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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Prezadas Professoras e Prezados Professores,

O presente documento intitulado “Orientador Curricular” nasce da urgente necessidade de reorientar e
ressignificar as aprendizagens dos estudantes e o planejamento curricular das e dos docentes da rede municipal ensino
fundamental face às dificuldades ocasionadas pela pandemia do Coronovírus, pois em razão das ações de contenção a
disseminação do vírus as aulas presencias foram totalmente suspensas durante um longo período, aulas remotas,
mediadas ou não por tecnologias digitais de comunicação e informação, foram postas na ordem do dia, as interações e
o tempo pedagógico do professor com o estudante sofreram deléveis impactos e prejuízos e, lamentavelmente, mais
desigualdades escolares foram evidenciadas, especialmente no que se refere ao direito de aprendizagem e
desenvolvimento de cada um dos estudantes, evidenciados a partir das competências e os objetivos de aprendizagem.
Por isso, elaboramos este documento de priorização das habilidades essenciais da BNCC.
A possibilidade de priorização das habilidades essenciais da BNCC está prevista nos normativos da educação
desde a edição do Parecer CNE/CP nº 5/2020 e ratificado pelo Parecer CNE/CP nº 19/2020, se trata de modo criterioso
definir quais os objetivos de aprendizagem devem ser priorizados e inseridos no currículo em curso e com estrita
atenção para o que não foi cumprido no ano anterior, dando ênfase no ensino híbrido e o aprendizado com base em
competências de acordo com as indicações da BNCC, conforme definição do Conselho Nacional de Educação.
O presente documento foi elaborado à luz dos Mapas Focais da Plataforma Reúna e dos documentos de
priorização curricular dos Estados de São Paulo e Pernambuco e servirá como norteador curricular, referência para os
professores e ponto de partida para o planejamento. É primordial entender que ele é um documento emergencial e
transitório que guiará nossas escolhas pedagógicas em 2021 e 2022.
Para a elaboração deste documento, a participação docente foi fundamental. Criamos uma ação conjunta com
todas/os as/ os professoras/es da rede municipal, nos horários de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) refletindo sobre
os seguintes pontos: a classificação, de cada habilidade da BNCC, proposta pela plataforma Reúna; a adequação dessas
habilidades a cada um dos níveis sugeridos pela plataforma (AF, EF e AC); a clareza e adequação do objeto de
conhecimento; a ausência ou não de alguma habilidade nas categorias sugeridas; a pertinência dos comentários. Os
comentários das habilidades, presentes no documento, foram retirados não só da Plataforma Reúna, como também da
BNCC comentada e acrescidos de observações dos nossos professores.
Após estudo realizado nas escolas uma comissão de professoras/es separados por componente curricular foi
criada para compilar os dados elaborados pelas escolas, alinhar os documentos e validar a intencionalidade pedagógica
das escolhas feitas na rede municipal de ensino.
As planilhas com as habilidades essenciais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) indicam quais
aprendizagens são Focais (AF), quais são complementares (AC) e quais são consideradas expectativas de fluência (EF).
Entendamos o que elas representam:
Aprendizagens focais (AF): são as aprendizagens relevantes para a vida de hoje, inegociáveis e essenciais para
aprender e avançar em um componente ou nos componentes da área, não só no ano vigente. São aquelas sobre as
quais as disciplinas se fundam. Interdisciplinares e integradoras, relaciona-se com habilidades de outras disciplinas e
anos anteriores ou posteriores. Influenciam mais fortemente o desenvolvimento das competências gerais, de áreas
e/ou específicas.
Aprendizagens complementares (AC): são as aprendizagens que complementam ou podem ser desenvolvidas
junto às aprendizagens focais, para atender possibilidades de fazer indivíduos ou grupos avançarem por já terem
conquistado as aprendizagens focais.
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Expectativa de fluência (EF): presentes apenas nos mapas de Língua Portuguesa e Matemática, compreendem
os conhecimentos que precisam ser mobilizados com fluência ou automaticidade para facilitar o desenvolvimento das
AFs restantes dentro daquele ano ou dos seguintes.

As planilhas de Priorização das Habilidades Essenciais são um caminho para fortalecer as escolhas das/os
professoras/es nas diferentes instâncias de planejamento. Ao selecionarem as habilidades com aprendizagens focais,
seus objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e alinharem com os materiais didáticos disponíveis na rede,
numa análise profícua, garantirão a aprendizagem dos nossos estudantes.
Com efeito, para que nossos alunos possam seguir sua trajetória escolar com sucesso, as aulas deverão ser
elaboradas a partir dessa matriz de habilidades essenciais, dando prioridade as Aprendizagens Focais e de Expectativa
de Fluência. A partir da análise das informações do documento orientador e da realidade de sua escola e seus
estudantes, bem como do resultado das avaliações diagnósticas mais recentes, você poderá, prezada professora,
prezado professor, planejar ações que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem garantindo a todos e a cada dos
estudantes o desenvolvimento das competências e habilidades essenciais da BNCC e, tão importante quanto, garantir
equidade na recuperação das aprendizagens e superação das defasagens tão profundamente evidenciadas pelas
avaliações realizadas pelas escolas municipais de ensino fundamental.

Boa leitura. Bom trabalho!

Secretaria Municipal da Educação
Julho de 2021
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1º ao 5º ANO
ARTE
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMENTO

CÓDIGO

CLASSIFI
CAÇÃO

Artes visuais Contextos
práticas

e EF15AR01

Artes visuais Contextos
práticas

e EF15AR02 AF

AF

TEXTO DA HABILIDADE

HABILIDADE
S
RELACIONAD
AS

COMENTÁRIO

Identificar e apreciar EF15AR03 Na habilidade, identificar está
desenho,
pintura,
relacionado a reconhecer,
modelagem e escultura EF15AR06 enquanto apreciar formas
como modalidades das
distintas das artes visuais
artes visuais tradicionais
tradicionais e contemporâneas
e
contemporâneas
é sentir deleite, prazer,
presentes na cultura
estranhamento e abertura
local
e
paulista,
para se sensibilizar na fruição
cultivando a percepção,
dessas manifestações, tais
o
imaginário,
a
como:
desenho,
pintura,
capacidade
de
escultura, gravura, instalação,
simbolizar
e
o
fotografia, cinema, animação,
vídeo, arte computacional,
repertório imagético.
entre outras, viabilizando a
construção de um repertório
pessoal.
Lembre-se que a
criança começa a simbolizar na
Educação Infantil, quando dá
início a representar uma
experiência verbalmente ou
por
símbolos
visuais
e
auditivos: é o faz de conta. Nos
primeiros anos do Ensino
Fundamental, o aluno ainda
está próximo do brincar da
Educação
Infantil,
e
a
imaginação e a simbolização
estão presentes em suas
construções, percepções e
narrativas. Ao identificar e
apreciar
múltiplas
manifestações
em
artes
visuais, o aluno amplia a
capacidade de simbolizar e,
consequentemente,
seu
repertório imagético.
Explorar e reconhecer EF15AR05 Explorar e reconhecer permite
elementos constitutivos
ao aluno perceber, apreender
do desenho, da pintura, EF15AR06 e manejar os elementos visuais
da modelagem e da
(ponto, linha, cor, forma,
escultura
em
suas EF15AR07 espaço,
texturas,
relevo,
movimento, luz e sombra,
produções.
volume bi e tridimensional),
identificando-os nas diversas
formas de expressão das artes
plásticas, audiovisuais, gráficas
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e tecnológicas e nas linguagens
analógica
e
digital.
A
habilidade supõe inicialmente
experimentar uma forma de
expressão,
para,
então,
identificar os seus elementos
visuais.
Artes visuais Matrizes
Estéticas
culturais

Artes visuais Materialidades

EF15AR03 AC

Reconhecer e analisar a
influência de distintas
matrizes estéticas e
culturais das
artes
visuais
nas
manifestações artísticas
das culturas locais,
regionais e nacionais.

EF15AR04 AC

Experimentar diferentes
formas de expressão
artística
(desenho,
pintura,
colagem,
quadrinhos, dobradura,
escultura, modelagem,
instalação,
vídeo,
fotografia etc.), fazendo
uso sustentável de
materiais,
instrumentos, recursos
e
técnicas
convencionais e não
convencionais

e

EF15AR03
EF15AR05
EF15AR06
EF15AR07
EF15AR24

Reconhecer e analisar, nesta
habilidade, inclui identificar,
investigar e refletir em artes
visuais
a
partir
das
características
das
manifestações artísticas e
culturais locais e de outras
comunidades. A habilidade
inclui
não
somente
o
reconhecimento
desses
elementos, como também a
análise da influência de
diferentes matrizes estéticas e
culturais nessas manifestações,
ou seja, a investigação sobre as
origens e influências dos
elementos identificados, por
exemplo: Como está presente
a matriz africana, indígena ou
europeia nas festas populares
locais? O desenvolvimento
desta habilidade contribui para
o aluno perceber a diversidade
cultural na formação brasileira,
presente
na
identidade
cultural local, regional e
nacional.
O desenvolvimento desta
habilidade
demanda
impulsionar
uma
atitude
criadora e a consciência do
fazer artístico por parte do
aluno. Isto exige a prática de
fazer escolhas e de ,
investigação e manipulação da
matéria (materiais ou meios),
levantando
e
testando
hipóteses,
fazendo
e
refazendo, para transformar a
matéria
trabalhada.
A
habilidade está relacionada à
ação de dar concretude a uma
obra,
seja
ela
visual,
audiovisual,
gráfica,
tecnológica e/ou digital. Na
experimentação, é possível
fazer uso de diferentes: 1.
Matérias: materiais ou meios
(tinta, argila, sucata, cola,
materiais naturais, como folhas
e pedras etc.); 2. Suportes:
base onde a obra é realizada (a
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tela de um quadro, o papel de
um desenho, o espaço de uma
sala, de um pátio de escola, de
um jardim, da rua para a
construção de uma instalação
etc.);
3.
Ferramentas:
instrumentos/equipamentos
utilizados na produção (pincel,
lápis, computador, máquina
fotográfica, pinça, martelo
etc.);
4. Procedimentos:
modos de articular a matéria
na criação da obra (pintura,
colagem, escultura, dobradura
etc.). Nesta habilidade, é
importante
que
matéria,
suporte,
ferramenta
e
procedimento
sejam
sustentáveis, ou seja, reduzam
resíduos. Nas novas formas de
expressão, estão presentes
materialidades convencionais e
não convencionais, além da
imaterialidade, termo que é
usado aqui como tudo aquilo
que não é possível tocar
fisicamente, que não se
desgasta com o tempo, que
pode
ser
reproduzido
infinitamente e está salvo em
arquivos digitais ou virtuais,
como quando se trabalha com
fotografia digital — seja com
máquina fotográfica ou celular
—, audiovisual, vídeo, arte
computacional etc.
Artes visuais Processos
criação

de EF15AR05

AC

Experimentar a criação
em artes visuais de
modo
individual,
coletivo
e
colaborativo,
explorando diferentes
espaços da escola e da
comunidade.

Experimentar,
nesta
habilidade, supõe investigar,
testar, fazer, refazer e escolher
recursos e espaços para a
produção de artes visuais,
potencializando o processo de
criação dentro e fora da escola.
A habilidade supõe que, em
trabalhos
coletivos
e
colaborativos, o aluno possa
aprender a dialogar sobre o
processo de criação e negociar
e justificar suas escolhas. O
desafio para o aluno é
desfrutar de novas percepções,
elaborar novas formas de
proposições estéticas e ser
protagonista
em
sua
singularidade, inclusive ao
trabalhar no coletivo, quando
deve assumir uma atitude de
colaboração, ou seja, de fazer
junto.
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Artes visuais Processos
criação

de EF15AR06 AC

Artes visuais Sistema
linguagem

de EF15AR07 AC

Contextos
práticas

e EF15AR08 AF

Dança

Dialogar sobre a sua
criação e as dos
colegas, para alcançar
sentidos plurais.

A habilidade de dialogar supõe
que o aluno possa refletir
sobre seu processo de criação ,
construir
argumentos,
ponderações
e
também
escutar e refletir sobre o fazer
e as ponderações dos colegas,
ampliando a percepção da
pluralidade de significados
atribuíveis às manifestações
artísticas. Nesse processo,
potencializa-se a produção
criativa dos alunos.
Reconhecer algumas
Esta habilidade pressupõe
categorias do sistema
conhecer, descrever e analisar
das artes visuais
semelhanças e diferenças
(museus,
galerias,
entre categorias do sistema
instituições, artistas,
das artes visuais como: 1.
artesãos, curadores
Espaços de criação e produção
etc.).
(ateliês livres e de artistas e
artesãos) e criadores (artistas,
artesãos);2.
Espaços
de
catalogação,
difusão
e
preservação (museus e centros
culturais) e suas equipes
(curadores, montadores de
exposições,
restauradores,
entre outros); 3. Espaços de
exposição e comercialização
(galerias de arte e espaços
comerciais) e seu público,
como
visitantes,
colecionadores e leiloeiros; 4.
Espaços públicos, hoje também
utilizados como um lugar de
fazer artístico inserido no
sistema das linguagens da arte,
com seus artistas, artesãos e
público.
Experimentar e apreciar EF15AR09 Experimentar,
nesta
formas distintas de
habilidade, significa
fruir,
manifestações da dança EF15AR10 investigar, testar, fazer e
presentes em diferentes
refazer com prazer e, ao
contextos, cultivando a EF15AR24 mesmo
tempo,
percepção,
o
estranhamento, movimentos
imaginário,
a
corporais
que
sejam
capacidade
de
arranjados de forma
a
simbolizar
e
o
constituir diferentes formas de
dança, presentes em diversos
repertório corporal.
contextos. A experimentação
de
movimentos
em
determinados ritmos amplia a
construção de repertório e
significado do movimento
corporal.
Apreciar
seus
próprios movimentos e de
outros, presencialmente ou
por meio da projeção de
vídeos
de
diferentes
manifestações
da
dança,
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amplia o repertório corporal, a
imaginação, a percepção e a
construção de significado do
movimento corporal.
Dança

Elementos
linguagem

da EF15AR09

AC

Dança

Elementos
linguagem

da EF15AR10 AF

Dança

Processos
criação

de EF15AR11

AC

Estabelecer relações
entre as partes do
corpo e destas com o
todo corporal na
construção
do
movimento dançado.

Experimentar diferentes
formas de orientação
no
espaço
(deslocamentos, planos,
direções, caminhos etc.)
e ritmos de movimento
(lento, moderado e
rápido) na construção
do movimento dançado.

