
Música 

 

Área (s) de conhecimento em que o itinerário formativo ao qual a unidade 

curricular eletiva/trilha de aprendizagem é proposta 

Linguagens e suas tecnologias. 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: Artes Visuais, Arte: Música e História. 

 

Código (s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a unidade 

curricular 

[LGG01IF] Examinar a estrutura, a organização e as relações de sentido 

presentes em discursos, empregando estratégias de investigação científica para 

aprofundar conhecimentos acerca de diversas manifestações culturais modernas 

e contemporâneas, em língua pátria e/ou estrangeira, perpassando diferentes 

formas de linguagem, a fim de ampliar o repertório científico-cultural para o 

desenvolvimento de um olhar crítico, ético e sensível à diversidade de formas de 

expressão artística e literária. 

[LGG05IF] Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, 

ampliando repertório acerca de manifestações linguísticas, corporais, estéticas e 

culturais, mobilizando esses conhecimentos para engajar-se em iniciativas 

criativas de interesse individual e/ou coletivo. 

[LGG08IF] Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio 

de estratégias de mediação e intervenção sobre questões de ordem 

sociocultural, aprimorando as relações da vida em sociedade, as possibilidades 

de fruição cultural coletiva e o respeito à diversidade e ao meio ambiente., 

[LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas 

linguagens pode contribuir com a materialização de projetos de interesse 

individual e/ou coletivo, desenvolvendo estratégias éticas e sustentáveis para 

concretizá-los. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Avaliação 360, apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de 

fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou 

dialogada, aulas orientadas, avaliação para as aprendizagens, blogs e redes 

sociais, congresso, debates e/ou discussões considerando a participação do 

estudante, dinâmica de grupos, ensino com pesquisa, ensino em pequenos 

grupos, ensino híbrido, ensino individualizado, estudo dirigido, estudo do meio, 

exposições/excursões e visitas, feiras do conhecimento, filmes e vídeos, jogos 

lúdicos e interativos, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, espaços 

abertos, produção de materiais sobre a temática abordada, projeto de pesquisa, 

utilização de plataforma digital, utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show). 

 

 

 



Recursos materiais necessários 

Escola: vídeos, computador, partituras, celular, datashow, textos musicais curtos, 

instrumentos musicais, aulas online, aulas gravadas.  

Estudante: vídeos, computador, celular, material básico (caneta, lápis, borracha, 

régua) e espaço compatível para o desenvolvimento da eletiva em sala de aula.  

 

Eixo (s) estruturante (s) envolvido (s) na Unidade Curricular 

Mediação e Intervenção Sociocultural. 

 

Detalhamento da unidade Curricular Eletiva Orientada 

Promover atividades que promovam a linguagem musical e oral, possibilitar a 

exploração de canções, melodias e músicas de acordo com o gosto musical 

do estudante, explorar elementos dos tipos musicais para se expressar e interagir 

com o outro, expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio de 

interpretações musicais. No início de cada semestre letivo, realizar atividades em 

sala de aula com assuntos teóricos e aplicação do instrumento na parte prática; 

As atividades seguirão uma sequência didática que permitirá ao aluno uma 

aprendizagem básica necessárias à execução do instrumento, serão abordados 

diferentes metodologias, com uma estimulação multissensorial. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Participação nas atividades propostas e realização das atividades práticas, 

realização de pesquisas, apresentação das ideias em roda de conversa, 

apresentação do trabalho da culminância e apresentação de uma canção- 

gênero diversificado para a comunidade escolar. 

 

Referências 

Sites de música e ensino instrumental, livros de música e teorias musicais, vídeos 

e tutoriais. 

 

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

Stefania Sandrelli Duarte 

sandrellisandrelli@gmail.com 

CEM 01 N BANDEIRANTE 

 

 

 

 

 


