Planos de Trabalho (caderno 3). Esse documento detalha o caderno 2 – Planos de 

Estudo. Ambos orientam o plano de trabalho do professor, apontando as aprendizagens previstas e a consequente avaliação no que se 

refere ao desenvolvimento de competências e habilidades, à formação de conceitos, à constituição de valores e à adoção de atitudes.  

A partir desses referenciais, cada escola organizará o seu currículo, suscitando novas indagações, incorporando outros 

elementos próprios de seu contexto, de forma a contemplar a diversidade e o fazer aprender, provocando assim, a continuidade do 

debate.  

[...] Sabemos que tão importante quanto o caminho percorrido e a chegada, é tudo o que fez parte do viajar. Possivelmente, daqui a 

algum tempo, nossa curiosidade nos impulsionará a enfrentar novas aventuras e, a partir daí, construir/redimensionar outros mapas. 

Talvez um dia, descobriremos que o tesouro não está guardado num baú. [...] Perceberemos então que o tesouro tão procurado 

está (escondido) em cada um de nós[...]  (Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino – Caderno 1. 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou escrita), 

sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou escrita), 

sejam não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas 

linguagens humanas, sejam 

verbais (oral e/ou escrita), sejam 

não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

• Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

• Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum 

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância  

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Proporcionar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

observe, aprecie e se relacione 

esteticamente com os objetos e 

com o outro, no tempo e no 

espaço, experimentando e 

explorando materiais, suportes e 

técnicas, a fim de desenvolver 

noções básicas sobre os 

elementos estruturantes que as 

diferentes linguagens artísticas 

oferecem: visual (cores, 

representação bidimensional); 

• Oportunizar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

observe, aprecie e se relacione 

esteticamente com os objetos  e 

com o outro, no tempo e no 

espaço, experimentando e 

explorando materiais, suportes e 

técnicas, a fim de desenvolver 

noções básicas sobre os 

elementos estruturantes que as 

diferentes linguagens artísticas 

oferecem: visual (manipulação 

das formas tridimensionais, 

• Possibilitar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

observe, aprecie e se relacione 

esteticamente com os objetos e 

com o outro, no tempo e no 

espaço, experimentando e 

explorando materiais, suportes e 

técnicas, a fim de desenvolver 

noções básicas sobre os 

elementos estruturantes que as 

diferentes linguagens artísticas 

oferecem: visual (representação 

bidimensional, manipulação das 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

musical (silêncio e som, 

discriminação auditiva e 

associação dos sons à fonte); 

teatral (jogos dramáticos e 

lúdicos); e da dança (movimento 

do corpo e o espaço), realizando 

articulações com o patrimônio 

artístico-cultural, respeitando a 

cultura dos contextos familiar e 

escolar 

representação bidimensional); 

musical (silêncio e som, 

discriminação auditiva e 

associação de sons à fonte); 

teatral (jogos dramáticos e 

lúdicos); e da dança (movimento 

do corpo e o espaço), realizando 

articulações com o patrimônio 

artístico-cultural, respeitando a 

cultura dos contextos familiar e 

escolar 

formas tridimensionais, cores e 

discriminação visual); musical 

(silêncio e som, discriminação 

auditiva e associação de sons à 

fonte contraste, sons do corpo e 

da natureza); teatral (jogos 

dramáticos e lúdicos); e da dança 

(o corpo, movimento e o espaço 

em ritmos diferenciados), 

realizando articulações com o 

patrimônio artístico-cultural, 

respeitando a cultura dos 

contextos familiar e escolar 

 

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Reconhece, com clareza, os 

limites do próprio corpo e do 

espaço disponível 

• Reconhece, distingue e nomeia 

corretamente as cores amarelo, 

azul, vermelho, preto e branco 

em diferentes suportes 

• Reconhece, com clareza,limites 

do próprio corpo e do espaço 

disponível 

• Manipula e representa 

adequadamente formas 

tridimensionais e estabelece 

relações estéticas com a sua 

• Reconhece, com clareza,os 

limites do próprio corpo e do 

espaço disponível 

• Experimenta e explora 

adequadamente diversos 

materiais, suportes e técnicas 

que as linguagens artísticas 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Respeita os limites previamente 

demarcados em representações 

bidimensionais por ele 

produzidas 

• Reconhece e distingue 

corretamente sons de diferentes 

fontes sonoras 

• Manifesta atitude de respeito 

para com suas produções 

artísticas e para com a dos 

outros no contexto escolar 

• Estabelece adequadamente 

relações estéticas com a 

representação bidimensional, 

própria e dos outros, no tempo e 

no espaço escolar 

produção e a do outro 

• Reconhece e distingue 

adequadamente diferentes 

tamanhos e espessuras em 

formas tridimensionais 

•  Reconhece, distingue e nomeia 

corretamente sons de diferentes 

fontes sonoras 

• Representa coerentemente com 

jogos teatrais situações da sua 

vida escolar 

• Manifesta atitude de respeito 

para com suas produções 

artísticas e para com a dos 

outros no contexto escolar 

• Estabelece adequadamente 

relações estéticas com a 

representação tridimensional 

própria e dos outros, no tempo e 

no espaço escolar 

oferecem 

• Reconhece, distingue e nomeia 

corretamente as cores 

trabalhadas em diferentes 

suportes 

• Percebe, com pertinência, 

diferenças e semelhanças nas 

formas, cores, sons do corpo, da 

natureza e movimentos do corpo 

em ritmos diferenciados 

• Expressa-se coerentemente por 

meio de jogos dramáticos 

• Manifesta atitude de respeito 

para com suas produções 

artísticas e para com a dos 

outros no contexto escolar 

• Estabelece adequadamente 

relações estéticas com as 

representações bi e 

tridimensional, própria e dos 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 outros, no tempo e no espaço 

escolar 

 

Habilidades 

• Observar, explorar, identificar, 

comparar, reconhecer, distinguir 

e nomear cores 

• Explorar o desenho em 

diferentes suportes  

• Observar, manipular, identificar, 

selecionar e colar materiais 

diversos em suportes bi e 

tridimensionais 

• Rasgar, amassar, dobrar, 

enrolar, recortar, colar materiais 

diversos 

• Observar e distinguir sons 

natural e artificialmente 

produzidos 

• Explorar o jogo de faz de conta 

• Observar, explorar, manipular, 

identificar, comparar, 

reconhecer e nomear formas 

tridimensionais 

• Rasgar, amassar, dobrar, 

enrolar, recortar, colar materiais 

diversos 

• Perceber a ausência de som 

• Identificar, reconhecer e 

distinguir sons de diferentes 

fontes sonoras 

• Explorar jogos de faz de conta e 

brincadeiras 

• Observar, identificar, comparar, 

explorar movimentos do corpo 

 

• Explorar e experimentar 

diferentes materiais, técnicas e 

suportes 

• Observar, explorar, identificar, 

comparar, reconhecer e nomear 

cores 

• Dobrar, enrolar, recortar e colar 

com materiais diversos 

• Reconhecer diferenças e 

semelhanças nas formas, cores, 

sons do corpo, da natureza e 

movimentos do corpo em ritmos 

diferenciados 

• Dramatizar jogos de faz de conta 

• Observar, identificar, comparar, 

explorar movimentos do corpo 
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Reconhecer os limites do 

próprio corpo, do outro e do 

espaço disponível 

• Observar, identificar, comparar 

movimentos corporais 

• Compreender histórias contadas 

oralmente 

 em ritmos diferenciados 

 

 

 

 

 

 

Conceitos 

 

Conteúdos 

• Cores 

• Representação bidimensional: 

desenho, pintura, colagem 

• Som e ausência de som: 

diferentes fontes sonoras (sons 

produzidos pela natureza e pelo 

homem) 

• Formas tridimensionais: espaço, 

tamanho, espessuras, pintura e 

colagem 

• Representação bidimensional: 

desenho, pintura, colagem 

• Som e ausência de som: 

diferentes fontes sonoras 

• Cores 

• Representação bidimensional: 

desenho, pintura, colagem 

• Formas tridimensionais: espaço, 

tamanho, espessuras, pintura e 

colagem 

• Som e ausência de som: 