Criar e improvisar
movimentos
dançados de modo
individual, coletivo e
colaborativo,
considerando
os
aspectos estruturais,
dinâmicos
e
expressivos
dos
elementos

CIÊNCIAS Nesta habilidade, espera-se
ED. FÍSICA que o aluno identifique as
relações entre as partes do
corpo (pés, dedos dos pés,
mãos, dedos das mãos,
quadris, cabeça, pescoço,
musculaturas específicas do
abdome, dos joelhos, do rosto
etc.) e destas com o todo
corporal. A ênfase desta
habilidade está em conhecer e
experimentar os movimentos
do
seu
próprio
corpo
(consciência
corporal)
e
compreender a possibilidade
de criação de movimento
dançado.
EF15AR11 Experimentar,
nesta
habilidade, supõe investigar,
EF15AR12 testar, fazer, refazer e sentir
prazer e estranhamento com o
EF15AR24 corpo, na vivência de espaços,
orientações
e
ritmos
diferentes.
Movimentar-se
muito
devagar,
tomando
minutos inteiros para realizar
movimentos simples, como
colocar a mão sobre a cabeça e
olhar para os lados, e depois
repetir esses movimentos
muito rapidamente, percorrer
trajetos comuns de costas, de
lado, ou equilibrar-se em
terrenos
planos,
depois,
íngremes,
enfim,
a
experimentação
nesta
habilidade contribui para a
compreensão da tríade corpoespaço-movimento
e
o
entendimento do espaço para
além
do
mero
lugar,
reconhecendo-o como onde o
corpo se move, realiza formas
conforme se mexe e dança.
EF15AR12 A habilidade de criar e
improvisar
movimentos
implica fazer
e refazer
múltiplas
experimentações
para utilizar e combinar os
elementos estruturantes da
dança — movimento corporal,
espaço e tempo — aos códigos
específicos de cada ritmo.
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constitutivos
do
movimento,
com
base nos códigos de
dança.

Dança

Processo
criação

de EF15AR12 AC

Música

Contextos
práticas

e EF15AR13 AF

Dialogar, com respeito e EF15AR11 A habilidade diz respeito a
sem preconceito, as
dialogar no sentido de
experiências pessoais e EF15AR24 descrever, escutar, construir
coletivas em dança
argumentos, ponderações e
vivenciadas na escola,
refletir sobre as experiências
como fonte para a
individuais
e
coletivas
construção
de
vivenciadas em dança. No
vocabulários
e
desenvolvimento
desta
habilidade,
é
importante
repertórios próprios.
cuidar
para
evitar
considerações fechadas e
preconceituosas,
problematizando imitações ou
julgamentos baseados em
estereótipos. O desafio é criar
um clima de abertura e
respeito dos alunos sobre suas
próprias expressões e as do
outro.
Esta
habilidade
contribui para a construção de
vocabulário
e
repertório
próprios, que consideram a
pluralidade
e
respeitam
diferenças.
.
Experimentar,
A habilidade supõe que o
identificar e apreciar
aluno possa escutar atenta e
músicas
brasileiras EF15AR14 criticamente
materiais
próprias do universo
sonoros, identificando formas
infantil,
inclusive EF15AR23 musicais, abrangendo gêneros
aquelas presentes em
tais como: música clássica,
EF15AR24 música
contemporânea,
seu cotidiano.
música popular — incluindo,
por exemplo, categorias como
pop, samba, MPB, hip-hop,
rap, rock, jazz, techno, entre
outras. Conhecer as formas
musicais é indispensável para
que se estabeleça o diálogo
sobre elas, estabelecendo
relações entre suas funções no
contexto social e de circulação
— "jingles" de comerciais na
rádio e televisão, vinhetas em
vídeos da internet, músicas
típicas
da
comunidade
executadas em momentos de
celebração, músicas religiosas,
músicas que fazem crítica
social, que tocam nas festas de
família, na rádio, trilha sonora
em filmes, novelas, jogos de
vídeo game etc.
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Música

Elementos
linguagem

da EF15AR14 AF

Música

Materialidades

Música

Notação e registro EF15AR16 AC
musical

EF15AR15 AC

Perceber, explorar e
identificar intensidade,
altura e duração por
meio
de
jogos,
brincadeiras, canções e
práticas diversas de
apreciação musical.

EF15AR15 Na habilidade, perceber e
explorar supõe identificar
EF15AR16 características
e
testar
elementos básicos do som —
EF15AR23 altura (sons agudos e graves),
duração (longos e curtos),
EF15AR24 intensidade (fortes e fracos) e
timbres (a voz do instrumento
ou pessoa) — e os elementos
da música — o ritmo, a
melodia e a harmonia. Para o
desenvolvimento da habilidade
é necessário que o aluno possa
inventar e reinventar relações
e sentidos com o sonoro e o
musical, por meio de práticas
lúdicas, sem a exigência da
reprodução
de
modelos
musicais.

Explorar e perceber o EF15AR16 Na habilidade, “explorar”
próprio corpo (palmas,
significa investigar e identificar
voz, percussão corporal) EF15AR17 fontes sonoras convencionais,
como
os
instrumentos
como fonte sonora.
EF15AR24 musicais, e não convencionais,
como os sons do próprio
corpo. Com base na percepção
da percussão corporal e da voz
como recurso sonoro e
musical, dos objetos sonoros,
inclusive os presentes no
cotidiano, e dos sons da
natureza, pretende-se que o
aluno criar e organizar os sons
em uma estrutura musical.
Explorar diferentes
formas de registro
musical
não
convencional
(representação
gráfica
de
sons,
partituras
criativas
etc.), bem como
procedimentos
e
técnicas de registro
em
áudio
e
audiovisual, e
reconhecer a notação
musical convencional.

Na habilidade, “explorar” tem
o sentido de investigar,
identificar
e
conhecer
notações
musicais
convencionais
e
nãoconvencionais. Portanto, está
relacionada a registros gráficos
do som. A notação musical
convencional
possui
uma
pauta com cinco linhas e
quatro espaços onde são
anotadas as notas musicais. A
notação não convencional está
relacionada aos sons em
registros gráficos utilizando
desenhos, elementos das artes
visuais, fonema ou palavra
(onomatopéia), criação de
sinais gráficos, dentre outros
modos. A criação e exploração
da notação musical não
convencional pode acontecer
com proposições movidas por
parâmetros do som —
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Música

Processos
criação

de EF15AR17 AF

Teatro

Contextos
práticas

e EF15AR18 AF

Teatro

Elementos
linguagem

da EF15AR19 AF

intensidade, altura, duração e
timbre. A habilidade ressalta
também a importância de
recorrer a procedimentos,
equipamentos e técnicas de
registros sonoros de áudio e
audiovisuais.
Apreciar e experimentar EF15AR16 Na habilidade, “experimentar”
sonorização
de
refere-se a fazer e refazer
histórias,
utilizando EF15AR23 múltiplas possibilidades de
vozes, sons corporais
sonorização
corporal
ou
e/ou
instrumentos EF15AR24 instrumental, o que propicia a
musicais convencionais
elaboração de improvisações e
composições
de
forma
ou não convencionais.
individual,
coletiva
e
colaborativa. Para o seu
desenvolvimento,
é
importante que o aluno seja
encorajado para o fazer
musical, de modo que o medo
e a inibição sejam reduzidos.
Do
mesmo
modo,
é
fundamental
reconhecer,
respeitar e valorizar o fazer
musical dos alunos.
Reconhecer e apreciar
formas distintas de
manifestações do teatro
presentes em diferentes
contextos, aprendendo
a ver e a ouvir histórias
dramatizadas
e
cultivando a percepção,
o
imaginário,
a
capacidade
de
simbolizar
e
o
repertório ficcional.

EF15AR17 O desenvolvimento desta
habilidade
pressupõe
a
EF15AR21 construção de repertório,
adquirido com observação de
EF15AR23 manifestações do teatro em
múltiplas fontes, de diferentes
EF15AR24 contextos. A prática de
observação em diferentes
locais públicos permite a
percepção múltipla de como as
pessoas se expressam com a
entonação de voz, gestos,
forma
de
narrar
um
acontecimento, criação de um
personagem relacionado a
uma função ou tema, entre
outros.

Descobrir teatralidades EF15AR18 A habilidade de “descobrir”,
na
vida
cotidiana,
embasada na investigação e
identificando variadas EF15AR20 observação,
pressupõe
o
entonações de voz em
exercício de perceber que, nas
diferentes personagens. EF15AR21 situações do dia a dia, é
possível observar e identificar
EF15AR22 elementos básicos do teatro:
espaço (local onde ocorre a
EF15AR23 cena observada), personagem
(a
pessoa
e
suas
EF15AR24 características) e narrativa (a
ação, o que está ocorrendo). A
EF04LP27 teatralidade de cada dia pode
estar, por exemplo, no camelô
que inventa um personagem
para atrair compradores, nos
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jovens fazendo malabarismos
nos sinais de trânsito, nos
devotos que pregam suas
religiões na praça, nos políticos
e militantes que fazem
campanha, nos músicos que se
apresentam na rua, entre
outras formas de desempenho
de papéis nas relações
humano-sociais.
Teatro

Processos
criação

de EF15AR20

AC

Teatro

Processos
criação

de EF15AR21 AF

Teatro

Processos
criação

de EF15AR22 AC

Experimentar
o EF15AR21 Na
habilidade,
o
trabalho colaborativo,
“experimentar” refere-se ao
coletivo e autoral em EF15AR22 âmbito do expressar-se. Pode
improvisações teatrais e
ser desenvolvida por meio de
processos
narrativos
jogos de improvisação a fim de
criativos em teatro,
potencializar o processo de
explorando desde a
criação teatral por meio de
teatralidade dos gestos
cenas, narrativas, gestos e
e das ações do cotidiano
ações presentes no cotidiano.
até
elementos
de
As improvisações contêm uma
diferentes
matrizes
intencionalidade (os alunos
querem improvisar algo), e
estéticas e culturais
compartilhada com todos os
envolvidos na cena, tanto em
trabalhos autorais, coletivos
como nos colaborativos. A
observação de expressões
teatrais em outras matrizes
culturais amplia o repertório
do aluno e possibilita novas
criações e improvisações.
Exercitar a imitação de EF15AR20 Exercitar, na dimensão do
situações cotidianas e o
fazer e refazer, amplia a
faz
de
conta, EF15AR23 potencialidade dos exercícios
ressignificando objetos
com a imitação e o faz de
e
fatos
e EF15AR24 conta enquanto ferramentas
experimentando-se no
para as ações dramáticas. O
lugar do outro, ao
exercício com a imitação não
compor
e
encenar
se
restringe
apenas
à
acontecimentos cênicos
construção externa de uma
com base em diferentes
imagem ou pessoa, mas
referências
(músicas,
pretende que o aluno possa
imagens, textos ou
preencher o modelo imitado
outros
pontos
de
com novos significados. Além
partida), de forma
disso, a utilização de recursos
das outras linguagens da arte
intencional e reflexiva.
amplia e potencializa o
exercício na composição e
encenação de acontecimentos
cênicos. A possibilidade de o
aluno refletir
sobre
os
exercícios realizados propicia a
construção de uma narrativa
autoral, consolidando os novos
significados criados.
Imitar, com respeito e EF15AR20 Na habilidade, experimentar
sem
preconceito,
implica investigar, testar, fazer
movimentos, gestos e EF15AR23 e refazer formas de se
voz de personagens que
movimentar,
trejeitos,
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representem pessoas e EF15AR24 entonação de voz, bem como
animais, reconhecendo
gestos que podem caracterizar
semelhanças
e
uma pessoa em um enredo.
diferenças entre suas
Isto implica experimentar a
imitações e as feitas
expressão
de
variadas
emoções. No processo de
pelos colegas.
criação, é importante o aluno
perceber quando o seu
personagem é estereotipado,
ou seja, quando é apenas uma
repetição de um modelo
previamente conhecido, o que
pode comprometer a sua
potência
teatral.
A
possibilidade de o estudante
ter voz, apresentando sua
experiência e propiciando a
construção e reflexão sobre o
processo de criação do
personagem teatral, evita a
busca por soluções prontas e
estereotipadas.
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ARTE
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CONHECIMENTO

CÓDIGO
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CAÇÃO

TEXTO DA HABILIDADE

HABILIDADE
S
RELACIONA
DAS

Artes visuais

Contextos
práticas

e EF06AR01

AF

Pesquisar, apreciar e EF05AR01
analisar formas distintas
das
artes
visuais EF69AR31
tradicionais
e
contemporâneas, em obras EF69AR32
de artistas brasileiros e
estrangeiros de diferentes
épocas e em diferentes
matrizes
estéticas
e
culturais, de modo a
ampliar a experiência com
diferentes contextos e
práticas artístico-visuais e
cultivar a percepção, o
imaginário, a capacidade
de
simbolizar
e
o
repertório imagético.

Artes visuais

Contextos
práticas

e EF06AR02

AF

Pesquisar
e
analisar EF05AR02
diferentes estilos visuais,
contextualizando-os
no EF69AR31
tempo e no espaço.
EF69AR32

Elementos
linguagem

da

COMENTÁRIO

Pesquisar, apreciar e
analisar
estão
relacionados
à
investigação, avaliação e
fruição de produções
artísticas visuais de todos
os tempos e de diversas
culturas (com obras que
não sejam apenas de
tradição
e
matrizes
europeias,
mas
contemplando, também,
diferentes tradições e
matrizes, como a africana,
a oriental, a indígena, a
arte da América Latina, a
arte popular, entre outras),
possibilitando
sua
compreensão
e
ressignificação
e
a
expansão da capacidade
de
simbolização,
articulada
com
a
sensibilidade, a percepção
e a imaginação.
Nesta
habilidade,
pesquisar
e
analisar
consistem em investigar e
explorar
diferentes
manifestações artísticas
visuais ao longo da
história antiga, média,
moderna
e
contemporânea,
em
diversas culturas, para
compreender
os
momentos históricos e
socioculturais ao longo
das diferentes histórias
das artes, descrevendo os
diferentes estilos visuais
em uma conjuntura e
compreendendo as razões
de cada surgimento de
novas
formas
de
expressão, acompanhadas
dos avanços tecnológicos.
A leitura não-linear e
comparativa amplia o
potencial de compreensão
de cada período e facilita
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Artes visuais

Contextos
práticas

e EF69AR03

AC

Analisar situações nas
quais as linguagens das
artes visuais se integram
às
linguagens
audiovisuais
(cinema,
animações, vídeos etc.),
gráficas (capas de livros,
ilustrações de textos
diversos
etc.),
cenográficas,
coreográficas, musicais
etc.

Artes visuais

Elementos
linguagem

da EF06AR04

AF

Analisar os elementos
constitutivos das artes
visuais (ponto, linha,
forma, direção, cor, tom,
escala, dimensão, espaço,
movimento
etc.)
na
apreciação de diferentes
produções artísticas.

Artes visuais

Materialidades

EF69AR05

AC

Experimentar e analisar
diferentes formas de
expressão
artística
(desenho,
pintura,
colagem,
quadrinhos,
dobradura,
escultura,
modelagem, instalação,
vídeo,
fotografia,
performance etc.).

EF69AR31
EF69AR32
EF69AR33
EF69AR35

ao aluno estabelecer uma
relação
com
suas
investigações e pesquisa.
Analisar, aqui, significa
examinar para identificar
e formular perguntas e
hipóteses
sobre
a
apropriação
das
linguagens
das
artes
visuais
por
outras
linguagens, como nos
meios tecnológicos –
vídeo e filme –, como
acontece
em
videoinstalações ou em
projeções
no
espaço
expositivo; ou o diálogo
entre artes visuais e a
criação de peças gráficas
e com recursos do teatro,
dança e música, tais como
elementos cenográficos,
coreográficos e musicais,
como
acontece
nas
performances, happening
e intervenção urbana.
Analisar se refere a
pesquisar, identificar e
formular hipóteses de
forma
crítica.
O
desenvolvimento
da
habilidade possibilita a
continuidade
na
compreensão
dos
elementos constitutivos
das artes visuais e a
ampliação gradativa das
alterações que ocorrem
conforme o material e o
meio em que a obra é
realizada.
Para
experimentar
e
analisar as diferentes
formas de expressão
artística, é importante
identificar,
testar
e
elaborar
perguntas
e
hipóteses sobre elas no
que se refere ao suporte
(base onde a obra é
realizada),
à
matéria
(materiais utilizados na
realização),
às
ferramentas
específicas
em
sua
realização
(instrumentos
e
equipamentos para a
produção)
e
aos
procedimentos para a
execução do trabalho
(maneiras de utilizar os
materiais na criação),
observando a diferença
entre
os
elementos
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Artes visuais

Artes visuais

Processos
criação

Processos
criação

de EF06AR06

de EF69AR07

AF

AC

Desenvolver processos de
criação em artes visuais,
com base em temas ou
interesses artísticos, de
modo individual, coletivo
e colaborativo, fazendo
uso
de
materiais,
instrumentos e recursos
convencionais,
alternativos e digitais.

