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SEGMENTO Ensino Fundamental I  ETAPA   3ª  etapa  

DISCIPLINA Arte PROFESSOR (A) Mércia Costa  

ANO/SÉRIE 3º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 
A) TEMAS E TÓPICOS: 

 Arte Figurativa e Arte Abstrata. 

 Textura gráfica e tátil. 

 Paisagem rural e urbana. 

 
B) OBJETIVOS:   

 Identificar arte figurativa e abstrata. 

 Empregar texturas na produção de imagens. 

 Ampliar o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético através da criação e fruição de imagem.  

 Utilizar elementos básicos das expressões artísticas, técnicas e 

materiais na criação em arte. 

 
C) DESCRITORES EM FOCO: 

 Diferenciar arte figurativa de arte abstrata. 

 Usar o vocabulário apropriado ao se referir a termos artísticos.  

 Produzir trabalhos artísticos empregando os conceitos estudados.  

 Expressar conhecimento e sentimentos de forma criativa.  

 Analisar produção artística com senso crítico e estético.  

 Analisar obras de arte, produções próprias e dos colegas com prazer, 

empenho e respeito. 

 
D) PROCEDIMENTOS E RECURSOS: 

 Reprodução de imagens em multimídia. 

 Textos complementares. 

 Experimentação de materiais alternativos – argila, texturas diversas, 

tintas espessas, massa de modelar etc. 

 Exercícios de experimentação. 
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 Produção de desenhos, colagens e modelagem. 

 

Em sala:  

 Comprometimento e participação com as atividades propostas.  

 Participar ativamente por meio de observações, discussões e registros. 

 Realizar atividades diversificadas: individuais, em grupo e em dupla. 

 Participar das aulas práticas propostas em outros ambientes oferecidos 

pela escola. 

 Organização e assiduidade com a execução e entrega das atividades e 

materiais. 

 

Em casa: 

 Maior contato com o universo artístico.  

 Visita a exposições, museus, galerias, cinema e teatro. 

 Contato com materiais expressivos como tinta, massa de modelar e 

afins. 

 

E) AVALIAÇÃO 

O aluno será avaliado através da verificação qualitativa das atividades 

desenvolvidas em sala de aula e em casa. As atividades deverão ser 

organizadas, guardadas em sala e devolvidas ao aluno no final de cada 

ciclo de atividades. Além destas, será realizada avaliação sobre a 

participação do aluno nas práticas realizadas em sala. 

Critérios de Avaliação: 

 Compromisso com regras e combinados. 

 Cumprimento de deveres de casa, organização do material para as 

aulas. 

 Empenho e dedicação para produzir as atividades propostas nas aulas, 

demonstrando disponibilidade para realizar trabalhos artísticos, 

expressando e comunicando ideias, valorizando sentimentos e 

percepções. 
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 Capacidade de perceber e pesquisar as produções artísticas dentro do 

contexto social e cultural, demonstrando o aprimoramento de um olhar 

sensível. 

 

Observação: Poderá ocorrer alteração na distribuição dos conteúdos no 

decorrer da etapa. 
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SEGMENTO Ensino fundamental  ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Ciências PROFESSOR (A) Aline, Elen, Estefânia, 
Juliana e Paula     

ANO/SÉRIE 3º ANO TURNO  Manhã / Tarde 
 

A) OBJETIVOS 

 Integrar-se no ambiente, reconhecer seus elementos e contribuir para 

suas melhorias; 

 Recorrer a processos simples de investigação científica, a leituras, 

observações, experimentações e registros para responder a indagações 

sobre fenômenos a que assiste; 

 Identificar a tecnologia como forma importante para a criação das 

invenções; 

 Reconhecer que os meios de transportes podem ser movidos a tração 

animal, eólica e combustível; 

 Verificar que as rodas facilitam o movimento; 

 Identificar as rodas como forma de facilitar o transporte de objetos; 

 Compreender como ocorre a formação da sombra; 

 Identificar diferentes fontes de luz; 

 Observar o céu durante o dia para compreender o “movimento aparente” 

do Sol; 

 Entender que a luz não atravessa todos os corpos; 

 Identificar as mudanças aparentes na forma da Lua; 

 Conhecer o calendário lunar. 