Eu/Outro

Grupo

Representação
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1º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Jogo dramático: representação 

de faz de conta 

• Movimentos do corpo: 

exercícios de criação e 

reprodução de movimentos 

• Jogo dramático: representação 

de faz de conta, mímicas 

• Movimentos do corpo: 

exercícios de criação e 

reprodução de movimentos 

 

diferentes fontes sonoras, sons 

da natureza e do corpo, contraste 

• Jogo dramático 

• Movimentos do corpo: exercícios 

de criação e reprodução de 

movimentos com ritmo 

 

  



14 

 

 

2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e expressar 

as suas 

• Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais 

de uso pessoal e de uso 

comum  

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de 

aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Proporcionar ao aluno a 

observação, a apreciação e a 

interação estética com os 

objetos e com o outro, no 

tempo e no espaço, 

experimentando e explorando 

materiais, suportes e técnicas 

e expressando-se, a fim de que 

desenvolva noções básicas 

sobre os elementos 

estruturantes que as 

• Possibilitar ao aluno a 

observação, a apreciação e a 

interação estética com os 

objetos e com o outro, no 

tempo e no, experimentando e 

explorando materiais, suporte e 

técnicas e expressando-se, a 

fim de que desenvolva noções 

básicas sobre os elementos 

estruturantes que as 

linguagens artísticas oferecem: 

• Oportunizar ao aluno a 

observação, a apreciação e a 

interação estética com os 

objetos e com o outro, no tempo 

e no espaço, experimentando e 

explorando materiais, suportes 

e técnicas e expressando-se, a 

fim de que desenvolva noções 

básicas sobre os elementos 

estruturantes que as linguagens 

artísticas oferecem: visual 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

linguagens artísticas oferecem: 

visual (ponto, linhas: reta, 

curva, aberta e fechada); 

musical (duração longo/curto, 

intensidade forte/fraco e altura 

grave/agudo); teatral (jogos 

dramáticos e lúdicos 

representando cenas do 

cotidiano); e da dança 

(movimentos do corpo em 

espaços e direções diferentes), 

realizando articulações com o 

patrimônio artístico-cultural, 

respeitando a sua cultura e a 

dos grupos a que pertence 

visual (cores primárias); 

musical (timbre fonte sonora); 

teatral (jogos dramáticos e 

lúdicos representando cenas 

do cotidiano); e da dança 

(movimentos do corpo em 

planos diferenciados), 

realizando articulações com o 

patrimônio artístico- cultural, 

respeitando a sua cultura e a 

dos grupos a que pertence 

(ponto, linhas: reta, curva, 

aberta e fechada; cores 

primárias e discriminação 

visual); musical (discriminação 

auditiva, duração longo/curto, 

intensidade forte/fraco, altura 

grave/agudo e timbre fonte 

sonora); teatral (jogos 

dramáticos e lúdicos 

representando cenas do 

cotidiano); e da dança 

(movimentos do corpo em 

espaços, direções, planos e 

ritmos diferenciados), 

realizando articulações com o 

patrimônio artístico-cultural, 

respeitando  a sua cultura e a 

dos grupos a que pertence 

 

 

• Reconhece, identifica e utiliza 

adequadamente o ponto e os 

diferentes tipos de linha no seu 

• Reconhece e utiliza 

adequadamente as cores 

primárias em representações 

• Distingue, com clareza, 

visualmente as diferenças e 

semelhanças entre os tipos de 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 

 

 

 

 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

fazer artístico 

• Representa, com coerência, 

cenas do cotidiano por meio do 

jogo dramático  

• Reconhece e distingue 

adequadamente jogos 

musicais envolvendo duração, 

intensidade e altura dos sons 

• Reconhece, com clareza, os 

limites do próprio corpo em 

espaço e direções diferentes 

• Manifesta atitude de respeito 

para com suas produções 

artísticas e para com a dos 

outros no contexto escolar 

• Estabelece corretamente 

relações estéticas com as 

representações bi e 

tridimensional, própria e dos 

outros, no tempo e no espaço 

bidimensionais 

• Reconhece e distingue 

corretamente os timbres de 

fontes sonoras da natureza e 

produzidas pelo homem 

• Reconhece e representa 

adequadamente movimentos 

corporais em planos 

diferenciados 

• Representa, com clareza, 

jogos de faz de conta e 

brincadeiras teatrais com 

mímicas e máscara 

• Manifesta atitude de respeito 

para com suas produções 

artísticas e para com a dos 

outros no contexto escolar 

• Estabelece corretamente 

relações estéticas com as 

representações bi e 

linhas, formas e cores  

• Reconhece e utiliza 

corretamente os timbres de 

fontes sonoras na sua produção 

• Reconhece os limites do próprio 

corpo em espaços, direções e 

planos diferenciados 

• Representa, com clareza, jogos 

de faz de conta e brincadeiras 

teatrais com mímicas e 

máscaras 

• Manifesta atitude de respeito 

para com suas produções 

artísticas e para com a dos 

outros no contexto escolar 

• Estabelece corretamente 

relações estéticas com as 

representações bi e 

tridimensional, própria e dos 

outros, no tempo e no espaço 
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

escolar tridimensional, própria e dos 

outros, no tempo e no espaço 

escolar 

escolar 

Habilidades 

• Observar e relacionar-se 

esteticamente com o objeto e 

com o outro 

• Experimentar, explorar, 

reconhecer, identificar e utilizar 

o ponto e os diferentes tipos de 

linha 

• Explorar, reconhecer, distinguir 

os elementos dos jogos 

musicais (duração, intensidade 

e altura) 

• Representar jogos dramáticos  

• Observar, identificar e 

comparar movimentos do 

corpo 

 

• Observar e relacionar-se 

esteticamente com o objeto e 

com o outro 

• Experimentar, explorar 

reconhecer, identificar e utilizar 

cores primárias, timbres de 

fontes sonoras  

• Reconhecer, identificar e 

comparar movimentos 

corporais em planos 

diferenciados 

• Interpretar e representar jogos 

de faz de conta  

 

 

• Observar e relacionar-se 

esteticamente com o objeto e 

com o outro 

• Experimentar, explorar, 

reconhecer, identificar e utilizar 

cores primárias, ponto, linhas 

• Explorar, reconhecer e distinguir 

timbres de fontes sonoras 

naturais e produzidos pelo 

homem 

• Reconhecer, identificar e 

comparar movimentos corporais 

em planos diferenciados 

• Distinguir visualmente 

diferenças e semelhanças dos 

elementos  
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Interpretar e representar jogos 

de faz de conta e cenas do 

cotidiano 

Conceitos 

 

Conteúdos 

• Ponto 

• Linhas: retas (horizontal, 

vertical e diagonal), curvas, 

aberta, fechada, grossa, fina 

• Formas geométricas e da 

natureza 

• Som:  

Duração longo/curto 

Intensidade forte/fraco 

Altura grave/agudo 

• Jogo dramático e lúdico: 

• Cores: 

Primárias: vermelho, azul, 

amarelo 

• Som:  

Timbre 

Fontes sonoras 

• Jogo dramático e lúdico: 

Jogos de representação 

Imitações 

Máscaras 

Mímicas 

• Discriminação Visual 

(diferenças e semelhanças) 

• Ponto 

• Linhas: retas (horizontal, vertical 

e diagonal), curva, aberta, 

fechada, grossa e fina 

• Formas geométricas e da 

natureza 

• Cores 

Primárias: vermelho, azul, 

amarelo 

Eu/Outro

Grupo

RepresentaçãoComposição
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2º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Jogos de representação 

Imitações 

Comédia 

Fábulas 

Contos de fada 

• Movimentos do corpo: 

Exploração do espaço 

Limite do corpo 

Lateralidade 

Esquema corporal 

• Movimentos do corpo: 

Limites do corpo 

Lateralidade 

Esquema corporal 

Planos (baixo, médio e alto) 

• Discriminação auditiva 

(diferenças e semelhanças) 

• Som:  

Duração longo/curto 

Intensidade forte/fraco 

Altura grave/agudo 

Timbre 

Fontes sonoras 

• Jogo dramático e lúdico: 

Jogos de representação 

Imitações 

Máscaras 

Mímicas 

• Movimentos do corpo: 