EF69AR31
EF69AR32
EF69AR33
EF69AR35

Dialogar com princípios EF69AR08
conceituais, proposições
temáticas,
repertórios
imagéticos e processos de
criação
nas
suas
produções visuais.

constitutivos
nas
materialidades
convencionais e nãoconvencionais. Também
se
torna
importante
compreender
a
imaterialidade relacionada
às obras no formato
digital,
tais
como
fotografia
digital,
audiovisual, vídeo, arte
computacional etc.
Desenvolver
significa
evoluir
e
aprimorar
processos de criação. O
desenvolvimento
da
habilidade
traz
a
oportunidade de o aluno
ampliar seu pensamento
criativo
em
arte,
compreender o seu fazer
em artes visuais e refletir
sobre novas proposições
estéticas com fluência,
flexibilidade
e
singularidade.
A
possibilidade
de
desenvolver trabalhos em
diferentes
linguagens,
com diversos materiais,
suportes e procedimentos,
proporciona a escolha de
espaços e meios, coloca o
aluno em novos desafios e
possibilita
novas
investigações.
A apreciação e o estudo
de obras de arte e de
processos de criação vão
compondo um repertório
que
tem
natureza
imagética,
conceitual,
temática etc. Dialogar,
neste caso, tem o sentido
de desenvolver um fazer
múltiplo, estabelecendo
relações com o repertório
do aluno. Por exemplo:
utilizar a cor em desenho
ou pintura não é somente
aprender
as
cores
primárias, secundárias ou
saber misturá-las; pode
ser, também, perceber que
uma cor se modifica pela
proximidade com outra ou
se transforma no jogo de
luz e sombra. Essas
relações somente são
possíveis a partir da
leitura do elemento cor
em obras de arte e o
estudo e experimentação
com escalas acromáticas
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Artes visuais

Sistemas
linguagem

da EF69AR08

Diferenciar as categorias EF69AR07
de
artista,
artesão,
produtor
cultural,
curador, designer, entre
outras,
estabelecendo
relações
entre
os
profissionais do sistema
das artes visuais.

Dança

Contextos
práticas

e EF06AR09

AF

Pesquisar
e
analisar EF05AR02
diferentes formas de
expressão, representação e EF69AR31
encenação da dança,
reconhecendo
e
apreciando composições
de dança de artistas e
grupos
brasileiros
e
estrangeiros de diferentes
épocas.

Dança

Elementos

da EF06AR10

AF

Explorar
constitutivos

elementos EF69AR31
do

(do branco ao preto) ou
monocromáticas (uma só
cor). Esses princípios
sobre a cor vão integrar o
conceito cor, oferecendo
possibilidades de novas
proposições temáticas e a
ampliação e utilização do
repertório imagético dos
alunos em suas produções
artísticas. Assim, esperase do aluno compreender
e estabelecer relações em
suas produções visuais,
percebendo os princípios
conceituais
que
as
embasam,
as
possibilidades novas de
proposições temáticas e a
ampliação e utilização dos
repertórios imagéticos já
construídos.
Diferenciar os trabalhos
realizados
por
cada
profissional envolvido no
sistema das artes visuais
aprofunda a habilidade
desenvolvida nos anos
iniciais
do
Ensino
Fundamental
(EF15AR07),
complexificando-a,
porque propõe ao aluno,
além
de
reconhecer,
também
diferenciar
categorias, o que contribui
para a identificação de
vínculos e conexões entre
esses criadores e seus
trabalhos, desde a criação
até a exposição de uma
obra de arte.
Esta habilidade consiste
em pesquisa e análise, que
dependem de que o aluno
tenha acesso e possa fruir
da dança em diversas
matizes
culturais,
possibilitando
a
articulação e compreensão
das formas de expressão,
representação e encenação
da dança, em diferentes
contextos e momentos da
história. Essa pesquisa
amplia as possibilidades
de
construção
de
repertório corporal e a
compreensão
de
movimentos e formas
diferentes de se expressar
em cada proposição.
Um grande recurso de
aprendizagem do aluno
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movimento cotidiano e do EF69AR32
movimento
dançado,
abordando, criticamente,
o desenvolvimento das
formas da dança em sua
história tradicional e
contemporânea.

linguagem

Dança

Elementos
linguagem

da EF06AR11

AF

Experimentar e analisar os EF05AR09
fatores de movimento
(tempo, peso, fluência e EF69AR31
espaço) como elementos
que, combinados, geram
as ações corporais e o
movimento dançado.

Dança

Processos
criação

de EF69AR12

AC

Investigar e experimentar
procedimentos
de
improvisação e criação do
movimento como fonte
para a construção de
vocabulários
e
repertórios próprios.

está em observar e
explorar
movimentos
espontâneos do cotidiano
em um espaço e tempo
determinados.
Essa
observação
leva,
ao
mesmo
tempo,
às
possibilidades
de
transformação
estéticoartística desse movimento
para
a
criação
de
movimentos expressivos,
alterando o tempo e o
espaço, expressando um
novo significado. Essa
percepção auxilia o aluno
na compreensão da dança
contemporânea.
Experimentar
para
perceber e avaliar as
possibilidades de ações
corporais e movimento
dançantes depende de
compreender os fatores
estruturantes
do
movimento, relacionando:
1. o tempo ao pulso,
ritmo,
duração,
intensidade, velocidade e
as ações de começo,
intervalo e encerramento;
2. o peso aos movimentos
de subida e descida,
considerando a força
necessária; 3. a fluência
dos movimentos contidos
ou com liberdade de
expressão; 4. o espaço à
dimensão ocupada quando
se estica ao máximo os
membros do corpo, em
todas as direções.
Esta habilidade consiste
em fazer e refazer, testar e
explorar com a finalidade
de construir vocabulário e
repertório
próprio
e,
assim, ter uma base para
os procedimentos de
improvisação e criação de
movimentos expressivos,
inspirados ou não em
manifestações de dança.
Na contemporaneidade,
são muitos os métodos e
procedimentos
que
desenvolvem
a
improvisação.
Por
exemplo, o trabalho com
o movimento expressivo,
desencadeando
a
improvisação
considerando
fatores
como espaço, tempo,
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fluência e peso.
Dança

Processos
criação

de EF69AR13

AC

Investigar brincadeiras,
jogos, danças coletivas e
outras práticas de dança
de diferentes matrizes
estéticas e culturais como
referência para a criação
e a composição de danças
autorais, individualmente
e em grupo.

Dança

Processos
criação

de EF06AR14

AF

Analisar e experimentar EF05AR13
diferentes
elementos
(figurino,
iluminação, EF69AR32
cenário, trilha sonora etc.)
e espaços (convencionais EF69AR35
e não convencionais) para
composição cênica e
apresentação
coreográfica.

Dança

Processos
criação

de EF69AR15

AC

Discutir as experiências
pessoais e coletivas em
dança vivenciadas na
escola e em outros
contextos,
problematizando
estereótipos
e
preconceitos.

Música

Contextos
práticas

AF

Analisar criticamente, por EF69AR31
meio
da
apreciação
musical, usos e funções da EF69AR32
música em seus contextos

e EF06AR16

Investigar
significa
experimentar e pesquisar
por meio de vivência em
jogos, brincadeiras e
muitas outras formas
práticas de dança, o que
amplia a construção de
um repertório singular. O
uso dessas práticas como
referência possibilita a
criação e a composição de
uma coreografia autoral,
de maneira individual ou
em grupos.
Analisar e experimentar
se referem a pesquisar,
observar e explorar. A
criação,
produção
e
apresentação
nas
linguagens das artes do
corpo – teatro e dança –
são, geralmente, coletivas,
envolvendo
diferentes
áreas e profissionais.
Experimentar e analisar o
potencial de cada uma –
direção,
iluminação,
figurino, cenário, trilha
sonora –, assim como das
características
dos
diferentes espaços para
apresentação, amplia e
consolida a expressão de
uma composição cênica e
apresentação
coreográfica.
Discutir (no sentido de
dialogar,
descrever,
escutar e argumentar)
sobre
as
vivências
individuais e coletivas
experimentadas em dança
possibilita a observação e
reflexão dos alunos sobre
as próprias expressões ao
caracterizar uma pessoa
ou
um
enredo:
movimentos,
gestos,
entonação
de
voz,
trejeitos etc. A mediação
do professor permite
evitar
colocações
estereotipadas
e
preconceituosas,
desenvolvendo
autoconhecimento
e
autocrítica por parte do
aluno.
Esta habilidade consiste
em avaliar os papéis e
aplicações da música,
ampliando o exercício da
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de produção e circulação, EF69AR33
relacionando as práticas
musicais às diferentes EF69AR35
dimensões da vida social,
cultural,
política,
histórica,
econômica,
estética e ética

Música

Contextos
práticas

e EF69AR17

AC

Explorar
e
analisar,
criticamente, diferentes
meios e equipamentos
culturais de circulação da
música
e
do
conhecimento musical.

Música

Contextos
práticas

e EF69AR18

AC

Reconhecer e apreciar o
papel de músicos e
grupos
de
música
brasileiros e estrangeiros
que contribuíram para o
desenvolvimento
de
formas
e
gêneros
musicais.

Música

Contextos
práticas

e EF69AR19

AC

EF05AR15
EF69AR31
EF69AR33
EF69AR34

Identificar e analisar EF69AR31
diferentes
estilos
musicais,
contextualizando-os no
tempo e no espaço, de
modo a aprimorar a
capacidade de apreciação
da estética musical.

escuta e a análise atenta
de materiais sonoros de
diversos
períodos
e
momentos
sociais
brasileiros e de outros
países. Assim, amplia-se a
compreensão crítica da
razão de cada uma das
expressões de categorias,
como pop, samba, MPB,
hip-hop, rap, rock, jazz,
Techno etc., analisando os
diferentes
gêneros
e
estabelecendo
relações
entre suas funções e
contexto social e de
circulação.
Esta habilidade consiste
em conhecer, investigar e
avaliar criticamente meios
e equipamentos culturais
diversos, refletindo sobre
seus usos e funções. Um
mesmo local pode ser
compreendido como lugar
de
aprendizagem,
propiciando os ensaios e
reflexões, ou como lugar
de apresentação musical,
de razão e função
diferenciada, midiática ou
social. Hoje, as ruas
fazem parte dos meios e
equipamentos
de
aprendizagem
e
apresentação.
Esta habilidade refere-se à
escuta, investigação e
análise da forma que os
instrumentos emitem o
som. O contínuo exercício
para ampliar a escuta
permite a percepção dos
diversos timbres de voz,
sons corporais e de
instrumentos
musicais.
Conhecer os grandes
grupos dos instrumentos e
sua constituição amplia o
repertório do aluno.
A habilidade consiste em
conhecer, identificar e
investigar
notações
musicais convencionais e
não-convencionais, o que
está
relacionado
a
registros gráficos do som.
A
notação
musical
convencional possui uma
pauta com cinco linhas e
quatro espaços, em que
são anotadas as notas
musicais. A notação nãoconvencional
está

22

Música

Elementos
linguagem

da EF69AR20

AC

Explorar
e
analisar
elementos constitutivos
da
música
(altura,
intensidade,
timbre,
melodia, ritmo etc.), por
meio
de
recursos
tecnológicos (games e
plataformas
digitais),
jogos, canções e práticas
diversas
de
composição/criação,
execução e apreciação
musicais.

Música

Materialidades

EF69AR21

AC

Explorar e analisar fontes EF69AR33
e materiais sonoros em
práticas
de EF69AR34
composição/criação,
execução e apreciação
musical, reconhecendo
timbres e características
de instrumentos musicais
diversos.

Música

Notação
registro
musical

e EF69AR22

AC

Explorar e identificar EF05AR18
diferentes formas de
registro musical (notação EF69AR32
musical
tradicional,
partituras criativas e EF69AR35
procedimentos da música
contemporânea),
bem
como procedimentos e
técnicas de registro em
áudio e audiovisual.

relacionada ao registro
dos sons graficamente,
utilizando
desenhos,
elementos
das
artes
visuais,
fonemas
ou
palavras (onomatopeias).
A habilidade ressalta
também a importância de
procedimentos,
equipamentos e técnicas
de registros sonoros de
áudio e audiovisuais.
Investigar, observar e
avaliar por meio de jogos,
canções
e
práticas
diversas de composição,
criação,
execução
e
apreciação
musicais
aprofundam e consolidam
a
percepção
dos
parâmetros
do
som,
introduzidos nos Anos
Iniciais da Arte: altura
(sons agudos e graves);
duração (longos e curtos);
intensidade
(fortes
e
fracos); timbres (a voz do
instrumento ou pessoa) e
os elementos básicos da
música: o ritmo, a
melodia e a harmonia.
Explorar
significa
investigar, experimentar,
fazer e refazer, ampliando
as possibilidades de criar
improvisações entre as
inúmeras
formas
e
recursos de expressão
musical, convencionais ou
não-convencionais. Isso
possibilita a compreensão
das
características
e
finalidades de cada uma e
amplia as possibilidades
de o aluno identificar o
seu fazer musical. Para
isso, é importante que
haja encorajamento para
esse fazer musical, sem
medo e inibição, com
respeito e valorização.
Esta habilidade pressupõe
ter acesso e avaliar
artistas e grupos de teatro
diversos na finalidade de
compreender os dois lados
do teatro: o teatro visto
por dentro, investigando
os modos de criação e
expressão; e o teatro para
ser visto, investigando os
modos
de
produção,
divulgação e circulação.
Além disso, também diz
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Música

Processos
criação

de EF69AR23

AC

Explorar
e
criar
improvisações,
composições,
arranjos,
jingles, trilhas sonoras,
entre outros, utilizando
vozes, sons corporais
e/ou
instrumentos
acústicos ou eletrônicos,
convencionais ou não
convencionais,
expressando
ideias
musicais de maneira
individual, coletiva e
colaborativa.

Teatro

Contextos
práticas

e EF69AR24

AC

Reconhecer e apreciar EF69AR32
artistas e grupos de
teatro
brasileiros
e EF69AR35
estrangeiros
de
diferentes
épocas,
investigando os modos de
criação,
produção,
divulgação, circulação e
organização da atuação
profissional em teatro.