 

 

B) TEMAS/CONTEÚDOS  

 A tecnologia por trás das invenções (meio de transporte, roda, roldanas, 

entre outros); 

 Força e movimento; 

 Tração (eólica, animal, combustível); 

 Corpos opacos, transparentes, translúcidos; 

 Fonte e feixe de luz; 
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 Energia luminosa, produção de sombras e relógios de Sol; 

 Iluminando diferentes corpos; 

 As estrelas e as horas; 

 Fases da Lua; 

 A Lua e o calendário; 

 A exploração lunar. 

 
C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em Sala: 

 Atividades de sondagem prévia de conhecimento; 

 Levantamento de hipóteses, experimentos, análise de dados e conclusões; 

 Atividades práticas em laboratório, in loco, no pátio ou quadra externa 

(movimento e força); 

 Análise de textos, vídeos e imagens. 

Em casa: 

 Prática de estudo e revisão de conteúdo cotidianamente; 

 Realização de pesquisas com apoio da família; 

 Supervisão quanto à execução das tarefas encaminhadas para casa; 

 Envolvimento da família nas propostas desenvolvidas ao longo da etapa.  

 

PROJETO PEDAGÓGICO: 

No decorrer da etapa será enviado o projeto interdisciplinar comunicando 

às famílias sobre o tema a ser desenvolvido. 

 

TRABALHO DE CAMPO: 

Será desenvolvido um trabalho de campo com as turmas. Maiores 

informações serão dadas ao longo da etapa. 
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D) AVALIAÇÃO  

 Processual: ao longo do processo de ensino, diariamente, por meio de 

observação e análise do desempenho do aluno; 

 Qualitativa: com base na qualidade da realização diária das tarefas; 

 Quantitativa:  

 1ª avaliação: 14,0 pontos 

 2ª avaliação: 14,0 pontos 

 Atividades diversificadas: 7,0 pontos 

 

E) RECURSOS PEDAGÓGICOS  

 Multimídia: datashow, computador, televisão e som; 

 Vídeos: YouTube, DVDs, Power Point, Netflix; 

 Periódicos: Ciência Hoje das Crianças, Superinteressante, etc; 

 Textos e matrizes; 

 Livro didático; 

 Lousa, pincel e apagador; 

 Laboratório. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Educação Física PROFESSOR (A) Carolina Rochael e 
Leonardo Campos  

ANO/SÉRIE 3º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

 Identificar a origem e as características básicas do Handebol. 

 Reconhecer maneiras de brincar no meio líquido adaptando o corpo a 

esse contexto. 

 Vivenciar diferentes formas de movimento (andar, correr, saltar, rolar, 

agachar, empurrar, arremessar etc.). 

 Aplicar técnicas básicas de auxílio e proteção nos aparelhos. 

 Identificar elementos básicos da ginástica rítmica. 

 Identificar os aparelhos da ginástica rítmica e suas características. 

 Reconhecer a importância de uma boa alimentação para a prática de 

exercícios físicos. 

 Reconhecer que a dança pode ser praticada por todos os gêneros e por 

pessoas deficientes. 

 Identificar diferentes ritmos e possibilidades de movimentos corporais. 

 Relacionar a dança com contextos sociais, culturais e históricos 

específicos. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Jogos e brincadeiras (tradicionais e aquáticos). 

 Esportes (Handebol). 

 Práticas Corporais Expressivas (Balé). 

 Ginástica (Rítmica). 

 Cuidados com o corpo: alimentação. 
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C) AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo contínuo que passa pela participação nas aulas, 

cumprimento dos combinados construídos, empenho, capacidade dos 

estudantes de realizar as atividades desenvolvidas e culmina em 

avaliações formais estruturadas. 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Os conceitos são: Ótimo, Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente e 

representam as possibilidades de nota final do aluno. Essa nota será 

conferida através da média dos conceitos de cada avaliação realizada. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA  3ª 

DISCIPLINA Geografia  PROFESSOR (A) Aline, Elen, Estefânia, Juliana, Paula 

ANO/SÉRIE 3º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

 Caracterizar os elementos das paisagens do município observando as 

diferenças entre espaço urbano e rural; 

 Identificar e relacionar os principais elementos que constituem a 

paisagem dos municípios e do lugar de vivência; 