Exploração do espaço 

Limite do corpo 

Lateralidade 

Esquema corporal 

Planos  

Ritmos 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas 

linguagens humanas, sejam 

verbais (oral e/ou escrita), sejam 

não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e expressar 

as suas 

• Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum  

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Propiciar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

observe, aprecie e reconheça 

esteticamente objetos, no 

tempo e no espaço, 

experimentando e explorando 

materiais, suportes e técnicas, 

expressando-se e criando, a fim 

de desenvolver noções 

fundamentais sobre os 

elementos estruturantes que as 

linguagens artísticas oferecem: 

• Oportunizar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

observe, aprecie e reconheça 

esteticamente objetos, no 

tempo e espaço, 

experimentando e explorando 

materiais, suportes e técnicas, 

expressando-se e criando, a fim 

de desenvolver noções 

fundamentais sobre os 

elementos estruturantes que as 

linguagens artísticas oferecem: 

• Proporcionar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

observe, aprecie e reconheça 

esteticamente objetos, no tempo 

e no espaço, experimentando e 

explorando materiais, suportes e 

técnicas, expressando-se e 

criando, a fim de desenvolver 

noções fundamentais sobre os 

elementos estruturantes que as 

linguagens artísticas oferecem: 

visual (cores primárias, 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

visual (linhas: sinuosa, 

quebrada e mista); musical 

(intensidade forte/fraco, 

duração longo/curto, altura 

grave/agudo); teatral (jogos 

dramáticos, lúdicos); e da 

dança (ampliação de 

movimentos do corpo), 

realizando articulações com o 

patrimônio artístico-cultural, 

ampliando o conhecimento 

sobre a cultura da sua 

comunidade, respeitando-a 

visual (cores primárias, 

secundárias); musical (timbre 

vocais/instrumentais); teatral 

(jogos dramáticos, lúdicos e 

improvisação); e da dança 

(ampliação e combinação de 

movimentos do corpo), 

realizando articulações com o 

patrimônio artístico-cultural, 

ampliando o conhecimento 

sobre a cultura da sua 

comunidade, respeitando-a 

secundárias, terciárias); musical 

(registro musical); teatral (jogos 

dramáticos, lúdicos e 

improvisação); e da dança 

(ampliação e combinação de 

movimentos do corpo em 

espaços e ritmos diferenciados), 

realizando articulações com o 

patrimônio artístico-cultural, 

ampliando o conhecimento 

sobre a cultura da sua 

comunidade, respeitando-a 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Reconhece, identifica e 

representa adequadamente os 

tipos de linha trabalhados no 

seu fazer artístico 

•  Compreende e representa  

coerentemente fábulas por meio 

do jogo dramático 

• Reconhece, identifica e 

representa adequadamente as 

cores primárias e secundárias 

na sua produção artística 

•  Reconhece e identifica 

corretamente timbre vocal e 

instrumental nos jogos musicais 

• Reconhece, identifica e 

representa adequadamente as 

cores primárias, secundárias e 

terciárias no seu fazer artístico 

• Reconhece e representa 

corretamente jogos musicais 

realizados por meio de registros 



26 

 

3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Reconhece e identifica 

coerentemente os jogos 

musicais  

• Respeita os limites do corpo e 

amplia seus movimentos 

• Manifesta atitude de respeito 

para com suas produções 

artísticas e para com a dos 

outros no contexto escolar 

• Estabelece, com pertinência, 

relações estéticas com as 

representações bi e 

tridimensional própria, e dos 

outros, no tempo e no espaço 

escolar 

propostos 

• Representa adequadamente 

jogos dramáticos e 

improvisações, envolvendo 

fatos e situações ocorridas na 

comunidade 

• Respeita os limites do corpo por 

meio de ampliação e 

combinação dos movimentos  

• Manifesta atitude de respeito 

para com suas produções 

artísticas e para com a dos 

outros no contexto escolar 

• Estabelece, com clareza, 

relações estéticas com as 

representações bi e 

tridimensional, própria e dos 

outros, no tempo e no espaço 

escolar 

 

dos sons 

• Representa adequadamente 

jogos dramáticos e 

improvisações, envolvendo fatos 

e situações ocorridas na 

comunidade 

• Respeita os limites do corpo por 

meio de ampliação e 

combinação dos movimentos e 

ritmos diferenciados 

• Manifesta atitude de respeito 

para com suas produções 

artísticas e para com a dos 

outros no contexto escolar 

• Estabelece, com coerência, 

relações estéticas com as 

representações bi e 

tridimensional, própria e dos 

outros, no tempo e no espaço 

escolar 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Habilidades 

• Observar e relacionar-se 

esteticamente com o objeto e 

com o outro 

• Experimentar, explorar, 

reconhecer, identificar, 

comparar e utilizar os diferentes 

tipos de linha  

•  Experimentar, explorar, 

reconhecer, identificar, 

comparar e representar com 

jogos dramáticos 

• Experimentar, explorar, 

reconhecer, identificar 

intensidade, duração e altura, 

por meio de jogos musicais  

• Apreciar o patrimônio artístico-

cultural  

 

• Observar e relacionar-se 

esteticamente com o objeto e 

com o outro 

• Misturar, combinar e utilizar as 

cores primárias no seu fazer 

artístico 

• Explorar, reconhecer, identificar 

timbres vocais e instrumentais 

• Criar e interpretar jogos de 

improvisação 

• Ampliar e combinar movimentos 

do corpo 

• Apreciar o patrimônio artístico-

cultural 

• Observar e relacionar-se 

esteticamente com o objeto e 

com o outro 

• Misturar e combinar as cores 

primárias e secundárias 

• Compor em suportes variados 

com técnicas diversificadas 

• Criar e representar com registros 

musicais 

• Imitar, por meio de jogos 

dramáticos e de improvisação 

• Movimentar o corpo, por meio de 

diferentes ritmos, explorando 

espaços variados 

• Apreciar o patrimônio artístico-

cultural 
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conceitos 

 

Conteúdos 

• Linha:  

Sinuosa 

Quebrada 

Mista 

• Espaço: 

Movimento 

Direção 

• Som: 

Intensidade (forte e fraco) 

Duração (longo e curto) 

Altura (grave e agudo) 

/Vibração 

• Representação dramática: 

• Cores: 

Primárias, (cores puras) 

Secundárias (misturas de 

cores) 

• Luz e sombra 

• Som: 

Timbre (vocais e instrumentais) 

• Jogos dramáticos, lúdicos e 

improvisação de situações 

diárias, fábulas 

• Movimentos do corpo: criação e 

combinação de movimentos do 

corpo 

• Cores: 

Primárias 

Secundárias  

Terciárias 

• Luz e sombra 

• Som: 

Intensidade (forte e fraco) 

Duração (longo e curto) 

Altura (grave e agudo)/Vibração 

Timbre (vocais e instrumentais) 

Código de registro musical 

• Jogos dramáticos, lúdicos e 

improvisação de situações 

Eu/Outro

Grupo

RepresentaçãoComposição
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3º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

espaço, movimento, oralidade, 

imitações, mímicas, 

improvisação, fábulas, contos 

de fada 

• Movimentos do corpo lentos e 

rápidos em espaços 

diferenciados 

diárias, fábulas 

• Movimentos do corpo: criação e 

combinação de movimentos do 

corpo em espaços e ritmos 

diferenciados 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente  

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e expressar 

as suas 

• Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

• Cuidado com os materiais 

de uso pessoal e de uso 

comum  

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de 

aprendizagem 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 



32 

 