Teatro

Contextos
práticas

e EF69AR25

AC

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

respeito à atuação dos
diferentes
profissionais
que são envolvidos em
toda a trajetória de uma
encenação
teatral,
passando pelas etapas da
concepção, produção e
apresentação.
Explorar
significa
investigar, experimentar,
fazer e refazer, ampliando
as possibilidades de criar
improvisações entre as
inúmeras
formas
e
recursos de expressão
musical, convencionais ou
não-convencionais. Isso
possibilita a compreensão
das
características
e
finalidades de cada uma e
amplia as possibilidades
de o aluno identificar o
seu fazer musical. Para
isso, é importante que
haja encorajamento para
esse fazer musical, sem
medo e inibição, com
respeito e valorização.
Identificar e analisar
dizem respeito a observar,
reconhecer e examinar.
Esta habilidade propõe a
ampliação de repertório,
promovendo a apreciação
e
objetivando
o
reconhecimento
de
diferentes estilos teatrais,
além de sua interpretação
de
acordo
com
determinada conjuntura.
Exemplos de estilos são:
Realista,
Tragédia
clássica,
Tragédia
Moderna,
Comédia
Clássica,
Comédia
Moderna, Não-realistas,
Farsa, Melodrama, Teatro
de
Revista,
Peças
Didáticas,
Teatro
Contemporâneo,
entre
outros.
Identificar e analisar
dizem respeito a observar,
reconhecer e examinar.
Esta habilidade propõe a
ampliação de repertório,
promovendo a apreciação
e
objetivando
o
reconhecimento
de
diferentes estilos teatrais,
além de sua interpretação
de
acordo
com
determinada conjuntura.
Exemplos de estilos são:
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Teatro

Elementos
linguagem

da EF06AR26

AF

Explorar
diferentes EF05AR19
elementos envolvidos na
composição
dos EF69AR31
acontecimentos cênicos
(figurinos,
adereços,
cenário, iluminação e
sonoplastia) e reconhecer
seus vocabulários.

Teatro

Processos
criação

de EF69AR27

AC

Pesquisar e criar formas
de
dramaturgias
e
espaços cênicos para o
acontecimento
teatral,
em diálogo com o teatro
contemporâneo.

Teatro

Processos
criação

de EF06AR28

AF

Investigar e experimentar EF69AR31
diferentes funções teatrais
e discutir os limites e
desafios
do
trabalho
artístico
coletivo
e
colaborativo.

Realista,
Tragédia
clássica,
Tragédia
Moderna,
Comédia
Clássica,
Comédia
Moderna, Não-realistas,
Farsa, Melodrama, Teatro
de
Revista,
Peças
Didáticas,
Teatro
Contemporâneo,
entre
outros.
A criação, produção e
apresentação teatral são,
geralmente,
coletivas,
envolvendo
diferentes
áreas e profissionais.
Explorar
significa
identificar e investigar os
elementos que compõem a
encenação
e
suas
especificidades
na
linguagem teatral, o que
amplia a percepção e a
análise do espetáculo
teatral.
Vivenciar
e
compreender o potencial
de cada área – direção,
iluminação,
figurino,
adereços,
sonoplastia,
cenário
–
permite
conhecer os vocabulários
específicos do universo
teatral.
A habilidade diz respeito
a investigar, explorar e
elaborar inventivamente.
O experimentar, ao fazer e
refazer exercícios de
criação, pesquisando e
criando,
amplia
e
consolida a investigação
nas formas de dramaturgia
como possibilidades de
transformação de um local
físico em espaço cênico.
O espaço utilizado pelo
teatro
contemporâneo
também
busca
a
aproximação do público,
abrindo para a encenação
interativa e a produção de
textos coletivos, e essa
relação de diálogo deve
ser estabelecida.
Esta
habilidade
diz
respeito
a
examinar,
vivenciar, explorar e
debater sobre dois modos
de fazer a construção do
espetáculo
teatral:
a
criação coletiva e o
processo colaborativo. A
criação coletiva e o
processo colaborativo têm
em comum a tomada de
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Teatro

Processos
criação

de EF69AR29

AC

Experimentar
a
gestualidade
e
as
construções corporais e
vocais
de
maneira
imaginativa
na
improvisação teatral e no
jogo cênico.

Teatro

Processos
criação

de EF69AR30

AC

Compor improvisações e
acontecimentos cênicos
com base em textos
dramáticos ou outros
estímulos
(música,
imagens, objetos etc.),
caracterizando
personagens
(com
figurinos e adereços),
cenário, iluminação e
sonoplastia
e
considerando a relação
com o espectador.

Artes
integradas

Contextos
práticas

e EF69AR31

EF

Relacionar as práticas
artísticas às diferentes
dimensões da vida social,
cultural,
política,
histórica,
econômica,
estética e ética.

decisões
com
horizontalidade, ou seja,
não há um “diretor” que
tudo decide e escolhe o
que e como será feito o
espetáculo. Na criação
coletiva, todos fazem
tudo,
enquanto,
no
processo
colaborativo,
cada um contribui com
sua habilidade e repertório
cultural. A investigação a
partir da experimentação
permite
ao
aluno
compreender os modos
coletivizados e de diretriz
dialógica de fazer teatro.
Experimentar consiste em
investigar e explorar a
expressividade
gestual,
corporal e vocal. Os jogos
teatrais e propostas de
improvisação
são
exemplos de formas que
possibilitam potencializar
a imaginação e criar
narrativas para o exercício
dessas expressividades.
A habilidade consiste em
conceber e elaborar a
criação teatral a partir de
textos
dramáticos
convencionais
ou
estímulos
sonoros,
imagéticos ou de objetos,
entre outros, o que
necessita de múltiplas
experimentações. Compor
a caracterização de um
personagem passa por
compreender todos os
elementos que constituem
a cena teatral: cenário,
figurino,
iluminação,
adereços.
Esta
habilidade
diz
respeito a elevar as
práticas artísticas como
ferramentas propositoras
de
reflexão
sobre
dimensões da vida social,
cultural,
política,
histórica,
econômica,
estética e ética, e propõe a
identificação, seleção e
integração de diversos
elementos e recursos,
incluindo informações da
mídia, para possibilitar
experiência, pesquisa e
análise
ao
trabalhar
artisticamente temas, e em
espaço
que
permita
dialogar com assuntos da
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vida contemporânea.
Artes
integradas

Processos
criação

de EF69AR32

AF/AC

Analisar e explorar, em
projetos temáticos, as
relações
processuais
entre diversas linguagens
artísticas.

Artes
integradas

Matrizes
estéticas
culturais

EF69AR33

AF/AC

Analisar
aspectos
históricos,
sociais
e
políticos da produção
artística,
problematizando
as
narrativas eurocêntricas e
as
diversas
categorizações da arte
(arte,
artesanato,
folclore, design etc.).

Artes
integradas

Patrimônio
cultural

EF69AR34

AF/AC

Analisar e valorizar o
patrimônio
cultural,
material e imaterial, de
culturas diversas, em
especial a brasileira,
incluindo suas matrizes
indígenas, africanas e
europeias, de diferentes
épocas, e favorecendo a
construção
de
vocabulário e repertório
relativos às diferentes
linguagens artísticas.

Artes
integradas

Arte
tecnologia

e EF69AR35

AF/AC

Identificar e manipular
diferentes tecnologias e
recursos digitais para
acessar,
apreciar,
produzir,
registrar
e
compartilhar práticas e
repertórios artísticos, de
modo reflexivo, ético e
responsável.

e

Esta habilidade propõe a
avaliação,
a
experimentação e o estudo
das possibilidades de
utilização de recursos de
mais de uma linguagem
da arte em um mesmo
trabalho.
A
habilidade
supõe
investigar e pesquisar para poder avaliar elementos
históricos,
sociais e políticos da arte,
e permite valorizar e
conscientizar sobre a
necessidade de um olhar
diversificado, a partir das
contribuições
das
diferentes
matizes
culturais, em detrimento
da
valorização
eurocêntrica
nas
manifestações artísticas,
assim
como
a
institucionalização
das
categorias
na
arte,
provocadoras
da
valorização, por exemplo,
da alta cultura em
detrimento da cultura
popular.
Esta habilidade supõe que
investigar, pesquisar e
contextualizar amplia a
análise e a valorização do
significado
de
bens
culturais e patrimônio
material e imaterial. A
construção do repertório
cultural do aluno parte de
conhecer e respeitar os
valores, as crenças e os
saberes que os bens de
culturas diversas trazem
dentro de si.
Esta habilidade se refere a
conhecer e a utilizar a
tecnologia e os recursos
digitais para a arte, o que
amplia as possibilidades
de
fruir,
produzir,
registrar e compartilhar
práticas
e
repertório
artístico. O mundo digital
aproxima o aluno da
imaterialidade na arte,
sensibilizando-o
para
novas aprendizagens que
demandam
cuidados
éticos e responsáveis. A
imaterialidade é um termo
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que é usado aqui como
tudo aquilo que não é
possível tocar fisicamente,
que não se desgasta com o
tempo, como imagens que
podem ser reproduzidas
infinitamente e estão
salvas
em
arquivos
digitais e virtuais, o que
se dá quando se trabalha
com fotografia digital,
seja
com
máquina
fotográfica ou celular,
com audiovisual, vídeos
ou arte computacional.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

7º ANO
Arte
UNIDADE
TEMÁTICA

Artes visuais

Artes visuais

OBJETO DE
CONHECIMENTO

Contextos
práticas

Contextos
práticas

CÓDIGO

CLASSIFIC
AÇÃO

e EF07AR01 AF

e EF07AR02 AF

TEXTO DA HABILIDADE

Pesquisar, apreciar e
analisar formas distintas
das
artes
visuais
tradicionais
e
contemporâneas,
em
obras
de
artistas
brasileiros e estrangeiros
de diferentes épocas e
em diferentes matrizes
estéticas e culturais, de
modo a ampliar a
experiência
com
diferentes contextos e
práticas artístico-visuais e
cultivar a percepção, o
imaginário, a capacidade
de simbolizar e o
repertório imagético.

HABILIDADE
S
RELACIONAD
AS

EF06AR01
EF69AR31
EF69AR32
EF69AR33
EF69AR34

COMENTÁRIO

Pesquisar,
apreciar
e
analisar estão relacionados
à investigação, avaliação e
fruição
de
produções
artísticas visuais de todos
os tempos e de diversas
culturas (com obras que
não sejam apenas de
tradição
e
matrizes
europeias,
mas
contemplando, também,
diferentes tradições e
matrizes, como a africana,
a oriental, a indígena, a
arte da América Latina, a
arte popular, entre outras),
possibilitando
sua
compreensão
e
ressignificação
e
a
expansão da capacidade de
simbolização,
articulada
com a sensibilidade, a
percepção e a imaginação.

Pesquisar
e
analisar EF06AR02 Nesta habilidade, pesquisar
diferentes estilos visuais,
e analisar consistem em
contextualizando-os no EF69AR31 investigar
e
explorar
diferentes manifestações
tempo e no espaço.
EF69AR35 artísticas visuais ao longo
da história antiga, média,
moderna
e
contemporânea,
em
diversas culturas, para
compreender os momentos
históricos e socioculturais
ao longo das diferentes
histórias
das
artes,
descrevendo os diferentes
estilos visuais em uma
conjuntura
e
compreendendo as razões
de cada surgimento de
novas formas de expressão,
acompanhadas dos avanços
tecnológicos. A leitura nãolinear e comparativa amplia
o
potencial
de
compreensão de cada
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período e facilita ao aluno
estabelecer uma relação
com suas investigações e
pesquisa.
Artes visuais

Contextos
práticas

e EF69AR03 AC

Artes visuais

Elementos
linguagem

da EF07AR04 AF

Artes visuais

Materialidades

EF69AR05 AC

Analisar situações nas
quais as linguagens das
artes visuais se integram
às
linguagens
audiovisuais
(cinema,
animações, vídeos etc.),
gráficas (capas de livros,
ilustrações de textos
diversos
etc.),
cenográficas,
coreográficas, musicais
etc.

Analisar, aqui, significa
examinar para identificar e
formular
perguntas
e
hipóteses
sobre
a
apropriação das linguagens
das artes visuais por outras
linguagens,
como
nos
meios tecnológicos – vídeo
e filme –, como acontece
em videoinstalações ou em
projeções
no
espaço
expositivo; ou o diálogo
entre artes visuais e a
criação de peças gráficas e
com recursos do teatro,
dança e música, tais como
elementos
cenográficos,
coreográficos e musicais,
como
acontece
nas
performances, happening e
intervenção urbana.
Analisar os elementos EF69AR31 Analisar se refere a
constitutivos das artes
pesquisar, identificar e
visuais (ponto, linha, EF69AR35 formular hipóteses de
forma, direção, cor, tom,
forma
crítica.
O
escala, dimensão, espaço,
desenvolvimento
da
movimento
etc.)
na
habilidade possibilita a
apreciação de diferentes
continuidade
na
compreensão
dos
produções artísticas.
elementos
constitutivos
das artes visuais e a
ampliação gradativa das
alterações que ocorrem
conforme o material e o
meio em que a obra é
realizada.
Experimentar e analisar
Para
experimentar
e
diferentes formas de
analisar
as
diferentes
expressão
artística
formas
de
expressão
(desenho,
pintura,
artística, é importante
colagem,
quadrinhos,
identificar,
testar
e
dobradura,
escultura,
elaborar
perguntas
e
modelagem, instalação,
hipóteses sobre elas no que
vídeo,
fotografia,
se refere ao suporte (base
onde a obra é realizada), à
performance etc.).
matéria
(materiais
utilizados na realização), às
ferramentas específicas em
sua
realização
(instrumentos
e
equipamentos
para
a
produção)
e
aos
procedimentos para a
execução
do
trabalho
(maneiras de utilizar os
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Artes visuais

Artes visuais

Processos
criação

Processos
criação

de EF07AR06 AF

de EF69AR07 AC

Desenvolver processos de
criação em artes visuais,
com base em temas ou
interesses artísticos, de
modo individual, coletivo
e colaborativo, fazendo
uso
de
materiais,
instrumentos e recursos
convencionais,
alternativos e digitais.

EF69AR31
EF69AR32
EF69AR33
EF69AR34
EF69AR35

materiais
na
criação),
observando a diferença
entre
os
elementos
constitutivos
nas
materialidades
convencionais
e
nãoconvencionais. Também se
torna
importante
compreender
a
imaterialidade relacionada
às obras no formato digital,
tais como fotografia digital,
audiovisual, vídeo, arte
computacional etc.
Desenvolver
significa
evoluir
e
aprimorar
processos de criação. O
desenvolvimento
da
habilidade
traz
a
oportunidade de o aluno
ampliar seu pensamento
criativo
em
arte,
compreender o seu fazer
em artes visuais e refletir
sobre novas proposições
estéticas com fluência,
flexibilidade
e
singularidade.
A
possibilidade
de
desenvolver trabalhos em
diferentes linguagens, com
diversos
materiais,
suportes e procedimentos,
proporciona a escolha de
espaços e meios, coloca o
aluno em novos desafios e
possibilita
novas
investigações.