 Observar e identificar nas obras de arte e nas fotos como são 

representadas as diferentes paisagens; 

 Reconhecer a importância dos rios para a vida das pessoas e das 

paisagens de que fazem parte; 

 Observar e identificar a influência do tempo atmosférico na vida das 

pessoas e nas paisagens de que fazem parte; 

 Identificar as principais paisagens vegetais, relacionando-as à 

vegetação do município; 

 Diferenciar tipos de paisagens, sua vegetação e os animais que nelas 

vivem, relacionando-os com o lugar de vivência. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 As diferentes paisagens do município 

 Os rios  

 O tempo atmosférico  

 A vegetação 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala:  

 Participar das aulas interativas por meio de observações, discussões e 

registros; 

 Realizar as atividades do livro-base e no caderno; 

 Realizar as atividades em folhas complementares; 

 Recursos audiovisuais (Vídeos, músicas, multimídia etc.) 

 Participar das aulas interativas no Laboratório de informática. (Acesso 

a sites, jogos pedagógicos e atividades diversificadas relacionadas ao 

tema). 

Em casa:  

 Estabelecer o hábito de estudo diário; 

 Realizar as atividades do livro; 

 Buscar informações; 

 Realizar as folhas com atividades suplementares; 

 Acessar o ConeCSA.(Revisão dos conteúdos trabalhados em sala de aula 

e disponibilizado pela professora). 

 

D) AVALIAÇÃO 

  1ª avaliação: 14 pontos. 

  2ª avaliação: 14 pontos. 

 Atividades cotidianas diversificadas: 5 pontos - Projeto Interdisciplinar 

e 2 pontos - Atividade específica. Tais atividades serão realizadas na 

escola, em duplas ou individualmente, a partir de estudo orientado 

feito em casa e na escola. 

Observação:  

 Poderá ocorrer alteração na distribuição dos conteúdos no decorrer da 

etapa. 
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A) OBJETIVOS 

 Identificar e conhecer a história da cidade em que se vive, resgatando e 

preservando sua tradição e memória; 

 Identificar as festas locais (juninas, colheitas, religiosas, etc.) como 

marcos de referência na vida da comunidade da qual se faz parte; 

 Reconhecer a importância da preservação do patrimônio público; 

 Avaliar a importância da convivência social, respeitando a diversidade 

(etnias, religiões, culturas e saberes); 

 Identificar algumas características da circulação de informações entre 

300 e 150 anos atrás; 

 Comparar as vivências dos usuários de diferentes meios de comunicação, 

em diferentes tempos, identificando mudanças e permanências; 

 Reconhecer diferentes documentos históricos, registrados em diferentes 

formas e recolhidos de diversas fontes, analisando sua natureza e as 

informações que transmitem; 

 Compreender as diversas fontes históricas: materiais, orais, imateriais, 

escritas e visuais; 

 Desenvolver as noções de tempo e espaço: explorar a história da cidade. 

B) TEMAS E TÓPICOS 

Espaço: Cidade 

 Estudo sobre a história de Contagem  

 A importância da preservação do patrimônio histórico da cidade  

 Patrimônio cultural: manifestações e atividades culturais da cidade  

 Monumentos 

 A importância da convivência social, respeitando as diferenças na 

sociedade, na cidade 

SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª 

DISCIPLINA História  PROFESSOR (A) Aline, Elen, Estefânia, 
Juliana e Paula  

ANO/SÉRIE 3º ano TURNO  Manhã / Tarde  
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Tempo 

 Interpretação de imagens e documentos que fazem parte da história da 

cidade: linha do tempo 

 Diferentes meios de comunicação 

 Mudanças dos diferentes meios de comunicação ao longo do tempo 

Fontes históricas 

 Fontes materiais, orais, imateriais, escritas e visuais 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala: 

Participe sempre de todas as aulas dialogadas, interativas ou expositivas 

com a mediação do professor. Faça sempre todos os registros das aulas e 

todas as atividades propostas com dedicação e envolvimento. Participe 

das aulas opinando, complementando com seus conhecimentos e exponha 

suas dúvidas sempre que necessário. Realize com participação e 

colaboração todas as atividades em grupo ou em dupla em sala de aula e 

no Laboratório de Informática, orientadas pelo professor. Registre todas 

as atividades extraclasse na agenda ou no caderno de História. Seja 

organizado e pontual com relação às diversas atividades que serão 

desenvolvidas. 