4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Possibilitar que o aluno 

observe e aprecie 

esteticamente objetos e 

produções artísticas 

existentes no Município, 

experimentando e explorando 

materiais, suportes e técnicas, 

expressando-se, criando e 

recriando, a fim de 

desenvolver noções 

fundamentais sobre os 

• Proporcionar que o aluno 

observe e aprecie 

esteticamente objetos e 

produções artísticas existentes 

no Município, experimentando 

e explorando materiais, 

suportes e técnicas, 

expressando-se, criando e 

recriando, a fim de desenvolver 

noções fundamentais sobre os 

elementos estruturantes que 

• Oportunizar que o aluno 

observe e aprecie 

esteticamente objetos e 

produções artísticas existentes 

no Município, experimentando e 

explorando materiais, suportes 

e técnicas, expressando-se, 

criando e recriando, a fim de 

desenvolver noções 

fundamentais sobre os 

elementos estruturantes que as 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

elementos estruturantes que 

as linguagens artísticas 

oferecem: visual (texturas tátil 

e visual, superfície); musical 

(duração, ritmo, altura, 

intensidade e dinâmica, 

notação 

musical/representação); 

teatral (representação e jogo 

dramático); e da dança 

(identificar movimentos do 

corpo em espaços e tempos 

diferenciados), realizando 

articulações com o patrimônio 

artístico-cultural, respeitando a 

cultural e os artistas locais 

aprimorando o contato com a 

arte 

as linguagens artísticas 

oferecem: visual (luz e 

sombra); musical 

(timbre/famílias dos 

instrumentos musicais); teatral 

(improvisação); e da dança 

(identificar movimentos do 

corpo em espaços 

diferenciados envolvendo 

danças folclóricas), realizando 

articulações com o patrimônio 

artístico-cultural, respeitando a 

cultura e os artistas locais e 

aprimorando o contato com a 

arte 

linguagens artísticas oferecem: 

visual (cores primárias, 

secundárias e terciárias); 

musical (jogos de criação e 

improvisação musical, jogo 

lúdico); teatral (encenação de 

narrativas); e da dança 

(identificar movimentos do 

corpo em espaços e tempos 

diferenciados, envolvendo 

danças folclóricas com variados 

ritmos), realizando articulações 

com o patrimônio artístico-

cultural, respeitando a cultura e 

os artistas locais e aprimorando 

o contato com a arte 

 
• Relaciona-se esteticamente 

com o objeto, com a sua 

• Relaciona-se esteticamente 

com o objeto, com a sua 

• Relaciona-se esteticamente 

com o objeto, com a sua 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 

 

 

 

 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

produção, com a do outro no 

tempo e espaço 

• Identifica e discrimina 

adequadamente texturas táteis 

e visuais por meio de 

pesquisas 

• Reconhece, diferencia e 

utiliza, com propriedade, 

diversas texturas no seu fazer 

artístico 

• Cria, recria e elabora 

adequadamente sequências 

gestuais de movimentos, 

respeitando o seu espaço e o 

do outro  

• Percebe e discrimina, com 

clareza, em diferentes fontes 

sonoras: duração, altura e 

intensidade 

• Cria, recria e representa 

produção, com a do outro no 

tempo e espaço 

• Reconhece e utiliza 

adequadamente luz, sombra 

em composições 

bidimensionais 

• Percebe e identifica, com 

clareza, timbre de diferentes 

instrumentos musicais e da 

voz 

• Improvisa, com propriedade, 

sequências de movimentos e 

gestos corporais individual ou 

coletivamente, respeitando o 

espaço do outro 

• Aprecia e executa 

adequadamente 

manifestações musicais 

folclóricas e vocais 

• Cria, recria e representa 

produção, com a do outro no 

tempo e espaço 

• Reconhece, identifica e utiliza 

corretamente as cores 

primárias, secundárias e 

terciárias no seu fazer artístico 

• Cria e utiliza adequadamente 

sons vocais e instrumentais, 

compondo sequências sonoras 

• Improvisa, com propriedade, 

personagens explorando 

elementos corporais e vocais 

expressando-se por meio de 

improvisação e encenação de 

narrativas 

• Aprecia e contextualiza 

adequadamente manifestações 

folclóricas locais, respeitando a 

diversidade cultural 

• Manifesta atitude de respeito 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

adequadamente vivências que 

possibilitem o jogo dramático 

• Manifesta atitude de respeito 

para com suas produções 

artísticas e para com a dos 

outros 

adequadamente personagens 

• Manifesta atitude de respeito 

para com suas produções 

artísticas e para com a dos 

outros 

para com suas produções 

artísticas e para com a dos 

outros 

Habilidades 

• Observar, contextualizar e 

apreciar esteticamente objetos 

e produções artísticas locais 

• Experimentar, explorar e 

utilizar em suas composições 

os elementos da linguagem 

visual: texturas táteis e visuais 

• Experimentar, explorar e 

utilizar os elementos da 

linguagem musical, duração 

ritmo, altura, 

intensidade/dinâmica 

• Experimentar, explorar e 

• Observar, contextualizar e 

apreciar esteticamente objetos 

e produções artísticas locais 

• Experimentar e explorar os 

elementos, luz e sombra em 

suportes variados 

• Representar e compor com 

técnicas variadas utilizando os 

elementos luz e sombra 

• Reconhecer e apreciar as 

famílias dos instrumentos 

musicais 

• Criar, recriar e representar 

• Observar, contextualizar e 

apreciar esteticamente objetos 

e produções artísticas locais 

• Experimentar e explorar as 

cores primárias, secundárias e 

terciárias com técnicas 

variadas em suportes 

diferenciados 

• Criar e recriar composições 

utilizando as cores primárias, 

secundárias e terciárias 

• Criar e recriar jogos de 

improvisação musical 
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

representar jogos dramáticos  

• Experimentar e explorar 

sequências gestuais de 

movimentos  

• Manifestar ações de respeito 

com a cultura e os artistas 

locais 

personagens 

• Improvisar sequências de 

movimentos e gestos 

corporais em espaços e 

tempos diferenciados 

• Interagir com a sua produção 

e a do outro 

• Apreciar e executar danças 

folclóricas 

• Interpretar e representar 

encenação de narrativas 

• Reconhecer, identificar, 

apreciar e executar danças 

folclóricas em variados ritmos 

• Expressar variados ritmos 

utilizando sons vocais e 

instrumentais 

• Interagir com a sua produção e 

a do outro 

Conceitos 

 

Conteúdos 

• Superfície 

• Textura: tátil e visual 

• Som: duração/ritmo, altura, 

intensidade/dinâmica, notação 

• Luz e sombra: claro e escuro 

• Timbre: família dos 

instrumentos musicais 

• Improvisações dramáticas e 

• Cores: primárias, secundárias e 

terciárias 

• Jogos de criação e 

improvisação musical utilizando 

Eu/Outro

Grupo

RepresentaçãoComposição
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4º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

musical/representação 

• Representação teatral e de 

jogos dramáticos 

• Movimentos do corpo e 

exploração espacial 

criação de personagens 

• Movimentos corporais: danças 

folclóricas 

 

os elementos: duração/ritmo, 

altura, intensidade/dinâmica, 

notação musical/representação 

• Improvisação e encenação de 

narrativas e criação de 

personagens 

• Movimentos corporais em 

espaços e tempos 

diferenciados envolvendo 

danças folclóricas 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente  

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e expressar 

as suas 

• Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

• Cuidado com os materiais 

de uso pessoal e de uso 

comum  

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de 

aprendizagem 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Promover situações de 

aprendizagem em que o aluno 

aprecie e contextualize 

esteticamente objetos e 

produções artísticas 

existentes no Estado, 

experimentando e explorando 

materiais, suportes e técnicas, 

expressando-se, criando e 

recriando, a fim de 

desenvolver noções 

fundamentais que as 

• Oportunizar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

aprecie e contextualize 

esteticamente objetos e 

produções artísticas existentes 

no Estado, experimentando e 

explorando materiais, suportes 

e técnicas, expressando-se, 

criando e recriando, a fim de 

desenvolver noções 

fundamentais que as 

linguagens artísticas 

• Propiciar situações de 

aprendizagem em que o aluno 

aprecie e contextualize 

esteticamente objetos e 

produções artísticas existentes 

no Estado, experimentando e 

explorando materiais, suportes 

e técnicas, expressando-se, 

criando e recriando, a fim de 

desenvolver noções 

fundamentais que as 

linguagens artísticas oferecem: 



41 

 

5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

linguagens artísticas 

oferecem: visual (planos, 

desenho figurativo e abstrato); 

musical (confecção de 

instrumentos musicais); teatral 

(criação e encenação de 

textos); e da dança (execução 

de movimentos), realizando 

articulações com o patrimônio 

artístico-cultural, respeitando a 

cultura e os artistas regionais. 