Dialogar com princípios EF69AR08 A apreciação e o estudo de
conceituais, proposições
obras de arte e de
temáticas,
repertórios
processos de criação vão
imagéticos e processos de
compondo um repertório
criação
nas
suas
que
tem
natureza
imagética,
conceitual,
produções visuais.
temática etc. Dialogar,
neste caso, tem o sentido
de desenvolver um fazer
múltiplo,
estabelecendo
relações com o repertório
do aluno. Por exemplo:
utilizar a cor em desenho
ou pintura não é somente
aprender
as
cores
primárias, secundárias ou
saber misturá-las; pode ser,
também, perceber que
uma cor se modifica pela
proximidade com outra ou
se transforma no jogo de
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Artes visuais

Sistemas
linguagem

Dança

Contextos
práticas

da EF69AR08

e EF06AR09 AF

luz e sombra. Essas
relações somente
são
possíveis a partir da leitura
do elemento cor em obras
de arte e o estudo e
experimentação
com
escalas acromáticas (do
branco ao preto) ou
monocromáticas (uma só
cor). Esses princípios sobre
a cor vão integrar o
conceito cor, oferecendo
possibilidades de novas
proposições temáticas e a
ampliação e utilização do
repertório imagético dos
alunos em suas produções
artísticas. Assim, espera-se
do aluno compreender e
estabelecer relações em
suas produções visuais,
percebendo os princípios
conceituais
que
as
embasam, as possibilidades
novas
de
proposições
temáticas e a ampliação e
utilização dos repertórios
imagéticos já construídos.
Diferenciar as categorias EF69AR07 Diferenciar os trabalhos
de
artista,
artesão,
realizados
por
cada
produtor
cultural,
profissional envolvido no
curador, designer, entre
sistema das artes visuais
outras,
estabelecendo
aprofunda a habilidade
relações
entre
os
desenvolvida nos anos
profissionais do sistema
iniciais
do
Ensino
Fundamental (EF15AR07),
das artes visuais.
complexificando-a, porque
propõe ao aluno, além de
reconhecer,
também
diferenciar categorias, o
que contribui para a
identificação de vínculos e
conexões
entre
esses
criadores e seus trabalhos,
desde a criação até a
exposição de uma obra de
arte.
Pesquisar
e
analisar EF05AR02 Esta habilidade consiste em
diferentes formas de
pesquisa e análise, que
expressão, representação EF69AR31 dependem de que o aluno
e encenação da dança,
tenha acesso e possa fruir
reconhecendo
e
da dança em diversas
apreciando composições
matizes
culturais,
de dança de artistas e
possibilitando a articulação
grupos
brasileiros
e
e compreensão das formas
estrangeiros
de
de
expressão,
representação e encenação
diferentes épocas.
da dança, em diferentes
contextos e momentos da
história. Essa pesquisa
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Dança

Elementos
linguagem

da EF07AR10 AF

Dança

Elementos
linguagem

da EF07AR11 AF

Dança

Processos
criação

de EF69AR12 AC

amplia as possibilidades de
construção de repertório
corporal e a compreensão
de movimentos e formas
diferentes de se expressar
em cada proposição.
Explorar
elementos EF69AR35 Um grande recurso de
constitutivos
do
aprendizagem do aluno
movimento cotidiano e
está em observar e
do movimento dançado,
explorar
movimentos
abordando, criticamente,
espontâneos do cotidiano
o desenvolvimento das
em um espaço e tempo
formas da dança em sua
determinados.
Essa
história tradicional e
observação leva, ao mesmo
tempo, às possibilidades de
contemporânea.
transformação
estéticoartística desse movimento
para
a
criação
de
movimentos expressivos,
alterando o tempo e o
espaço, expressando um
novo significado. Essa
percepção auxilia o aluno
na compreensão da dança
contemporânea.
Experimentar e analisar EF69AR31 Experimentar
para
os fatores de movimento
perceber e avaliar as
(tempo, peso, fluência e
possibilidades de ações
espaço) como elementos
corporais e movimento
que, combinados, geram
dançantes depende de
as ações corporais e o
compreender os fatores
estruturantes
do
movimento dançado.
movimento, relacionando:
1. o tempo ao pulso, ritmo,
duração,
intensidade,
velocidade e as ações de
começo,
intervalo
e
encerramento; 2. o peso
aos movimentos de subida
e descida, considerando a
força necessária;
3. a
fluência dos movimentos
contidos ou com liberdade
de expressão; 4. o espaço à
dimensão ocupada quando
se estica ao máximo os
membros do corpo, em
todas as direções.
Investigar e experimentar
Esta habilidade consiste em
procedimentos
de
fazer e refazer, testar e
improvisação e criação do
explorar com a finalidade
movimento como fonte
de construir vocabulário e
para a construção de
repertório próprio e, assim,
vocabulários
e
ter uma base para os
procedimentos
de
repertórios próprios.
improvisação e criação de
movimentos expressivos,
inspirados ou não em
manifestações de dança.
Na
contemporaneidade,
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Dança

Processos
criação

de EF69AR13 AC

Dança

Processos
criação

de EF06AR14 AF

Dança

Processos
criação

de EF69AR15 AC

são muitos os métodos e
procedimentos
que
desenvolvem
a
improvisação. Por exemplo,
o
trabalho
com
o
movimento
expressivo,
desencadeando
a
improvisação considerando
fatores
como
espaço,
tempo, fluência e peso.
Investigar brincadeiras,
Investigar
significa
jogos, danças coletivas e
experimentar e pesquisar
outras práticas de dança
por meio de vivência em
de diferentes matrizes
jogos, brincadeiras e muitas
estéticas e culturais como
outras formas práticas de
referência para a criação
dança, o que amplia a
e a composição de danças
construção
de
um
autorais, individualmente
repertório singular. O uso
dessas
práticas
como
e em grupo.
referência possibilita a
criação e a composição de
uma coreografia autoral, de
maneira individual ou em
grupos.
Analisar e experimentar EF05AR13 Analisar e experimentar se
diferentes
elementos
referem
a
pesquisar,
(figurino,
iluminação, EF69AR32 observar e explorar.
A
cenário, trilha sonora
criação,
produção
e
etc.)
e
espaços EF69AR35 apresentação
nas
(convencionais e não
linguagens das artes do
convencionais)
para
corpo – teatro e dança –
composição cênica e
são, geralmente, coletivas,
apresentação
envolvendo
diferentes
áreas
e
profissionais.
coreográfica.
Experimentar e analisar o
potencial de cada uma –
direção,
iluminação,
figurino, cenário, trilha
sonora –, assim como das
características
dos
diferentes espaços para
apresentação, amplia e
consolida a expressão de
uma composição cênica e
apresentação coreográfica.
Discutir as experiências
Discutir (no sentido de
pessoais e coletivas em
dialogar, descrever, escutar
dança vivenciadas na
e argumentar) sobre as
escola e em outros
vivências individuais e
contextos,
coletivas experimentadas
problematizando
em dança possibilita a
estereótipos
e
observação e reflexão dos
alunos sobre as próprias
preconceitos.
expressões ao caracterizar
uma pessoa ou um enredo:
movimentos,
gestos,
entonação de voz, trejeitos
etc. A mediação do
professor permite evitar
colocações estereotipadas
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Música

Contextos
práticas

e EF06AR16 AF

Analisar criticamente, por
meio
da
apreciação
musical, usos e funções
da música em seus
contextos de produção e
circulação, relacionando
as práticas musicais às
diferentes dimensões da
vida
social,
cultural,
política,
histórica,
econômica, estética e
ética

Música

Contextos
práticas

e EF69AR17 AC

Explorar
e
analisar,
criticamente, diferentes
meios e equipamentos
culturais de circulação da
música
e
do
conhecimento musical.

Música

Contextos
práticas

e EF69AR18 AC

Reconhecer e apreciar o
papel de músicos e
grupos
de
música
brasileiros e estrangeiros
que contribuíram para o
desenvolvimento
de
formas
e
gêneros
musicais.

EF69AR31
EF69AR32
EF69AR33
EF69AR35

EF05AR15
EF69AR31
EF69AR33
EF69AR34

e
preconceituosas,
desenvolvendo
autoconhecimento
e
autocrítica por parte do
aluno.
Esta habilidade consiste em
avaliar
os
papéis
e
aplicações
da
música,
ampliando o exercício da
escuta e a análise atenta de
materiais
sonoros
de
diversos
períodos
e
momentos
sociais
brasileiros e de outros
países. Assim, amplia-se a
compreensão crítica da
razão de cada uma das
expressões de categorias,
como pop, samba, MPB,
hip-hop, rap, rock, jazz,
Techno etc., analisando os
diferentes
gêneros
e
estabelecendo
relações
entre suas funções e
contexto social e de
circulação.
Esta habilidade consiste em
conhecer, investigar e
avaliar criticamente meios
e equipamentos culturais
diversos, refletindo sobre
seus usos e funções. Um
mesmo local pode ser
compreendido como lugar
de
aprendizagem,
propiciando os ensaios e
reflexões, ou como lugar de
apresentação musical, de
razão
e
função
diferenciada, midiática ou
social. Hoje, as ruas fazem
parte
dos
meios
e
equipamentos
de
aprendizagem
e
apresentação.
Esta habilidade refere-se à
escuta, investigação e
análise da forma que os
instrumentos emitem o
som. O contínuo exercício
para ampliar a escuta
permite a percepção dos
diversos timbres de voz,
sons corporais e de
instrumentos
musicais.
Conhecer
os
grandes
grupos dos instrumentos e
sua constituição amplia o
repertório do aluno.
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Música

Contextos
práticas

e EF69AR19 AC

Música

Elementos
linguagem

da EF69AR20 AC

Música

Materialidades

EF69AR21 AC

Identificar e analisar EF69AR31 A habilidade consiste em
diferentes
estilos
conhecer, identificar e
musicais,
investigar
notações
contextualizando-os no
musicais convencionais e
tempo e no espaço, de
não-convencionais, o que
modo a aprimorar a
está relacionado a registros
capacidade de apreciação
gráficos do som. A notação
musical
convencional
da estética musical.
possui uma pauta com
cinco linhas e quatro
espaços, em que são
anotadas as notas musicais.
A
notação
nãoconvencional
está
relacionada ao registro dos
sons
graficamente,
utilizando
desenhos,
elementos
das
artes
visuais,
fonemas
ou
palavras (onomatopeias). A
habilidade ressalta também
a
importância
de
procedimentos,
equipamentos e técnicas
de registros sonoros de
áudio e audiovisuais.
Explorar
e
analisar
Investigar,
observar
e
elementos constitutivos
avaliar por meio de jogos,
da
música
(altura,
canções e práticas diversas
intensidade,
timbre,
de composição, criação,
melodia, ritmo etc.), por
execução e apreciação
meio
de
recursos
musicais aprofundam e
tecnológicos (games e
consolidam a percepção
plataformas
digitais),
dos parâmetros do som,
jogos, canções e práticas
introduzidos nos Anos
diversas
de
Iniciais da Arte: altura (sons
composição/criação,
agudos e graves); duração
execução e apreciação
(longos
e
curtos);
intensidade
(fortes
e
musicais.
fracos); timbres (a voz do
instrumento ou pessoa) e
os elementos básicos da
música: o ritmo, a melodia
e a harmonia.
Explorar e analisar fontes EF69AR33 Explorar significa investigar,
e materiais sonoros em
experimentar,
fazer
e
práticas
de EF69AR34 refazer,
ampliando
as
composição/criação,
possibilidades de criar
execução e apreciação
improvisações entre as
musical, reconhecendo
inúmeras formas e recursos
timbres e características
de expressão musical,
de instrumentos musicais
convencionais ou nãoconvencionais.
Isso
diversos.
possibilita a compreensão
das
características
e
finalidades de cada uma e
amplia as possibilidades de
o aluno identificar o seu
fazer musical. Para isso, é
importante
que
haja
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Música

Notação
registro
musical

e EF69AR22 AC

Música

Processos
criação

de EF69AR23 AC

Teatro

Contextos
práticas

e EF69AR24 AC

Explorar e identificar EF05AR18
diferentes formas de
registro musical (notação EF69AR32
musical
tradicional,
partituras criativas e EF69AR35
procedimentos da música
contemporânea),
bem
como procedimentos e
técnicas de registro em
áudio e audiovisual.

Explorar
e
criar
improvisações,
composições,
arranjos,
jingles, trilhas sonoras,
entre outros, utilizando
vozes, sons corporais
e/ou
instrumentos
acústicos ou eletrônicos,
convencionais ou não
convencionais,
expressando
ideias
musicais de maneira
individual, coletiva e
colaborativa.

Reconhecer e apreciar EF69AR32
artistas e grupos de
teatro
brasileiros
e EF69AR35
estrangeiros
de
diferentes
épocas,
investigando os modos de
criação,
produção,
divulgação, circulação e
organização da atuação
profissional em teatro.

encorajamento para esse
fazer musical, sem medo e
inibição, com respeito e
valorização.
Esta habilidade pressupõe
ter acesso e avaliar artistas
e grupos de teatro diversos
na
finalidade
de
compreender os dois lados
do teatro: o teatro visto
por dentro, investigando os
modos de criação e
expressão; e o teatro para
ser visto, investigando os
modos
de
produção,
divulgação e circulação.
Além disso, também diz
respeito à atuação dos
diferentes profissionais que
são envolvidos em toda a
trajetória
de
uma
encenação
teatral,
passando pelas etapas da
concepção, produção e
apresentação.
Explorar significa investigar,
experimentar,
fazer
e
refazer,
ampliando
as
possibilidades de criar
improvisações entre as
inúmeras formas e recursos
de expressão musical,
convencionais ou nãoconvencionais.
Isso
possibilita a compreensão
das
características
e
finalidades de cada uma e
amplia as possibilidades de
o aluno identificar o seu
fazer musical. Para isso, é
importante
que
haja
encorajamento para esse
fazer musical, sem medo e
inibição, com respeito e
valorização.
Identificar e analisar dizem
respeito
a
observar,
reconhecer e examinar.
Esta habilidade propõe a
ampliação de repertório,
promovendo a apreciação e
objetivando
o
reconhecimento
de
diferentes estilos teatrais,
além de sua interpretação
de
acordo
com
determinada conjuntura.
Exemplos de estilos são:
Realista, Tragédia clássica,
Tragédia
Moderna,
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Teatro

Contextos
práticas

e EF69AR25 AC

Teatro

Elementos
linguagem

da EF06AR26 AF

Teatro

Processos
criação

de EF69AR27 AC

Comédia Clássica, Comédia
Moderna,
Não-realistas,
Farsa, Melodrama, Teatro
de Revista, Peças Didáticas,
Teatro
Contemporâneo,
entre outros.
Identificar e analisar
Identificar e analisar dizem
diferentes estilos cênicos,
respeito
a
observar,
contextualizando-os no
reconhecer e examinar.
tempo e no espaço de
Esta habilidade propõe a
modo a aprimorar a
ampliação de repertório,
capacidade de apreciação
promovendo a apreciação e
objetivando
o
da estética teatral.
reconhecimento
de
diferentes estilos teatrais,
além de sua interpretação
de
acordo
com
determinada conjuntura.
Exemplos de estilos são:
Realista, Tragédia clássica,
Tragédia
Moderna,
Comédia Clássica, Comédia
Moderna,
Não-realistas,
Farsa, Melodrama, Teatro
de Revista, Peças Didáticas,
Teatro
Contemporâneo,
entre outros.
Explorar
diferentes EF05AR19 A criação, produção e
elementos envolvidos na
apresentação teatral são,
composição
dos EF69AR31 geralmente,
coletivas,
acontecimentos cênicos
envolvendo
diferentes
(figurinos,
adereços,
áreas
e
profissionais.
cenário, iluminação e
Explorar significa identificar
sonoplastia) e reconhecer
e investigar os elementos
que compõem a encenação
seus vocabulários.
e suas especificidades na
linguagem teatral, o que
amplia a percepção e a
análise
do
espetáculo
teatral.
Vivenciar
e
compreender o potencial
de cada área – direção,
iluminação,
figurino,
adereços,
sonoplastia,
cenário – permite conhecer
os vocabulários específicos
do universo teatral.
Pesquisar e criar formas
A habilidade diz respeito a
de
dramaturgias
e
investigar,
explorar
e
espaços cênicos para o
elaborar inventivamente. O
acontecimento
teatral,
experimentar, ao fazer e
em diálogo com o teatro
refazer
exercícios
de
criação, pesquisando e
contemporâneo.
criando, amplia e consolida
a investigação nas formas
de
dramaturgia
como
possibilidades
de
transformação de um local
físico em espaço cênico. O
espaço utilizado pelo teatro
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Teatro

Processos
criação

de EF06AR28 AF

Teatro

Processos
criação

de EF69AR27 AC

Teatro

Processos
criação

de EF69AR28 AC

contemporâneo também
busca a aproximação do
público, abrindo para a
encenação interativa e a
produção
de
textos
coletivos, e essa relação de
diálogo
deve
ser
estabelecida.
Investigar e experimentar EF69AR31 Esta habilidade diz respeito
diferentes
funções
a examinar, vivenciar,
teatrais e discutir os
explorar e debater sobre
limites e desafios do
dois modos de fazer a
trabalho artístico coletivo
construção do espetáculo
teatral: a criação coletiva e
e colaborativo.
o processo colaborativo. A
criação coletiva e o
processo colaborativo têm
em comum a tomada de
decisões
com
horizontalidade, ou seja,
não há um “diretor” que
tudo decide e escolhe o
que e como será feito o
espetáculo. Na criação
coletiva, todos fazem tudo,
enquanto, no processo
colaborativo, cada um
contribui
com
sua
habilidade e repertório
cultural. A investigação a
partir da experimentação
permite
ao
aluno
compreender os modos
coletivizados e de diretriz
dialógica de fazer teatro.
Pesquisar e criar formas
A habilidade diz respeito a
de
dramaturgias
e
investigar,
explorar
e
espaços cênicos para o
elaborar inventivamente. O
acontecimento
teatral,
experimentar, ao fazer e
em diálogo com o teatro
refazer
exercícios
de
criação, pesquisando e
contemporâneo.
criando, amplia e consolida
a investigação nas formas
de
dramaturgia
como
possibilidades
de
transformação de um local
físico em espaço cênico. O
espaço utilizado pelo teatro
contemporâneo também
busca a aproximação do
público, abrindo para a
encenação interativa e a
produção
de
textos
coletivos, e essa relação de
diálogo
deve
ser
estabelecida.
Investigar e experimentar
Esta habilidade diz respeito
diferentes
funções
a examinar, vivenciar,
teatrais e discutir os
explorar e debater sobre
limites e desafios do
dois modos de fazer a
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trabalho artístico coletivo
e colaborativo.