Em casa: 

Reveja a matéria já trabalhada em sala com o auxílio do livro didático, 

dos registros no caderno e de outros materiais trabalhados. Registre as 

dúvidas para apresentá-las ao professor na aula seguinte. Realize os 

deveres de casa com qualidade. Realize todas as atividades extraclasse 

com capricho e atenção. Sempre que tiver dúvidas durante as atividades 

extraclasse, consulte o livro didático e o caderno e solicite ajuda de um 

adulto que acompanhe suas tarefas; é muito importante o envolvimento 

da família nas propostas desenvolvidas ao longo da etapa. Mantenha o 
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hábito de estudo diário; após o cumprimento do para casa, 

dedique um tempo para revisar os conteúdos estudados. Realize as 

pesquisas e as atividades extraclasse e seja pontual quanto às datas de 

entrega.  

 

D) AVALIAÇÃO 

A avaliação será um processo constante, que envolverá a participação nas 

aulas e a realização de atividades (orais ou escritas), que têm como 

finalidade verificar as habilidades e as competências desenvolvidas. 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

1ª avaliação: 14 pontos 

2ª avaliação: 14 pontos 

Atividades cotidianas diversificadas: 7 pontos — Projeto Interdisciplinar e 

atividade específica. As atividades cotidianas serão realizadas na escola, 

em duplas ou individualmente, a partir de estudos orientados feitos em 

casa e na escola. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental I ETAPA 3ª Etapa  

DISCIPLINA Inglês PROFESSOR (A) Laryssa Castro  

ANO/SÉRIE 3º ano  TURNO  Manhã / tarde 

 

A) OBJETIVOS  

 Trabalhar as quatro habilidades que subjazem à competência 

linguístico-comunicativa em inglês (leitura, escrita, escuta e fala), de 

forma dinâmica apresentando diferentes manifestações culturais.  

 Desenvolver uma atitude de respeito diante de tais manifestações para 

aprimorar o vocabulário por meio das relações com o conhecimento, 

com o outro e com o mundo, aprofundando assim os conhecimentos 

linguísticos da língua alvo.  

 Desenvolver a autonomia de praticar a língua inglesa de forma 

contextualizada e próxima à realidade.  

 Desenvolver a leitura e interpretação de textos, bem como desenvolver 

a escrita de pequenos textos utilizando as estruturas gramaticais 

estudadas na etapa. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

 Occupations 

- Nomes das profissões 

- How many? 

- Verb to be (He is.../ She is...) 

- I want to be a… 

- Números 

 

 Transport 

- Nomes dos meios de transportes 

- How do you go to...? 

- I go to... by... 

- I walk to school by… / I come to school by… 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala: Participar das aulas dialogadas e interativas com a mediação do 

professor, realizando e corrigindo as atividades propostas, sejam exercícios 

escritos ou orais (ditados, registros, atividades de fixação e apoio etc.). 

Realizar atividades e projetos individuais ou em grupo, entregando-os na data 

marcada. Manter o caderno organizado e em dia com as atividades coladas e 

corrigidas. Trazer os materiais (livro e caderno) em todas as aulas.  

 

Em casa: Estudar diariamente para a revisão e fixação do conteúdo, com esse 

hábito, o aluno será capaz de realizar sozinho seu dever de casa (homework) 

e projetos solicitados. Reescrever as palavras estudadas para fixar a 

ortografia das mesmas. Utilizar o dicionário ou o glossário do próprio livro 

sempre que houver dúvidas. O contato com qualquer material extra: vídeo, 

música, livrinhos de estória, aplicativos, games, sites etc., é uma boa maneira 

de praticar a língua, ampliar o vocabulário e desenvolver as diversas 

habilidades. Use o DVD-ROM e o CD de áudio que acompanham o material 

didático para uma melhor verificação dos conteúdos estudados em sala.  