oferecem: visual (cores 

quentes/frias e neutras); 

musical (exploração e 

execução de diversos ritmos); 

teatral (pesquisa e elaboração 

de cenário); e da dança 

(repetição de sequências e 

ritmos), realizando 

articulações com o patrimônio 

artístico-cultural, respeitando a 

cultura e os artistas regionais. 

visual (monocromia e 

policromia); musical 

(exploração e execução de 

diversos timbres, intensidades 

e sonoridades); teatral 

(pesquisa e elaboração de 

figurino); e da dança (criação 

de coreografia folclórica 

gaúcha), realizando 

articulações com o patrimônio 

artístico-cultural, respeitando a 

cultura e os artistas regionais. 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Reconhece, de forma 

adequada, produções 

artísticas existentes no Estado 

• Identifica, discrimina e utiliza 

adequadamente planos na sua 

representação gráfica 

• Cria e recria, com coerência, 

composições utilizando 

• Contextualiza e aprecia, de 

forma adequada, produções 

artísticas existentes no Estado 

• Identifica, discrimina e utiliza 

adequadamente as cores 

quentes, frias e neutras, em 

suas composições 

• Elabora, cria e confecciona 

• Contextualiza e aprecia, de 

forma adequada, produções 

artísticas existentes no Estado 

• Identifica, discrimina e utiliza 

adequadamente monocromia e 

policromia nas suas 

composições 

• Reconhece corretamente 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

desenho figurativo e abstrato 

• Confecciona corretamente 

instrumentos musicais, 

utilizando materiais 

alternativos 

• Expressa-se coerentemente, 

por meio da criação e 

encenação de textos e de 

movimentos corporais 

• Manifesta ações de respeito 

com a cultura e os artistas 

regionais 

• Elabora e executa 

adequadamente movimentos 

em sequência gestual 

adequadamente cenários 

teatrais 

• Cria, recria e executa 

corretamente repetições de 

sequências de ritmos com 

movimentos corporais 

• Manifesta ações de respeito 

com a cultura e os artistas 

regionais 

• Cria e executa 

adequadamente ritmos 

variados com instrumentos 

musicais confeccionais com 

materiais alternativos 

sequencias sonoras, 

enfatizando timbres, 

intensidades e sonoridades 

com os instrumentos musicais 

confeccionados 

• Cria e confecciona, com 

propriedade, figurinos 

adequados aos personagens 

• Aprecia e cria, com pertinência, 

coreografias de danças 

folclóricas gaúchas 

• Manifesta ações de respeito 

com a cultura e os artistas 

regionais 

Habilidades 

• Contextualizar e apreciar 

produções artísticas regionais 

e locais 

• Experimentar, explorar e 

• Contextualizar e apreciar 

produções artísticas regionais 

e locais 

• Experimentar, explorar, criar, 

• Contextualizar e apreciar 

produções artísticas regionais e 

locais 

• Experimentar, explorar e 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

identificar planos, na sua 

representação gráfica 

• Criar, recriar e compor 

desenhos figurativos e 

abstratos 

• Confeccionar instrumentos 

musicais com materiais 

alternativos 

• Criar textos para encenações 

• Expressar, por meio de 

encenações de textos e 

movimentos corporais 

• Manifestar ações de respeito 

com a cultura regional e local 

• Elaborar e executar 

movimentos em sequência 

gestuais 

recriar composições com 

cores quente, frias e neutras 

• Experimentar, explorar, criar e 

executar composições com 

ritmos variados utilizando 

instrumentos confeccionados 

com materiais alternativos 

• Executar movimentos 

corporais em sequências 

rítmicas  

• Pesquisar e elaborar cenários 

teatrais 

• Manifestar ações de respeito 

com a cultura regional e local 

identificar cores 

monocromáticas e 

policromáticas 

• Pesquisar, criar e confeccionar 

figurinos 

• Criar e recriar coreografias 

folclóricas, gaúchas, com 

movimentos corporais 

• Manifestar ações de respeito 

com a cultura regional e local 

• Reconhecer, identificar e 

apreciar danças folclóricas 

gaúchas 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conceitos 

 

Conteúdos 

• Desenho:  

Figurativo  

Abstrato 

• Planos: superposição de 

elementos na representação 

gráfica 

• Instrumentos musicais: 

confecção com materiais 

alternativos 

• Textos: criação e encenação 

de narrativas 

• Cores: quentes, frias e neutras 

• Sons: exploração de diversos 

ritmos 

• Cenário: pesquisa e confecção 

• Movimentos corporais: 

repetição de sequências e 

ritmos 

• Consciência espacial 

• Cores: monocromia e 

policromia 

• Sons: timbres, intensidades e 

sonoridades 

• Figurino: pesquisa e confecção 

• Danças folclóricas gaúchas:  

Apreciação 

Contextualização  

Execução 
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5º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Movimentos corporais 

espontâneos e orientados com 

consciência espacial 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e expressar 

as suas 

•  Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

• Cuidado com os materiais 

de uso pessoal e de uso 

comum  

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de 

aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Oportunizar situações de 

aprendizagem que envolvam 

os elementos formais e 

estruturantes das linguagens: 

visual (ponto e linha); teatral 

(personagem);  musical (altura 

e duração); e da dança 

(movimento corporal/ tempo), 

de modo que o aluno 

compreenda, produza e 

aprimore o seu fazer artístico 

• Promover contextos de 

aprendizagem que envolvam 

os elementos formais e 

estruturantes das linguagens: 

visual (superfície e textura); 

teatral (ação e espaço); 

musical (timbre e intensidade); 

e da dança (movimento 

corporal/ espaço), de modo 

que o aluno compreenda, 

produza e aprimore o seu 

• Propiciar situações de 

aprendizagem que envolvam os 

elementos formais e 

estruturantes das linguagens: 

visual (volume, luz e cor); 

teatral (personagem, ação e 

espaço); musical (registro e 

grafia musical); e da dança 

(movimento corporal /peso), de 

modo que o aluno compreenda, 

produza e aprimore o seu fazer 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

em diferentes linguagens, bi e 

tridimensional, relacionando-

os, apreciando-os e 

contextualizando-os 

esteticamente com a arte da 

Pré-História até a Idade Média 

(nas diferentes matrizes 

culturais), realizando 

articulações com o patrimônio 

artístico-cultural. 

fazer artístico em diferentes 

linguagens, bi e tridimensional, 

relacionando-os, apreciando-

os e contextualizando-os 

esteticamente com a arte da 

Pré-História até a Idade Média 

(nas diferentes matrizes 

culturais), realizando 

articulações com o patrimônio 

artístico-cultural. 

artístico em diferentes 

linguagens, bi e tridimensional, 

relacionando-os, apreciando-os 

e contextualizando-os 

esteticamente com a arte da 

Pré-História até a Idade Média 

(nas diferentes matrizes 

culturais), realizando 

articulações com o patrimônio 

artístico-cultural. 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Reconhece, de forma 

adequada, as produções 

artísticas da Pré-História até a 

Idade Média 

• Compreende, cria e recria 

corretamente composições bi 

e tridimensionais, 

reconhecendo ponto e linhas 

• Constrói personagens 

adequados ao contexto da 

• Reconhece, de forma 

adequada, as produções 

artísticas da Pré-História até a 

Idade Média 

• Reconhece, identifica e 

diferencia corretamente 

texturas pesquisadas 

• Representa graficamente 

diferentes texturas no seu 

fazer artístico 

• Reconhece, de forma 

adequada, as produções 

artísticas da Pré-História até a 

Idade Média 

• Cria e recria corretamente 

utilizando volume, luz e cor nas 

suas composições  

• Constrói e interpreta 

adequamente personagens e 

cenas teatrais adequadas ou 



50 

 

6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

narrativa  

• Percebe auditivamente, de 

maneira clara, envolvendo 

altura e duração do som, 

apreciando e interpretando 

diferentes manifestações 

musicais 

• Realiza coordenadamente 

movimentos corporais, 

individuais e coletivos com 

diferentes ritmos 

• Manifesta atitude de respeito 

com as produções artísticas 

próprias e para com as do 

outro 

• Cria e interpreta 

adequadamente cenas 

teatrais, envolvendo 

personagens criados pelo 

próprio aluno em diferentes 

espaços cênicos 

• Distingue auditivamente, com 

clareza, timbre e intensidade 

do som, apreciando e 

interpretando diferentes 

manifestações musicais 

• Realiza coordenadamente 

movimentos corporais 

individuais e coletivos em 

espaços diferenciados 

respeitando limites 

• Manifesta atitude de respeito 

com as produções artísticas 

próprias e para com as do 

outro 

contexto da narrativa 

• Distingue auditivamente e 

registra, com clareza, grafias 

musicais (convencional ou não 

convencional) 