Teatro

Processos
criação

de EF69AR29 AC

Experimentar
a
gestualidade
e
as
construções corporais e
vocais
de
maneira
imaginativa
na
improvisação teatral e no
jogo cênico.

Teatro

Processos
criação

de EF69AR30 AC

Compor improvisações e
acontecimentos cênicos
com base em textos
dramáticos ou outros
estímulos
(música,
imagens, objetos etc.),
caracterizando
personagens
(com
figurinos e adereços),
cenário, iluminação e
sonoplastia
e
considerando a relação
com o espectador.

Artes
integradas

Contextos
práticas

e EF69AR31 EF

Relacionar as práticas
artísticas às diferentes
dimensões da vida social,
cultural,
política,
histórica,
econômica,
estética e ética.

construção do espetáculo
teatral: a criação coletiva e
o processo colaborativo. A
criação coletiva e o
processo colaborativo têm
em comum a tomada de
decisões
com
horizontalidade, ou seja,
não há um “diretor” que
tudo decide e escolhe o
que e como será feito o
espetáculo. Na criação
coletiva, todos fazem tudo,
enquanto, no processo
colaborativo, cada um
contribui
com
sua
habilidade e repertório
cultural. A investigação a
partir da experimentação
permite
ao
aluno
compreender os modos
coletivizados e de diretriz
dialógica de fazer teatro.
Experimentar consiste em
investigar e explorar a
expressividade
gestual,
corporal e vocal. Os jogos
teatrais e propostas de
improvisação são exemplos
de formas que possibilitam
potencializar a imaginação
e criar narrativas para o
exercício
dessas
expressividades.
A habilidade consiste em
conceber e elaborar a
criação teatral a partir de
textos
dramáticos
convencionais ou estímulos
sonoros, imagéticos ou de
objetos, entre outros, o
que necessita de múltiplas
experimentações. Compor
a caracterização de um
personagem passa por
compreender todos os
elementos que constituem
a cena teatral: cenário,
figurino,
iluminação,
adereços.
Esta habilidade diz respeito
a elevar as práticas
artísticas
como
ferramentas propositoras
de
reflexão
sobre
dimensões da vida social,
cultural, política, histórica,
econômica, estética e ética,
e propõe a identificação,
seleção e integração de
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Artes
integradas

Processos
criação

de EF69AR32 AF/AC

Analisar e explorar, em
projetos temáticos, as
relações
processuais
entre diversas linguagens
artísticas.

Artes
integradas

Matrizes
estéticas
culturais

EF69AR33 AF/AC

Analisar
aspectos
históricos,
sociais
e
políticos da produção
artística,
problematizando
as
narrativas eurocêntricas e
as
diversas
categorizações da arte
(arte,
artesanato,
folclore, design etc.).

Artes
integradas

Patrimônio
cultural

EF69AR34 AF/AC

Analisar e valorizar o
patrimônio
cultural,
material e imaterial, de
culturas diversas, em
especial a brasileira,
incluindo suas matrizes
indígenas, africanas e
europeias, de diferentes
épocas, e favorecendo a
construção
de
vocabulário e repertório
relativos às diferentes
linguagens artísticas.

Artes
integradas

Arte
tecnologia

e EF69AR35 AF/AC

Identificar e manipular
diferentes tecnologias e
recursos digitais para
acessar,
apreciar,
produzir,
registrar
e
compartilhar práticas e

e

diversos
elementos
e
recursos,
incluindo
informações da mídia, para
possibilitar
experiência,
pesquisa e análise ao
trabalhar
artisticamente
temas, e em espaço que
permita
dialogar
com
assuntos
da
vida
contemporânea.
Esta habilidade propõe a
avaliação,
a
experimentação e o estudo
das
possibilidades
de
utilização de recursos de
mais de uma linguagem da
arte em um mesmo
trabalho.
A
habilidade
supõe
investigar e pesquisar para poder avaliar elementos
históricos,
sociais e políticos da arte, e
permite
valorizar
e
conscientizar
sobre
a
necessidade de um olhar
diversificado, a partir das
contribuições
das
diferentes
matizes
culturais, em detrimento da
valorização
eurocêntrica
nas
manifestações
artísticas, assim como a
institucionalização
das
categorias
na
arte,
provocadoras
da
valorização, por exemplo,
da
alta
cultura
em
detrimento da cultura
popular.
Esta habilidade supõe que
investigar, pesquisar e
contextualizar amplia a
análise e a valorização do
significado
de
bens
culturais e patrimônio
material e imaterial. A
construção do repertório
cultural do aluno parte de
conhecer e respeitar os
valores, as crenças e os
saberes que os bens de
culturas diversas trazem
dentro de si.
Esta habilidade se refere a
conhecer e a utilizar a
tecnologia e os recursos
digitais para a arte, o que
amplia as possibilidades de
fruir, produzir, registrar e
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repertórios artísticos, de
modo reflexivo, ético e
responsável.

compartilhar práticas e
repertório artístico. O
mundo digital aproxima o
aluno da imaterialidade na
arte, sensibilizando-o para
novas aprendizagens que
demandam cuidados éticos
e
responsáveis.
A
imaterialidade é um termo
que é usado aqui como
tudo aquilo que não é
possível tocar fisicamente,
que não se desgasta com o
tempo, como imagens que
podem ser reproduzidas
infinitamente e estão salvas
em arquivos digitais e
virtuais, o que se dá
quando se trabalha com
fotografia digital, seja com
máquina fotográfica ou
celular, com audiovisual,
vídeos
ou
arte
computacional.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

8º ANO
ARTE
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMEN
TO

CÓDIGO

CLASSIFI
CAÇÃO

Artes visuais

Contextos
práticas

e EF08AR01

AF

Artes visuais

Contextos
práticas

e EF08AR02

AF

TEXTO DA HABILIDADE

Pesquisar, apreciar e
analisar formas distintas
das
artes
visuais
tradicionais
e
contemporâneas,
em
obras
de
artistas
brasileiros e estrangeiros
de diferentes épocas e
em diferentes matrizes
estéticas e culturais, de
modo a ampliar a
experiência
com
diferentes contextos e
práticas artístico-visuais e
cultivar a percepção, o
imaginário, a capacidade
de simbolizar e o
repertório imagético.

HABILIDA
DES
RELACION
ADAS

COMENTÁRIO

EF07AR01
EF69AR31
EF69AR32
EF69AR35

Pesquisar, apreciar e analisar
estão
relacionados
à
investigação, avaliação e
fruição
de
produções
artísticas visuais de todos os
tempos e de diversas
culturas (com obras que não
sejam apenas de tradição e
matrizes europeias, mas
contemplando,
também,
diferentes
tradições
e
matrizes, como a africana, a
oriental, a indígena, a arte da
América Latina, a arte
popular,
entre
outras),
possibilitando
sua
compreensão
e
ressignificação e a expansão
da
capacidade
de
simbolização, articulada com
a sensibilidade, a percepção
e a imaginação.
Pesquisar
e
analisar EF07AR02 Nesta habilidade, pesquisar e
diferentes estilos visuais, EF69AR31 analisar
consistem
em
contextualizando-os no
investigar
e
explorar
diferentes
manifestações
tempo e no espaço.
artísticas visuais ao longo da
história
antiga,
média,
moderna e contemporânea,
em diversas culturas, para
compreender os momentos
históricos e socioculturais ao
longo das diferentes histórias
das artes, descrevendo os
diferentes estilos visuais em
uma
conjuntura
e
compreendendo as razões de
cada surgimento de novas
formas
de
expressão,
acompanhadas dos avanços
tecnológicos. A leitura nãolinear e comparativa amplia
o potencial de compreensão
de cada período e facilita ao
aluno
estabelecer
uma
relação
com
suas
investigações e pesquisa.
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Artes visuais

Contextos
práticas

Artes visuais

e EF69AR03

AC

Analisar situações nas
quais as linguagens das
artes visuais se integram
às
linguagens
audiovisuais
(cinema,
animações, vídeos etc.),
gráficas (capas de livros,
ilustrações de textos
diversos
etc.),
cenográficas,
coreográficas, musicais
etc.

Elementos da EF08AR04
linguagem

AF

Analisar os elementos EF69AR31
constitutivos das artes EF69AR32
visuais (ponto, linha, EF69AR35
forma, direção, cor, tom,
escala, dimensão, espaço,
movimento
etc.)
na
apreciação de diferentes
produções artísticas.

Artes visuais

Materialidade EF69AR05
s

AC

Experimentar e analisar
diferentes formas de
expressão
artística
(desenho,
pintura,
colagem,
quadrinhos,
dobradura,
escultura,
modelagem, instalação,
vídeo,
fotografia,
performance etc.).

Artes visuais

Processos de EF08AR06

AF

Desenvolver processos de EF69AR31
criação em artes visuais, EF69AR32

Analisar,
aqui,
significa
examinar para identificar e
formular
perguntas
e
hipóteses sobre a apropriação
das linguagens das artes
visuais por outras linguagens,
como nos meios tecnológicos
– vídeo e filme –, como
acontece em videoinstalações
ou em projeções no espaço
expositivo; ou o diálogo entre
artes visuais e a criação de
peças gráficas e com recursos
do teatro, dança e música, tais
como
elementos
cenográficos, coreográficos e
musicais, como acontece nas
performances, happening e
intervenção urbana.
Analisar
se
refere
a
pesquisar,
identificar
e
formular hipóteses de forma
crítica. O desenvolvimento
da habilidade possibilita a
continuidade
na
compreensão dos elementos
constitutivos das artes visuais
e a ampliação gradativa das
alterações que ocorrem
conforme o material e o
meio em que a obra é
realizada.
Para experimentar e analisar
as diferentes formas de
expressão
artística,
é
importante identificar, testar e
elaborar
perguntas
e
hipóteses sobre elas no que se
refere ao suporte (base onde a
obra é realizada), à matéria
(materiais
utilizados
na
realização), às ferramentas
específicas em sua realização
(instrumentos e equipamentos
para a produção) e aos
procedimentos
para
a
execução
do
trabalho
(maneiras de utilizar os
materiais
na
criação),
observando a diferença entre
os elementos constitutivos
nas
materialidades
convencionais
e
nãoconvencionais. Também se
torna
importante
compreender a imaterialidade
relacionada às obras no
formato digital, tais como
fotografia
digital,
audiovisual,
vídeo,
arte
computacional etc.
Desenvolver significa evoluir
e aprimorar processos de
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criação

Artes visuais

Processos de EF69AR07
criação

AC

com base em temas ou EF69AR35 criação. O desenvolvimento
interesses artísticos, de
da
habilidade
traz
a
modo individual, coletivo
oportunidade de o aluno
e colaborativo, fazendo
ampliar seu pensamento
uso
de
materiais,
criativo
em
arte,
instrumentos e recursos
compreender o seu fazer em
convencionais,
artes visuais e refletir sobre
novas proposições estéticas
alternativos e digitais.
com fluência, flexibilidade e
singularidade. A possibilidade
de desenvolver trabalhos em
diferentes linguagens, com
diversos materiais, suportes
e
procedimentos,
proporciona a escolha de
espaços e meios, coloca o
aluno em novos desafios e
possibilita
novas
investigações.
Dialogar com princípios EF69AR08 A apreciação e o estudo de
obras de arte e de processos
conceituais, proposições
de criação vão compondo um
temáticas,
repertórios
repertório que tem natureza
imagéticos e processos de
imagética,
conceitual,
criação
nas
suas
temática
etc.
Dialogar,
neste
produções visuais.
caso, tem o sentido de
desenvolver
um
fazer
múltiplo,
estabelecendo
relações com o repertório do
aluno. Por exemplo: utilizar a
cor em desenho ou pintura
não é somente aprender as
cores primárias, secundárias
ou saber misturá-las; pode
ser, também, perceber que
uma cor se modifica pela
proximidade com outra ou se
transforma no jogo de luz e
sombra.
Essas
relações
somente são possíveis a partir
da leitura do elemento cor em
obras de arte e o estudo e
experimentação com escalas
acromáticas (do branco ao
preto) ou monocromáticas
(uma só cor). Esses princípios
sobre a cor vão integrar o
conceito cor, oferecendo
possibilidades
de
novas
proposições temáticas e a
ampliação e utilização do
repertório imagético dos
alunos em suas produções
artísticas. Assim, espera-se
do aluno compreender e
estabelecer relações em suas
produções
visuais,
percebendo os princípios
conceituais que as embasam,
as possibilidades novas de
proposições temáticas e a
ampliação e utilização dos
repertórios imagéticos já
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construídos.
Artes visuais

Sistemas da EF69AR08
linguagem

Dança

Contextos
práticas

e EF06AR09

AF

Dança

Elementos da EF06AR10
linguagem

AC

Dança

Elementos da EF06AR11
linguagem

AF

Diferenciar as categorias EF69AR07 Diferenciar os trabalhos
realizados
por
cada
de
artista,
artesão,
profissional
envolvido
no
produtor
cultural,
sistema
das
artes
visuais
curador, designer, entre
aprofunda
a
habilidade
outras,
estabelecendo
desenvolvida
nos
anos
relações
entre
os
iniciais
do
Ensino
profissionais do sistema
Fundamental (EF15AR07),
das artes visuais.
complexificando-a,
porque
propõe ao aluno, além de
reconhecer,
também
diferenciar categorias, o que
contribui para a identificação
de vínculos e conexões entre
esses criadores e seus
trabalhos, desde a criação até
a exposição de uma obra de
arte.
Pesquisar
e
analisar EF05AR0 Esta habilidade consiste em
diferentes formas de 2
pesquisa e análise, que
expressão, representação e EF69AR3 dependem de que o aluno
encenação da dança, 1
tenha acesso e possa fruir da
reconhecendo
e
dança em diversas matizes
apreciando composições
culturais, possibilitando a
de dança de artistas e
articulação e compreensão
grupos
brasileiros
e
das formas de expressão,
estrangeiros de diferentes
representação e encenação da
dança,
em
diferentes
épocas.
contextos e momentos da
história. Essa pesquisa amplia
as
possibilidades
de
construção de repertório
corporal e a compreensão de
movimentos
e
formas
diferentes de se expressar em
cada proposição.
Explorar
elementos EF69AR3 Um grande recurso de
constitutivos
do 1
aprendizagem do aluno está
movimento cotidiano e do EF69AR3 em observar e explorar
movimento
dançado, 2
movimentos espontâneos do
abordando, criticamente,
cotidiano em um espaço e
o desenvolvimento das
tempo determinados. Essa
formas da dança em sua
observação leva, ao mesmo
história tradicional e
tempo, às possibilidades de
transformação
estéticocontemporânea.
artística desse movimento
para a criação de movimentos
expressivos, alterando o
tempo
e
o
espaço,
expressando
um
novo
significado. Essa percepção
auxilia
o
aluno
na
compreensão
da
dança
contemporânea.
Experimentar e analisar os EF05AR0 Experimentar para perceber e
fatores de movimento 9
avaliar as possibilidades de
(tempo, peso, fluência e EF69AR3 ações corporais e movimento
espaço) como elementos 1
dançantes
depende
de
que, combinados, geram
compreender
os
fatores
as ações corporais e o
estruturantes do movimento,
relacionando: 1. o tempo ao
movimento dançado.
pulso,
ritmo,
duração,
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Dança

Processos de EF08AR12
criação

AF

Investigar e experimentar EF69AR31
procedimentos
de EF69AR32
improvisação e criação do EF69AR35
movimento como fonte
para a construção de
vocabulários
e
repertórios próprios.