 

 

D) AVALIAÇÃO:  

A avaliação é um processo constante, o aluno será avaliado durante toda a 

etapa pela sua participação e cumprimento das tarefas propostas em sala e 

em casa. Nesta etapa, a avaliação se baseará na realização de um projeto, na 

organização do caderno (as atividades deverão ser coladas no caderno e 

registros copiados) e em uma prova final abrangendo os conteúdos estudados. 

Para que a avaliação seja um processo tranquilo e enriquecedor, faz-se 

necessário o estudo diário do conteúdo dado em sala de aula e a prática do 

vocabulário estudado por parte do aluno.  
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A) OBJETIVO GERAL 

 Contribuir com o desenvolvimento integral dos alunos, considerando-os 

em seus aspectos cognitivo, afetivo, social e ético, de modo que possam 

inserir-se e participar de práticas sociais mediadas pela leitura e pela 

escrita - reconhecendo e utilizando o sistema ortográfico da língua 

portuguesa para aquisição de conhecimentos e como forma de fruição 

estética.  

 

B) TÓPICOS E CONTEÚDOS   

 

LEITURA 

 Gêneros: autobiografia, biografia, conto, resumo, história em quadrinhos, 

tirinha. 

 

ESCRITA 

 Adjetivos. 

 Verbos. 

 Coerência textual: uso de pronomes. 

 Pontuação: expressividade e produção de sentido. 

 C/Ç; sons nasais (M, N e til); M antes de P e B; L e U em final de sílabas e 

palavras; diferenças entre a fala e a escrita; regionalismos.  

 Autobiografia, biografia, conto. 

 

LINGUAGEM ORAL 

 Relato de opiniões e experiências, debates, depoimentos, reconto de 

histórias, exposição de produções coletivas e individuais.  

 

SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª etapa 

DISCIPLINA Língua Portuguesa PROFESSORAS Aline, Elen, Estefânia, 
Juliana e Paula 

ANO/SÉRIE 3º ano  TURNOS  Manhã / Tarde  
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 Reconhecimento e distinção entre as variedades linguísticas: linguagem 

formal e informal. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 

EM SALA: 

 Participar das aulas expositivas, com mediação da professora e com 

apoio de recursos audiovisuais: filmes, multimídias, canções. Realizar 

atividades propostas nos livros didáticos e nos cadernos. Envolver-se 

com as pesquisas orientadas e atividades relacionadas ao Projeto 

Interdisciplinar. Atuar nos debates coletivos e nas rodas de leitura. 

Utilizar a Biblioteca Infantil de acordo com as orientações 

preestabelecidas. Realizar trabalhos individuais e coletivos por meio 

de registros escritos e jogos lúdicos.  

EM CASA: 

 Realizar cotidianamente a revisão dos conteúdos trabalhados. 

Desenvolver o hábito de leitura. Efetuar atividades extraclasse com 

envolvimento e capricho. Registrar as dúvidas e solicitar intervenção da 

professora. Desenvolver pesquisas orientadas com apoio da família. 

 

D) AVALIAÇÃO: 

 A avaliação será um processo constante que envolverá a participação 

nas aulas e a realização de atividades (orais ou escritas) que têm como 

finalidade verificar as habilidades desenvolvidas. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

• 1ª avaliação: 14 pontos. 

• 2ª avaliação: 14 pontos. 

• Atividades cotidianas diversificadas (Projeto Interdisciplinar e atividade 

específica): 7 pontos. As atividades cotidianas serão realizadas na escola,  

 

mailto:contagem@santoagostinho.com.br


 
UNIDADES DE ESTUDO - 2017 

Rua Marte, 435 – Jardim Riacho das Pedras - CEP: 32241-250 – Contagem – MG  
Fone: (31) 2103-0700 contagem@santoagostinho.com.br. 

 
 

 

 

em duplas e individualmente, a partir de estudo orientado feito em casa e 

na escola. 