• Realiza coordenadamente 

movimentos individuais e 

coletivos com intensidades 

diversas (peso/força), 

respeitando os próprios limites 

• Manifesta atitude de respeito 

com as produções artísticas 

próprias e para com as do outro 
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Habilidades 

• Compreender e produzir 

esteticamente composições 

que envolvam os elementos 

estruturantes da linguagem 

visual: linha e ponto 

• Pesquisar, construir e 

interpretar personagens 

adequados ao contexto da 

narrativa 

• Conhecer, apreciar e utilizar 

elementos básicos da 

linguagem musical, altura e 

duração, em diferentes 

composições 

• Criar e recriar pequenas 

coreografias por meio de 

movimentos gestuais 

• Apreciar e contextualizar 

esteticamente o tempo 

histórico com o seu fazer 

• Reconhecer, identificar e 

utilizar diferentes tipos de 

texturas 

• Construir e interpretar cenas 

teatrais em espaços 

diferenciados 

• Distinguir auditivamente 

diferentes timbres e 

intensidades do som 

• Apreciar e interpretar 

manifestações musicais 

• Coordenar movimentos 

corporais em espaços 

diferenciados (alto, médio e 

baixo) 

• Apreciar e contextualizar 

esteticamente o tempo 

histórico com o seu fazer 

artístico e do outro 

• Criar, identificar e utilizar os 

elementos da linguagem visual: 

luz, volume e cor em suas 

composições artística 

• Pesquisar, construir e 

interpretar personagens e 

cenas teatrais 

• Elaborar e criar movimentos 

com intensidades diferenciadas 

• Apreciar e contextualizar 

esteticamente o tempo histórico  

com o seu fazer artístico e com 

o do outro 



52 

 

6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

artístico e do outro 

Conceitos 

 

Conteúdos 

• Ponto: ponto geométrico, 

ponto gráfico e ponto físico 

• Linha 

• Elementos formais da ação 

cênica/personagem: corpo 

(mímica facial, gestos, 

movimentos, posicionamento, 

postura e relacionamento) e 

voz (intensidade, altura e 

respiração) 

• Duração do som: curto/ longo, 

• Superfície: áspera, lisa,  

• Texturas: natural ou 

produzida, visual e tátil 

• Elementos formais do teatro: 

ação (dinâmicas, 

improvisações, formas 

animadas, jogos teatrais) e 

espaço (transformar o espaço 

real disponível em espaço 

cênico pelo uso do corpo e da 

voz) 

• Volume: profundidade 

• Luz: claro e escuro 

• Cor: pigmento e luz 

• Elementos formais do teatro: 

personagem, ação e espaço 

• Percepção auditiva por meio de 

registros e grafia musicais 

(convencional ou não 

convencional) 

• Movimentos corporais: 

Eu/Outro

Grupo

RepresentaçãoComposição

Manifestação
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6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

pausa/silêncio 

• Altura do som: graves / 

agudos 

• Movimentos corporais: gestos 

rápidos, moderados e lentos 

• Produção, fruição e reflexão 

dos movimentos e períodos 

históricos relacionados ao 

conhecimento em arte 

• Som: timbre e intensidade 

• Movimentos corporais: 

Espaços (níveis distintos alto, 

médio e baixo) e 

deslocamentos direto e 

indireto 

• Produção, fruição e reflexão 

dos movimentos e períodos 

históricos  relacionados ao 

conhecimento em arte 

intensidades (peso/força) 

• Produção, fruição e reflexão 

dos movimentos e períodos 

históricos relacionados ao 

conhecimento em arte 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente  

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e expressar 

as suas 

•  Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

• Cuidado com os materiais 

de uso pessoal e de uso 

comum  

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de 

aprendizagem 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Promover situações de 

aprendizagem que envolvam 

os elementos formais e 

estruturantes das linguagens: 

visual (proporção e 

figura/fundo); musical 

(pulsação e andamento); teatral 

(enredo); e da dança 

(movimentos gestuais), para 

que o aluno analise, 

compreenda e aprecie, 

esteticamente e, de forma 

• Propiciar contextos de 

aprendizagem que envolvam 

os elementos formais e 

estruturantes das linguagens: 

visual (perspectiva e 

profundidade); musical (valores 

e figuras rítmicas, dinâmica, 

intensidade); teatral (roteiro); e 

da dança (movimentos 

gestuais/ritmo), para que o 

aluno analise, compreenda e 

aprecie, esteticamente, e de 

• Proporcionar situações de 

aprendizagem que envolvam os 

elementos formais e 

estruturantes das linguagens: 

visual (cores complementares, 

análogas e matizes); musical 

(melodia, harmonia e contraste); 

teatral (espaço cênico); e da 

dança (movimentos 

gestuais/níveis e direção), para 

que o aluno analise, 

compreenda e aprecie, 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

significativa, composições nas 

diferentes linguagens, bi e 

tridimensional, relacionando-as 

e contextualizando-as com a 

arte do Renascimento e 

nascimento dos “ismos” 

(romantismo, realismo, 

impressionismo, simbolismo e 

expressionismo), realizando 

articulações com o patrimônio 

artístico-cultural 

forma significativa, 

composições nas diferentes 

linguagens, bi e tridimensional, 

relacionando-as e 

contextualizando-as com a arte 

do Renascimento e nascimento 

dos “ismos” (romantismo, 

realismo, impressionismo, 

simbolismo e expressionismo), 

realizando articulações com o 

patrimônio artístico-cultural 

esteticamente e, de forma 

significativa, composições nas 

diferentes linguagens, bi e 

tridimensional, relacionando-as 

e contextualizando-as com a 

arte do Renascimento e 

nascimento dos “ismos” 

(romantismo, realismo, 

impressionismo, simbolismo e 

expressionismo), realizando 

articulações com o patrimônio 

artístico-cultural 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Reconhece e analisa, de 

forma adequada, as 

produções artísticas dos 

movimentos e períodos 

estudados 

• Compreende e utiliza 

coerentemente proporção e 

figura fundo no seu fazer 

• Reconhece e analisa, de 

forma adequada, as 

produções artísticas dos 

movimentos e períodos 

estudados 

• Compreende e utiliza 

coerentemente perspectiva e 

profundidade em suas 

• Reconhece e analisa, de forma 

adequada, as produções 

artísticas dos movimentos e 

períodos estudados 

• Identifica, relaciona, compara e 

utiliza coerentemente cores 

complementares, análogas e 

matizes na sua produção 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

artístico 

• Distingue, reconhece e marca 

corretamente a pulsação em 

sequência sonora 

• Constrói e interpreta 

adequadamente enredos 

teatrais 

• Reconhece, identifica e 

executa corretamente 

movimentos gestuais com 

fluência 

• Manifesta atitudes de respeito 

com as produções artísticas 

próprias e para com as do 

outro 

composições 

• Distingue, compreende e 

utiliza coerentemente os 

elementos musicais: valores e 

figuras rítmicas, dinâmica e 

intensidades 

• Constrói e representa 

corretamente roteiros 

• Reconhece, identifica e 

executa, com clareza, 

movimentos gestuais e ritmos 

coordenadamente 

• Manifesta atitudes de respeito 

com as produções artísticas 

próprias e para com as do 

outro 

artística 

• Identifica e compreende 

coerentemente melodia, 

harmonia e contraste na 

linguagem musical 

• Cria, recria e organiza 

adequadamente espaços reais 

disponíveis em espaços 

cênicos 

• Reconhece, identifica, cria 

adequamente e executa 

movimentos gestuais em 

diferentes níveis e direções, 

individual e coletivamente 

• Manifesta atitudes de respeito 

com as produções artísticas 

próprias e para com as do outro 

Habilidades 

• Contextualizar, apreciar e 

analisar as produções 

artísticas dos movimentos e 

• Contextualizar, apreciar e 

analisar as produções 

artísticas dos movimentos e 

• Contextualizar, apreciar e 

analisar as produções artísticas 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