Dança

Processos de EF08AR13
criação

AF

Investigar brincadeiras,
jogos, danças coletivas e
outras práticas de dança
de diferentes matrizes
estéticas e culturais como
referência para a criação
e a composição de danças
autorais, individualmente
e em grupo.

EF07AR1
4
EF69AR31
EF69AR34

Dança

Processos de EF06AR14
criação

AC

Analisar e experimentar
diferentes
elementos
(figurino,
iluminação,
cenário, trilha sonora etc.)
e espaços (convencionais
e não convencionais) para
composição cênica e
apresentação
coreográfica.

EF05AR1
3
EF69AR3
2
EF69AR3
5

intensidade, velocidade e as
ações de começo, intervalo e
encerramento; 2. o peso aos
movimentos de subida e
descida, considerando a força
necessária; 3. a fluência dos
movimentos contidos ou com
liberdade de expressão; 4. o
espaço à dimensão ocupada
quando se estica ao máximo
os membros do corpo, em
todas as direções.
Esta habilidade consiste em
fazer e refazer, testar e
explorar com a finalidade de
construir
vocabulário
e
repertório próprio e, assim,
ter uma base para os
procedimentos
de
improvisação e criação de
movimentos
expressivos,
inspirados ou não em
manifestações de dança. Na
contemporaneidade,
são
muitos os métodos e
procedimentos
que
desenvolvem a improvisação.
Por exemplo, o trabalho com
o movimento expressivo,
desencadeando
a
improvisação considerando
fatores como espaço, tempo,
fluência e peso.
Investigar
significa
experimentar e pesquisar por
meio de vivência em jogos,
brincadeiras e muitas outras
formas práticas de dança, o
que amplia a construção de
um repertório singular. O uso
dessas
práticas
como
referência
possibilita
a
criação e a composição de
uma coreografia autoral, de
maneira individual ou em
grupos.
Analisar e experimentar se
referem a pesquisar, observar
e explorar.
A criação,
produção e apresentação nas
linguagens das artes do corpo
– teatro e dança – são,
geralmente,
coletivas,
envolvendo diferentes áreas e
profissionais. Experimentar e
analisar o potencial de cada
uma – direção, iluminação,
figurino,
cenário,
trilha
sonora –, assim como das
características dos diferentes
espaços para apresentação,
amplia
e
consolida
a
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Dança

Processos de EF69AR15
criação

AC

Discutir as experiências
pessoais e coletivas em
dança vivenciadas na
escola e em outros
contextos,
problematizando
estereótipos
e
preconceitos.

Música

Contextos
práticas

e EF06AR16

AF

Analisar criticamente, por
meio
da
apreciação
musical, usos e funções da
música em seus contextos
de produção e circulação,
relacionando as práticas
musicais às diferentes
dimensões da vida social,
cultural,
política,
histórica,
econômica,
estética e ética

Música

Contextos
práticas

e EF69AR17

AC

Explorar
e
analisar,
criticamente, diferentes
meios e equipamentos
culturais de circulação da
música
e
do
conhecimento musical.

Música

Contextos
práticas

e EF69AR18

AC

Reconhecer e apreciar o
papel de músicos e
grupos
de
música
brasileiros e estrangeiros
que contribuíram para o
desenvolvimento
de

EF69AR3
1
EF69AR3
2
EF69AR3
3
EF69AR3
5

EF05AR1
5
EF69AR3
1
EF69AR3
3
EF69AR3

expressão
de
uma
composição
cênica
e
apresentação coreográfica.
Discutir (no sentido de
dialogar, descrever, escutar e
argumentar)
sobre
as
vivências
individuais
e
coletivas experimentadas em
dança
possibilita
a
observação e reflexão dos
alunos sobre as próprias
expressões ao caracterizar
uma pessoa ou um enredo:
movimentos,
gestos,
entonação de voz, trejeitos
etc. A mediação do professor
permite evitar colocações
estereotipadas
e
preconceituosas,
desenvolvendo
autoconhecimento
e
autocrítica por parte do aluno.
Esta habilidade consiste em
avaliar os papéis e aplicações
da música, ampliando o
exercício da escuta e a análise
atenta de materiais sonoros de
diversos
períodos
e
momentos sociais brasileiros
e de outros países. Assim,
amplia-se a compreensão
crítica da razão de cada uma
das expressões de categorias,
como pop, samba, MPB, hiphop, rap, rock, jazz, Techno
etc., analisando os diferentes
gêneros e estabelecendo
relações entre suas funções e
contexto
social
e
de
circulação.
Esta habilidade consiste em
conhecer, investigar e avaliar
criticamente
meios
e
equipamentos
culturais
diversos, refletindo sobre
seus usos e funções. Um
mesmo local pode ser
compreendido como lugar de
aprendizagem, propiciando os
ensaios e reflexões, ou como
lugar
de
apresentação
musical, de razão e função
diferenciada, midiática ou
social. Hoje, as ruas fazem
parte
dos
meios
e
equipamentos
de
aprendizagem e apresentação.
Esta habilidade refere-se à
escuta, investigação e análise
da forma que os instrumentos
emitem o som. O contínuo
exercício para ampliar a
escuta permite a percepção
dos diversos timbres de voz,
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formas
musicais.

Música

Contextos
práticas

e EF69AR19

AC

Música

Elementos da EF69AR20
linguagem

AF

Música

Materialidade EF69AR21
s

AC

e

gêneros 4

sons
corporais
e
de
instrumentos
musicais.
Conhecer os grandes grupos
dos instrumentos e sua
constituição
amplia
o
repertório do aluno.
Identificar e analisar EF69AR3 A habilidade consiste em
conhecer,
identificar
e
diferentes
estilos 1
investigar notações musicais
musicais,
convencionais
e
nãocontextualizando-os no
convencionais,
o
que
está
tempo e no espaço, de
relacionado
a
registros
modo a aprimorar a
gráficos do som. A notação
capacidade de apreciação
musical convencional possui
da estética musical.
uma pauta com cinco linhas e
quatro espaços, em que são
anotadas as notas musicais. A
notação
não-convencional
está relacionada ao registro
dos
sons
graficamente,
utilizando
desenhos,
elementos das artes visuais,
fonemas
ou
palavras
(onomatopeias). A habilidade
ressalta
também
a
importância
de
procedimentos, equipamentos
e técnicas de registros
sonoros
de
áudio
e
audiovisuais.
Investigar, observar e avaliar
Explorar
e
analisar
por meio de jogos, canções e
elementos constitutivos
práticas
diversas
de
da
música
(altura,
composição,
criação,
intensidade,
timbre,
execução
e
apreciação
melodia, ritmo etc.), por
musicais
aprofundam
e
meio
de
recursos
consolidam
a
percepção
dos
tecnológicos (games e
parâmetros
do
som,
plataformas
digitais),
introduzidos
nos
Anos
jogos, canções e práticas
Iniciais da Arte: altura (sons
diversas
de
agudos e graves); duração
composição/criação,
(longos e curtos); intensidade
execução e apreciação
(fortes e fracos); timbres (a
musicais.
voz do instrumento ou
pessoa) e os elementos
básicos da música: o ritmo, a
melodia e a harmonia.
Explorar e analisar fontes EF69AR3 Explorar significa investigar,
experimentar, fazer e refazer,
e materiais sonoros em 3
EF69AR3
ampliando as possibilidades
práticas
de
4
de criar improvisações entre
composição/criação,
as inúmeras formas e recursos
execução e apreciação
de
expressão
musical,
musical, reconhecendo
convencionais
ou
nãotimbres e características
convencionais.
Isso
de instrumentos musicais
possibilita a compreensão das
diversos.
características e finalidades
de cada uma e amplia as
possibilidades de o aluno
identificar o seu fazer
musical.
Para
isso,
é
importante
que
haja
encorajamento para esse fazer
musical, sem medo e
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Música

Notação
registro
musical

Música

Teatro

e EF69AR22

AC

Explorar e identificar
diferentes formas de
registro musical (notação
musical
tradicional,
partituras criativas e
procedimentos da música
contemporânea),
bem
como procedimentos e
técnicas de registro em
áudio e audiovisual.

Processos de EF08AR23
criação

AF

Explorar
e
criar EF69AR34
improvisações,
composições,
arranjos,
jingles, trilhas sonoras,
entre outros, utilizando
vozes, sons corporais
e/ou
instrumentos
acústicos ou eletrônicos,
convencionais ou não
convencionais,
expressando
ideias
musicais de maneira
individual, coletiva e
colaborativa.

Contextos
práticas

AF

Reconhecer e apreciar EF07AR2
artistas e grupos de 4
teatro
brasileiros
e
estrangeiros
de
diferentes
épocas,
investigando os modos de
criação,
produção,
divulgação, circulação e
organização da atuação
profissional em teatro.

e EF08AR24

EF05AR1
8
EF69AR3
2
EF69AR3
5

inibição, com respeito e
valorização.
Esta habilidade pressupõe ter
acesso e avaliar artistas e
grupos de teatro diversos na
finalidade de compreender os
dois lados do teatro: o teatro
visto por dentro, investigando
os modos de criação e
expressão; e o teatro para ser
visto, investigando os modos
de produção, divulgação e
circulação.
Além
disso,
também diz respeito à
atuação
dos
diferentes
profissionais
que
são
envolvidos em toda a
trajetória de uma encenação
teatral, passando pelas etapas
da concepção, produção e
apresentação.
Explorar significa investigar,
experimentar,
fazer
e
refazer,
ampliando
as
possibilidades
de
criar
improvisações
entre
as
inúmeras formas e recursos
de
expressão
musical,
convencionais
ou
nãoconvencionais.
Isso
possibilita a compreensão
das
características
e
finalidades de cada uma e
amplia as possibilidades de o
aluno identificar o seu fazer
musical.
Para
isso,
é
importante
que
haja
encorajamento para esse
fazer musical, sem medo e
inibição, com respeito e
valorização.
Esta habilidade pressupõe ter
acesso e avaliar artistas e
grupos de teatro diversos na
finalidade de compreender
os dois lados do teatro: o
teatro visto por dentro,
investigando os modos de
criação e expressão; e o
teatro para ser visto,
investigando os modos de
produção,
divulgação
e
circulação.
Além
disso,
também diz respeito à
atuação
dos
diferentes
profissionais
que
são
envolvidos em toda a
trajetória de uma encenação
teatral,
passando
pelas
etapas
da
concepção,
produção e apresentação.
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Teatro

Contextos
práticas

e EF08AR25

AF

Teatro

Elementos da EF08AR26
linguagem

AF

Teatro

Processos de EF69AR27
criação

AC

Teatro

Processos de EF08AR28
criação

AF

Identificar e analisar EF69AR34 Identificar e analisar dizem
diferentes estilos cênicos, EF69AR35 respeito
a
observar,
contextualizando-os no
reconhecer e examinar. Esta
tempo e no espaço de
habilidade
propõe
a
modo a aprimorar a
ampliação de repertório,
capacidade de apreciação
promovendo a apreciação e
objetivando
o
da estética teatral.
reconhecimento
de
diferentes estilos teatrais,
além de sua interpretação de
acordo com determinada
conjuntura. Exemplos de
estilos são: Realista, Tragédia
clássica, Tragédia Moderna,
Comédia Clássica, Comédia
Moderna,
Não-realistas,
Farsa, Melodrama, Teatro de
Revista, Peças Didáticas,
Teatro
Contemporâneo,
entre outros.
Explorar
diferentes EF69AR34 A criação, produção e
elementos envolvidos na EF69AR35 apresentação teatral são,
composição
dos
geralmente,
coletivas,
acontecimentos cênicos
envolvendo diferentes áreas
(figurinos,
adereços,
e profissionais. Explorar
cenário, iluminação e
significa
identificar
e
sonoplastia) e reconhecer
investigar os elementos que
compõem a encenação e
seus vocabulários.
suas
especificidades
na
linguagem teatral, o que
amplia a percepção e a
análise do espetáculo teatral.
Vivenciar e compreender o
potencial de cada área –
direção, iluminação, figurino,
adereços,
sonoplastia,
cenário – permite conhecer
os vocabulários específicos
do universo teatral.
A habilidade diz respeito a
Pesquisar e criar formas
investigar, explorar e elaborar
de
dramaturgias
e
inventivamente.
O
espaços cênicos para o
experimentar, ao fazer e
acontecimento
teatral,
refazer exercícios de criação,
em diálogo com o teatro
pesquisando
e
criando,
contemporâneo.
amplia
e
consolida
a
investigação nas formas de
dramaturgia
como
possibilidades
de
transformação de um local
físico em espaço cênico. O
espaço utilizado pelo teatro
contemporâneo
também
busca a aproximação do
público, abrindo para a
encenação interativa e a
produção de textos coletivos,
e essa relação de diálogo
deve ser estabelecida.
Investigar e experimentar EF07AR3 Esta habilidade diz respeito a
diferentes
funções 0
examinar, vivenciar, explorar
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Teatro

Processos de EF69AR29
criação

AC

Teatro

Processos de EF69AR30
criação

AC

Artes
integradas

Contextos
práticas

EF

e EF69AR31

teatrais e discutir os EF69AR31 e debater sobre dois modos
limites e desafios do EF69AR34 de fazer a construção do
trabalho artístico coletivo
espetáculo teatral: a criação
coletiva e o processo
e colaborativo.
colaborativo.
A
criação
coletiva e o processo
colaborativo têm em comum
a tomada de decisões com
horizontalidade, ou seja, não
há um “diretor” que tudo
decide e escolhe o que e
como será feito o espetáculo.
Na criação coletiva, todos
fazem tudo, enquanto, no
processo colaborativo, cada
um contribui com sua
habilidade
e
repertório
cultural. A investigação a
partir da experimentação
permite
ao
aluno
compreender os modos
coletivizados e de diretriz
dialógica de fazer teatro.
Experimentar consiste em
Experimentar
a
investigar e explorar a
gestualidade
e
as
expressividade
gestual,
construções corporais e
corporal e vocal. Os jogos
vocais
de
maneira
teatrais e propostas de
imaginativa
na
improvisação são exemplos
improvisação teatral e no
de formas que possibilitam
jogo cênico.
potencializar a imaginação e
criar narrativas para o
exercício
dessas
expressividades.
A habilidade consiste em
Compor improvisações e
conceber e elaborar a criação
acontecimentos cênicos
teatral a partir de textos
com base em textos
dramáticos convencionais ou
dramáticos ou outros
estímulos sonoros, imagéticos
estímulos
(música,
ou de objetos, entre outros, o
imagens, objetos etc.),
que necessita de múltiplas
caracterizando
experimentações. Compor a
personagens
(com
caracterização
de
um
figurinos e adereços),
personagem
passa
por
cenário, iluminação e
compreender
todos
os
sonoplastia
e
elementos que constituem a
considerando a relação
cena teatral: cenário, figurino,
com o espectador.
iluminação, adereços.
Relacionar as práticas
artísticas às diferentes
dimensões da vida social,
cultural,
política,
histórica,
econômica,
estética e ética.