 

Observação: este documento é flexível e poderá sofrer alterações ao 

longo da etapa. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Matemática PROFESSOR (AS) 
Aline, Elen, Estefânia, 
Juliana e Paula 

ANO/SÉRIE 3º ano TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS  

 Reconhecer a matemática como instrumento a serviço das necessidades 

e das aplicações práticas da vida cotidiana; 

 Resolver problemas e tomar decisões com autonomia e criatividade, 

desenvolvendo estratégias pessoais para a formulação e a resolução de 

problemas diversos; 

 Desenvolver, de forma integral, diferentes modos de pensar 

matematicamente: numérico, geométrico e métrico. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

Números e operações 

 Sistema de numeração envolvendo números de até 4 ordens 

 Números racionais (frações, meios, terços e quartos)  

 Operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) 

Grandezas e medidas 

 Medidas de comprimento, superfície, capacidade e volume  

 Medidas de tempo e intervalo de tempo de determinada atividade 

Espaço e forma  

 Interior e exterior de uma curva ou superfície fechada 

 Regiões planas e seus contornos: triangulares, retangulares e circulares 

 Reprodução, ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando 

malhas quadriculadas 

 Simetria e eixo de simetria 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

É necessário que você, aluno, esteja atento e participativo. Traga sempre 

para as aulas o livro, os materiais definidos nas aulas anteriores e o 

caderno. O caderno é um material escolar importante. É nele que você 

deve registrar o que é trabalhado na sala de aula e as tarefas realizadas 

em casa.  

Em casa:  

É necessário que você estude por, pelos menos, 30 minutos diariamente. 

Faça a revisão do conteúdo abordado em sala. Realize as atividades para 

casa, registrando todos os cálculos necessários. Faça a leitura dos textos 

do livro didático e anote as dúvidas para serem esclarecidas na aula 

seguinte. Traga para discussão, em sala de aula, curiosidades e notícias 

relacionadas aos conteúdos estudados. Cole em seu caderno todas as 

atividades que forem entregues pela professora. 

  

D) AVALIAÇÃO  

O processo avaliativo na disciplina de Matemática compreende aspectos 

qualitativos e quantitativos que perpassam todo o trabalho em sala de 

aula, a organização do estudante, a participação e a realização pontual 

dos deveres. Essa prática constrói as bases para a avaliação, que se dá por 

meio de atividades, provas, trabalhos, construções, projetos, desafios, 

cujos pontos são distribuídos da seguinte maneira: 

 Duas provas escritas: 28,0 pontos — 14,0 pontos cada 

 Atividades diversas: 7,0 pontos — As atividades serão propostas e 

comunicadas com antecedência via agenda, e caberá ao aluno estar em 

constante estudo.  
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA  3ª  

DISCIPLINA Música PROFESSOR (A) Solange Guedes       

ANO/SÉRIE 3º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

 Desenvolver o pensamento criativo por meio da experimentação 

consciente dos elementos sonoros; 

 Refletir sobre a música enquanto linguagem artística; 

 Compreender e explorar conceitos musicais por meio da apreciação, da 

criação e da performance; 

 Observar de maneira mais consciente o entorno sonoro, bem como 

desenvolver a percepção estética e crítica. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Duração: semínima, mínima e respectivas pausas, pulso e apoio, 

vivência de métrica 

 Altura: iniciação ao solfejo – graus conjuntos em padrões escalares 

 Timbre: timbres corporais, vocais e instrumentais, orquestrinhas 

(conjuntos de percussão), família dos instrumentos 

 Intensidade: indicações básicas de dinâmica 

 Estilo, contexto e cultura musical: história da música, obras musicais, 

compositores e contextualização 

 Forma: cânone 

 Notação musical: leitura relativa no pentagrama 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 Em sala: Participar com atenção e envolvimento das atividades de 

performance, apreciação e criação, sejam elas individuais ou em grupo; 

contribuir com observações, ideias e questionamentos que possam 

enriquecer as aulas. Recursos utilizados: jogos, dinâmicas em grupo, 

brincadeiras musicadas, músicas, vídeos e instrumentos musicais. 
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 Em casa: Estabelecer hábitos culturais mais abrangentes e 

diversificados, principalmente os musicais; ouvir música, cantar, 

dançar e explorar materiais sonoros; desenvolver pesquisas sobre as 

músicas, os estilos, os assuntos ou os artistas estudados. 

 

D) AVALIAÇÃO 

 A avaliação será realizada por meio da observação dos aspectos 

atitudinais e processuais da criança no decorrer das aulas de música, 

incluindo a participação e o empenho na realização das atividades 

propostas. O resultado final se dará por meio dos conceitos I 

(insuficiente), S (suficiente), B (bom), MB (muito bom) ou  O (ótimo). 
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