períodos  

• Compreender e utilizar noções 

de proporção e figura/fundo no 

seu fazer artístico 

• Reconhecer e marcar 

corretamente o pulso e o 

andamento da sequência 

sonora  

• Pesquisar, construir e 

interpretar enredos 

• Explorar, reconhecer e 

identificar movimentos 

gestuais nos períodos 

históricos  

• Interagir respeitosamente com 

a sua produção artística e a 

alheia 

períodos  

• Compreender e utilizar noções 

básicas de perspectiva e 

profundidade 

• Identificar, compreender e 

analisar os elementos 

musicais: valores e figuras 

rítmicas, dinâmica e 

intensidades 

• Pesquisar, construir e 

representar roteiros 

• Explorar, reconhecer, analisar 

e criar movimentos gestuais e 

ritmos 

• Interagir respeitosamente com 

a sua produção artística e a 

alheia 

dos movimentos e períodos  

• Identificar, relacionar, comparar 

e utilizar cores 

complementares, análogas e 

matizes na sua produção 

• Organizar espaços cênicos 

• Reconhecer, identificar e criar 

movimentos gestuais em 

diferentes níveis e direções 

• Interagir respeitosamente com 

a sua produção artística e a 

alheia 
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conceitos 

 

Conteúdos 

• Proporção: grande/pequeno 

• Figura/fundo 

• Som: Pulsação e andamento 

da sequência sonora 

• Enredos: pesquisa, leitura, 

criação e interpretação 

• Movimentos gestuais: 

pesquisa, registro e utilização 

em produções de danças 

• Produção, fruição e reflexão 

• Perspectiva e profundidade: 

planos, pontos de fuga 

• Registro musical: valores e 

figuras rítmicas, dinâmica e 

intensidade 

• Roteiro: pesquisa, leitura, 

criação e organização 

• Movimentos gestuais e ritmos 

das danças dos períodos  

• Produção, fruição e reflexão 

dos movimentos e períodos 

• Cores: complementares, 

análogas e matizes 

• Melodia, harmonia e contraste 

musical  

• Movimentos gestuais: níveis e 

direções 

• Produção, fruição e reflexão 

dos movimentos e períodos 

históricos relacionados ao 

conhecimento em arte 

Eu/Outro

Grupo

Representação

Arte

Composição

Manifestação
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7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

dos movimentos e períodos 

históricos relacionados ao 

conhecimento em arte 

históricos relacionados ao 

conhecimento em arte 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente  

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e expressar 

as suas 

•  Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

• Cuidado com os materiais 

de uso pessoal e de uso 

comum  

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de 

aprendizagem 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Possibilitar situações de 

aprendizagem que envolvam 

os elementos formais e 

estruturantes das linguagens: 

visual (contrastes/ 

semelhanças/ diferenças); 

musical (compasso e células 

rítmicas); teatral (sonoplastia); 

e da dança (improvisação), a 

fim de que o aluno analise, 

compreenda, aprecie e 

produza esteticamente 

•  Promover contextos de 

aprendizagem que envolvam 

os elementos formais e 

estruturantes das linguagens: 

visual (simetria e assimetria); 

musical (notação e leitura 

musical, contraste/dinâmica); 

teatral (roteiro); e da dança 

(movimentos posturais e 

gestuais), a fim de que o aluno 

analise, compreenda , aprecie 

e produza esteticamente 

• Proporcionar situações de 

aprendizagem que envolvam os 

elementos formais e 

estruturantes das linguagens: 

visual (deformação e 

estilização); musical (harmonia, 

instrumentação, forma musical); 

teatral (maquiagem); e da 

dança (composição 

coreográfica), a fim de que o 

aluno analise, compreenda, 

aprecie e produza 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

composições em diferentes 

linguagens artísticas, bi e 

tridimensional, relacionando-

as e contextualizando-as com 

a arte Moderna e de 

Vanguarda, utilizando 

equipamentos e recursos 

tecnológicos (mídias), 

realizando articulações com o 

patrimônio artístico-cultural.  

composições em diferentes 

linguagens artísticas, bi e 

tridimensional, relacionando-as 

e contextualizando-as com a 

arte Moderna e de Vanguarda, 

utilizando equipamentos e 

recursos tecnológicos (mídias), 

realizando articulações com o 

patrimônio artístico-cultural. 

esteticamente composições em 

diferentes linguagens artísticas, 

bi e tridimensional, 

relacionando-as e 

contextualizando-as com a arte 

Moderna e de Vanguarda, 

utilizando equipamentos e 

recursos tecnológicos (mídias), 

realizando articulações com o 

patrimônio artístico-cultural. 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Reconhece, de forma 

adequada, as produções 

artísticas dos movimentos e 

períodos  

• Compreende e produz 

adequadamente composições 

utilizando contrastes, 

diferenças e semelhanças 

• Reconhece e utiliza 

corretamente a marcação do 

• Reconhece, de forma 

adequada, as produções 

artísticas dos movimentos e 

períodos 

• Cria, com clareza, 

composições combinando 

elementos simétricos e 

assimétricos 

• Compreende, produz e 

registra adequadamente 

• Contextualiza, aprecia e 

analisa, de forma adequada, as 

produções artísticas dos 

movimentos e períodos 

• Produz imagens 

adequadamente, com recursos 

tecnológicos, explorando a 

deformação e a estilização das 

mesmas 

• Identifica e reconhece 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

compasso e as células 

rítmicas 

• Cria e utiliza, com 

propriedade, a sonoplastia nas 

produções teatrais, de modo 

adequado 

• Cria, com pertinência, 

coreografias por meio da 

improvisação 

• Realiza coordenadamente 

coreografias de dança 

utilizando equipamentos e 

recursos tecnológicos 

• Interage, de forma respeitosa, 

com produções artísticas suas 

e do outro 

composições musicais com os 

seguintes elementos: notação 

e leitura musical, contraste e 

dinâmica 

• Elabora e apresenta, com 

propriedade, roteiros utilizando 

equipamentos e recursos 

tecnológicos adequados 

• Elabora, com pertinência, 

coreografias envolvendo 

movimentos posturais e 

gestuais individuais e coletivos 

• Interage, de forma respeitosa, 

com produções artísticas suas 

e do outro 

corretamente nas produções 

musicais o uso da harmonia, 

instrumentação e forma musical 

• Observa, pesquisa e aprecia 

esteticamente diferentes estilos 

e técnicas de maquiagem 

• Aprecia e relaciona 

adequadamente composições 

coreográficas dos movimentos 

e períodos, utilizando 

equipamentos e recursos 

tecnológicos 

• Interage respeitosamente com 

produções artísticas suas e do 

outro 

Habilidades 

• Contextualizar, apreciar e 

analisar produções artísticas 

• Compreender e produzir 

• Contextualizar, apreciar e 

analisar produções artísticas 

• Criar composições 

• Contextualizar, apreciar e 

analisar produções artísticas 

• Pesquisar e produzir imagens 
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

composições visuais utilizando 

contrastes, diferenças e 

semelhanças 

• Reconhecer, utilizar e marcar 

compassos e células rítmicas 

• Pesquisar e adequar a 

sonoplastia às produções 

teatrais 

• Criar e improvisar coreografias 

• Interagir com produções 

artísticas 

combinando elementos 

simétricos e assimétricos 

• Compreender, produzir e 

registrar composições 

musicais  

• Pesquisar e apresentar 

roteiros 

• Elaborar coreografias 

envolvendo movimentos 

posturais e gestuais  

• Interagir produções artísticas 

com recursos tecnológicos 

explorando a deformação e a 

estilização das mesmas 

• Identificar e reconhecer 

harmonia, instrumentação e 

forma musical em produções 

musicais 

• Observar, pesquisar e apreciar 

esteticamente diferentes estilos 

e técnicas de maquiagem 

• Apreciar e relacionar 

composições coreográficas dos 

movimentos e períodos, 

utilizando equipamentos e 

recursos tecnológicos 

• Interagir com produções 

artísticas  
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conceitos 

 

Conteúdos 

• Contraste, diferenças e 

semelhanças 

• Compasso musical (binário, 

ternário e quaternário) 

• Sonoplastia no teatro – 

sonorização do espaço cênico 

• Improvisação de movimentos 

corporais 

• Arte Moderna e de Vanguarda 

• Produção, fruição e reflexão 

dos movimentos e períodos 

históricos relacionados ao 

• Simetria e assimetria 

• Leitura musical, 

contraste/dinâmica 

• Roteiro teatral 

• Movimentos posturais e 

gestuais 

• Arte Moderna e de Vanguarda 

• Produção, fruição e reflexão 

dos movimentos e períodos 

históricos relacionados ao 

conhecimento em arte 

• Deformação e estilização 

• Harmonia musical 

• Maquiagem teatral 

• Movimentos corporais 

compondo uma coreografia 

• Arte Moderna e de Vanguarda 

• Produção, fruição e reflexão 

dos movimentos e períodos 

históricos relacionados ao 

conhecimento em arte 

Eu/Outro

Grupo

Representação

Arte

Composição

Manifestação
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8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

conhecimento em arte 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais (oral e/ou 

escrita), sejam não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente  

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

• Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e expressar 

as suas 

•  Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais 

de uso pessoal e de uso 

comum  

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de 

aprendizagem 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 



72 

 

9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Proporcionar situações de 

aprendizagem que envolvam 

os elementos formais 

estruturantes das linguagens: 

visual (ritmo visual, paisagem 

urbana/cotidiana); musical 

(ritmo, valores e células 

rítmicas, notação e registro 

musical); teatral (cenografia e 

sonoplastia); e da dança 

(deslocamento e 

performance), de modo que o 

• Possibilitar contextos de 

aprendizagem que envolvam 

os elementos formais 

estruturantes das linguagens: 

visual (natureza morta); 

musical (contraste, 

tensão/repouso, forma musical 

e densidade); teatral 

(iluminação e figurino); e da 

dança (dança moderna), de 

modo que o aluno analise, 

compreenda, interprete, 

• Oportunizar situações de 

aprendizagem que envolvam 

os elementos formais 

estruturantes das linguagens: 

visual (figura humana); musical 

(timbres vocais e instrumentais, 

gêneros musicais); teatral 

(estudo de diversos gêneros 

teatrais); e da dança 

(coreografia), de modo que o 

aluno analise, compreenda, 

interprete, aprecie e produza 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

aluno analise, compreenda, 

interprete, aprecie e produza 

esteticamente composições 

em diferentes linguagens 

artísticas, realizando 

articulações com o patrimônio 

artístico-cultural, agindo no 

sentido da transformação 

social, por meio da arte 

Contemporânea.  

aprecie e produza 

esteticamente composições 

em diferentes linguagens 

artísticas, realizando 

articulações com o patrimônio 

artístico-cultural, agindo no 

sentido da transformação 

social, por meio da arte 

Contemporânea.  

esteticamente composições em 

diferentes linguagens artísticas, 

realizando articulações com o 

patrimônio artístico-cultural, 

agindo no sentido da 

transformação social, por meio 

da arte Contemporânea.  

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Compreende e interpreta, 

aprecia e utiliza esteticamente 

o ritmo visual em composições 

envolvendo paisagens 

urbanas/cotidianas 

• Distingue e compreende, com 

clareza, criações musicais 

como reconhecendo e 

identificando ritmo, valores e 

células rítmicas, notação e 

• Observa e representa 

esteticamente a figura 

humana em composições 

apreciadas e na sua produção 

• Reconhece, identifica, analisa 

e compreende 

adequadamente contraste, 

tensão, repouso, forma 

musical e densidade nas 

composições musicais 

• Aprecia e produz 

adequadamente composições 

do gênero natureza morta 

• Aprecia, analisa, compreende 

corretamente timbres vocais e 

instrumentais  

• Reconhece e identifica, com 

clareza, diferentes gêneros 

musicais e teatrais 

• Produz adequadamente 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

registro musical 

• Cria e utiliza adequadamente 

a cenografia e a sonoplastia 

nas suas produções teatrais 

• Reconhece, identifica e 

contextualiza corretamente 

performances de produções 

de dança 

• Interage, de forma respeitosa, 

com produções artísticas suas 

e do outro 

• Realiza adequadamente 

relações e articulações 

estéticas com o patrimônio 

artístico-cultural e sua 

produção 

apreciadas 

• Interpreta e produz 

coerentemente arranjos e 

improvisações em diversos 

gêneros musicais 

Contemporâneos 

• Utiliza adequadamente a 

iluminação em composições 

teatrais 

• Cria e produz, com 

originalidade, figurinos 

adequados aos enredos 

produzidos e representados 

• Analisa, compreende e 

interpreta corretamente 

movimentos corporais da 

dança moderna 

• Interage, de forma respeitosa, 

com produções artísticas suas 

e do outro 

sequência de movimentos 

influenciados pela dança 

Contemporânea 

• Interage de forma respeitosa 

com produções artísticas suas 

e do outro 

• Realiza coerentemente 

relações e articulações 

estéticas com o patrimônio 

artístico-cultural e sua 

produção 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Realiza adequadamente 

relações e articulações 

estéticas com o patrimônio 

artístico-cultural e sua 

produção 

Habilidades 

• Compreender, interpretar, 

analisar, apreciar e utilizar o 

ritmo visual em composições 

de paisagens 

urbanas/cotidianas 

• Reconhecer, identificar, 

distinguir e compreender 

ritmos, valores, células 

rítmicas, notação e registro 

musical em criações 

• Apreciar, analisar e criar 

cenografia e sonoplastia em 

produções teatrais 

• Interpretar e contextualizar 

performance em produções de 

• Observar, explorar, comparar, 

relacionar e representar 

esteticamente a figura 

humana 

• Reconhecer, identificar, 

distinguir e compreender 

contraste, tensão e repouso, 

forma musical e densidade 

nas composições musicais  

• Interpretar e produzir arranjos 

e improvisações nos gêneros 

musicais  

• Observar, hipotetizar, analisar 

e utilizar a iluminação cênica 

em composições teatrais 

• Apreciar e produzir 

esteticamente composições 

utilizando o gênero natureza 

morta 

• Analisar, compreender e utilizar 

diferentes timbres vocais e 

instrumentais 

• Reconhecer e identificar 

diferentes gêneros musicais e 

teatrais 

• Produzir sequência de 

movimentos resultando numa 

coreografia 

• Relacionar e articular sua 

produção artística com o 
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9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

dança 

• Relacionar e articular sua 

produção artística com o 

patrimônio artístico-cultural 

• Interagir e relacionar-se  com 

o outro com o fazer artístico 

alheio e com as artes  

• Pesquisar e criar figurinos 

para produções teatrais 

• Analisar, compreender e 

interpretar movimentos 

corporais da dança moderna 

• Comparar, relacionar e 

articular entre si elementos 

das linguagens artísticas  

• Interpretar e contextualizar 

performance em produções de 

dança 

• Relacionar e articular sua 

produção artística com o 

patrimônio artístico-cultural 

• Interagir e relacionar-se com o 

outro, com o fazer artístico 

alheio e com as artes 

patrimônio artístico-cultural 

• Interagir e relacionar-se  com o 

outro com o fazer artístico 

alheio e com as artes  

Conteúdos 
• Ritmo visual, paisagem 

urbana/cotidiana 

• Estudos sobre natureza morta 

• Contraste musical, 

• Figura humana 

• Timbres: vocais e 



77 

 

9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Ritmo e registro musical 

• Cenografia e sonoplastia 

teatral 

• Deslocamento e performance 

na dança 

• Produção, fruição e reflexão 

dos movimentos e períodos 

históricos relacionados ao 

conhecimento em arte 

tensão/repouso e densidade 

• Iluminação e figurino teatral 

• Dança moderna 

• Produção, fruição e reflexão 

dos movimentos e períodos 

históricos relacionados ao 

conhecimento em arte 

 

instrumentais, gêneros 

musicais 

• Estudo de diversos gêneros 

teatrais 

• Coreografias 

• Produção, fruição e reflexão 

dos movimentos e períodos 

históricos relacionados ao 

conhecimento em arte 
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