Esta habilidade diz respeito a
elevar as práticas artísticas
como
ferramentas
propositoras de reflexão
sobre dimensões da vida
social, cultural, política,
histórica, econômica, estética
e ética, e propõe a
identificação,
seleção
e
integração
de
diversos
elementos
e
recursos,
incluindo informações da
mídia,
para
possibilitar
experiência,
pesquisa
e
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Artes
integradas

Processos de EF69AR32
criação

AF/AC

Analisar e explorar, em
projetos temáticos, as
relações
processuais
entre diversas linguagens
artísticas.

Artes
integradas

Matrizes
estéticas
culturais

EF69AR33

AF/AC

Analisar
aspectos
históricos,
sociais
e
políticos da produção
artística,
problematizando
as
narrativas eurocêntricas e
as
diversas
categorizações da arte
(arte,
artesanato,
folclore, design etc.).

Artes
integradas

Patrimônio
cultural

EF69AR34

AF/AC

Analisar e valorizar o
patrimônio
cultural,
material e imaterial, de
culturas diversas, em
especial a brasileira,
incluindo suas matrizes
indígenas, africanas e
europeias, de diferentes
épocas, e favorecendo a
construção
de
vocabulário e repertório
relativos às diferentes
linguagens artísticas.

Artes
integradas

Arte
e EF69AR35
tecnologia

AF/AC

Identificar e manipular
diferentes tecnologias e
recursos digitais para
acessar,
apreciar,
produzir,
registrar
e
compartilhar práticas e
repertórios artísticos, de
modo reflexivo, ético e
responsável.

e

análise
ao
trabalhar
artisticamente temas, e em
espaço que permita dialogar
com assuntos da vida
contemporânea.
Esta habilidade propõe a
avaliação, a experimentação e
o estudo das possibilidades de
utilização de recursos de mais
de uma linguagem da arte em
um mesmo trabalho.
A habilidade supõe investigar
e pesquisar - para poder
avaliar - elementos históricos,
sociais e políticos da arte, e
permite
valorizar
e
conscientizar
sobre
a
necessidade de um olhar
diversificado, a partir das
contribuições das diferentes
matizes
culturais,
em
detrimento da valorização
eurocêntrica
nas
manifestações
artísticas,
assim
como
a
institucionalização
das
categorias
na
arte,
provocadoras da valorização,
por exemplo, da alta cultura
em detrimento da cultura
popular.
Esta habilidade supõe que
investigar,
pesquisar
e
contextualizar
amplia
a
análise e a valorização do
significado de bens culturais
e patrimônio material e
imaterial. A construção do
repertório cultural do aluno
parte de conhecer e respeitar
os valores, as crenças e os
saberes que os bens de
culturas diversas trazem
dentro de si.
Esta habilidade se refere a
conhecer e a utilizar a
tecnologia e os recursos
digitais para a arte, o que
amplia as possibilidades de
fruir, produzir, registrar e
compartilhar
práticas
e
repertório artístico. O mundo
digital aproxima o aluno da
imaterialidade
na
arte,
sensibilizando-o para novas
aprendizagens que demandam
cuidados
éticos
e
responsáveis.
A
imaterialidade é um termo
que é usado aqui como tudo
aquilo que não é possível
tocar fisicamente, que não se
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desgasta com o tempo, como
imagens que podem ser
reproduzidas infinitamente e
estão salvas em arquivos
digitais e virtuais, o que se dá
quando se trabalha com
fotografia digital, seja com
máquina
fotográfica
ou
celular, com audiovisual,
vídeos ou arte computacional.
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9º ANO
ARTE
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMENTO

CÓDIGO

CLASSI
FICAÇ
ÃO

TEXTO DA HABILIDADE

HABILIDADE
S
RELACIONA
DAS

Artes visuais

Contextos
práticas

e EF08AR01 AF

Pesquisar, apreciar e
analisar formas distintas
das
artes
visuais
tradicionais
e
contemporâneas,
em
obras
de
artistas
brasileiros
e
estrangeiros
de
diferentes épocas e em
diferentes
matrizes
estéticas e culturais, de
modo a ampliar a
experiência
com
diferentes contextos e
práticas artístico-visuais
e cultivar a percepção, o
imaginário,
a
capacidade
de
simbolizar
e
o
repertório imagético.

EF07AR01
EF69AR31
EF69AR32
EF69AR35

Artes visuais

Contextos
práticas

e EF08AR02 AF

Pesquisar e analisar EF07AR02
diferentes
estilos EF69AR31
visuais,
contextualizando-os no
tempo e no espaço.

COMENTÁRIO

Pesquisar,
apreciar
e
analisar estão relacionados
à investigação, avaliação e
fruição
de
produções
artísticas visuais de todos
os tempos e de diversas
culturas (com obras que
não sejam apenas de
tradição
e
matrizes
europeias,
mas
contemplando,
também,
diferentes tradições e
matrizes, como a africana,
a oriental, a indígena, a
arte da América Latina, a
arte popular, entre outras),
possibilitando
sua
compreensão
e
ressignificação
e
a
expansão da capacidade de
simbolização,
articulada
com a sensibilidade, a
percepção e a imaginação.
Nesta habilidade, pesquisar
e analisar consistem em
investigar
e
explorar
diferentes manifestações
artísticas visuais ao longo
da história antiga, média,
moderna
e
contemporânea,
em
diversas culturas, para
compreender os momentos
históricos e socioculturais
ao longo das diferentes
histórias
das
artes,
descrevendo os diferentes
estilos visuais em uma
conjuntura
e
compreendendo as razões
de cada surgimento de
novas formas de expressão,
acompanhadas dos avanços
tecnológicos. A leitura nãolinear e comparativa amplia
o
potencial
de
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Artes visuais

Contextos
práticas

e EF69AR03 AC

Artes visuais

Elementos
linguagem

Artes visuais

Materialidades

da EF08AR04 AF

EF69AR05 AC

Analisar situações nas
quais as linguagens das
artes
visuais
se
integram às linguagens
audiovisuais (cinema,
animações, vídeos etc.),
gráficas (capas de livros,
ilustrações de textos
diversos
etc.),
cenográficas,
coreográficas, musicais
etc.

Analisar os elementos EF69AR31
constitutivos das artes EF69AR32
visuais (ponto, linha, EF69AR35
forma, direção, cor,
tom, escala, dimensão,
espaço,
movimento
etc.) na apreciação de
diferentes produções
artísticas.

Experimentar e analisar
diferentes formas de
expressão
artística
(desenho,
pintura,
colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem, instalação,
vídeo,
fotografia,
performance etc.).

compreensão de cada
período e facilita ao aluno
estabelecer uma relação
com suas investigações e
pesquisa.
Analisar, aqui, significa
examinar para identificar e
formular
perguntas
e
hipóteses
sobre
a
apropriação das linguagens
das artes visuais por outras
linguagens, como nos meios
tecnológicos – vídeo e filme
–, como acontece em
videoinstalações ou em
projeções
no
espaço
expositivo; ou o diálogo
entre artes visuais e a
criação de peças gráficas e
com recursos do teatro,
dança e música, tais como
elementos
cenográficos,
coreográficos e musicais,
como
acontece
nas
performances, happening e
intervenção urbana.
Analisar se refere a
pesquisar, identificar e
formular hipóteses de
forma
crítica.
O
desenvolvimento
da
habilidade possibilita a
continuidade
na
compreensão
dos
elementos
constitutivos
das artes visuais e a
ampliação gradativa das
alterações que ocorrem
conforme o material e o
meio em que a obra é
realizada.
Para
experimentar
e
analisar
as
diferentes
formas
de
expressão
artística,
é
importante
identificar, testar e elaborar
perguntas e hipóteses sobre
elas no que se refere ao
suporte (base onde a obra é
realizada),
à
matéria
(materiais utilizados na
realização), às ferramentas
específicas
em
sua
realização (instrumentos e
equipamentos
para
a
produção)
e
aos
procedimentos
para
a
execução
do
trabalho
(maneiras de utilizar os
materiais
na
criação),
observando a diferença
entre
os
elementos
constitutivos
nas
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Artes visuais

Processos
criação

de EF08AR06 AF

Desenvolver processos EF69AR31
de criação em artes EF69AR32
visuais, com base em EF69AR35
temas ou interesses
artísticos, de modo
individual, coletivo e
colaborativo, fazendo
uso
de
materiais,
instrumentos e recursos
convencionais,
alternativos e digitais.

Artes visuais

Processos
criação

de EF69AR07 AC

Dialogar com princípios EF69AR08
conceituais,
proposições temáticas,
repertórios imagéticos e
processos de criação
nas suas produções
visuais.

materialidades
convencionais
e
nãoconvencionais. Também se
torna
importante
compreender
a
imaterialidade relacionada
às obras no formato digital,
tais como fotografia digital,
audiovisual, vídeo, arte
computacional etc.
Desenvolver
significa
evoluir
e
aprimorar
processos de criação. O
desenvolvimento
da
habilidade
traz
a
oportunidade de o aluno
ampliar seu pensamento
criativo
em
arte,
compreender o seu fazer
em artes visuais e refletir
sobre novas proposições
estéticas com fluência,
flexibilidade
e
singularidade.
A
possibilidade
de
desenvolver trabalhos em
diferentes linguagens, com
diversos
materiais,
suportes e procedimentos,
proporciona a escolha de
espaços e meios, coloca o
aluno em novos desafios e
possibilita
novas
investigações.
A apreciação e o estudo de
obras de arte e de processos
de criação vão compondo
um repertório que tem
natureza
imagética,
conceitual, temática etc.
Dialogar, neste caso, tem o
sentido de desenvolver um
fazer
múltiplo,
estabelecendo relações com
o repertório do aluno. Por
exemplo: utilizar a cor em
desenho ou pintura não é
somente aprender as cores
primárias, secundárias ou
saber misturá-las; pode ser,
também, perceber que uma
cor se modifica pela
proximidade com outra ou
se transforma no jogo de
luz e sombra. Essas
relações
somente
são
possíveis a partir da leitura
do elemento cor em obras
de arte e o estudo e
experimentação
com
escalas acromáticas (do
branco ao preto) ou
monocromáticas (uma só
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Artes visuais

Sistemas
linguagem

da EF69AR08 AC

Diferenciar
as EF69AR07
categorias de artista,
artesão,
produtor
cultural,
curador,
designer, entre outras,
estabelecendo relações
entre os profissionais
do sistema das artes
visuais.

Dança

Contextos
práticas

e EF06AR0 AF
9

Pesquisar e analisar EF05AR02
diferentes formas de EF69AR31
expressão,
representação
e
encenação da dança,
reconhecendo
e
apreciando composições
de dança de artistas e
grupos brasileiros e
estrangeiros
de
diferentes épocas.

Dança

Elementos
linguagem

da EF06AR1 AF
0

Explorar
elementos EF69AR31
constitutivos
do EF69AR32
movimento cotidiano e
do movimento dançado,
abordando, criticamente,
o desenvolvimento das
formas da dança em sua

cor). Esses princípios sobre
a cor vão integrar o
conceito cor, oferecendo
possibilidades de novas
proposições temáticas e a
ampliação e utilização do
repertório imagético dos
alunos em suas produções
artísticas. Assim, espera-se
do aluno compreender e
estabelecer relações em
suas produções visuais,
percebendo os princípios
conceituais
que
as
embasam, as possibilidades
novas
de
proposições
temáticas e a ampliação e
utilização dos repertórios
imagéticos já construídos.
Diferenciar os trabalhos
realizados
por
cada
profissional envolvido no
sistema das artes visuais
aprofunda a habilidade
desenvolvida nos anos
iniciais
do
Ensino
Fundamental (EF15AR07),
complexificando-a, porque
propõe ao aluno, além de
reconhecer,
também
diferenciar categorias, o que
contribui
para
a
identificação de vínculos e
conexões
entre
esses
criadores e seus trabalhos,
desde a criação até a
exposição de uma obra de
arte.
Esta habilidade consiste em
pesquisa e análise, que
dependem de que o aluno
tenha acesso e possa fruir
da dança em diversas
matizes
culturais,
possibilitando a articulação
e compreensão das formas
de expressão, representação
e encenação da dança, em
diferentes
contextos
e
momentos da história. Essa
pesquisa
amplia
as
possibilidades
de
construção de repertório
corporal e a compreensão
de movimentos e formas
diferentes de se expressar
em cada proposição.
Um grande recurso de
aprendizagem do aluno está
em observar e explorar
movimentos espontâneos do
cotidiano em um espaço e
tempo determinados. Essa
observação leva, ao mesmo
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história tradicional
contemporânea.

e

Dança

Elementos
linguagem

da EF06AR1 AC
1

Experimentar e analisar EF05AR09
os fatores de movimento EF69AR31
(tempo, peso, fluência e
espaço) como elementos
que, combinados, geram
as ações corporais e o
movimento dançado.

Dança

Processos
criação

de EF08AR12 AC

Investigar
e EF69AR31
experimentar
EF69AR32
procedimentos
de EF69AR35
improvisação e criação
do movimento como
fonte para a construção
de
vocabulários
e
repertórios próprios.

Dança

Processos
criação

de EF08AR13 AF

Investigar brincadeiras, EF07AR14
jogos, danças coletivas EF69AR31
e outras práticas de EF69AR34
dança de diferentes
matrizes estéticas e
culturais
como
referência
para
a

tempo, às possibilidades de
transformação
estéticoartística desse movimento
para
a
criação
de
movimentos expressivos,
alterando o tempo e o
espaço, expressando um
novo significado. Essa
percepção auxilia o aluno
na compreensão da dança
contemporânea.
Experimentar para perceber
e avaliar as possibilidades
de ações corporais e
movimento
dançantes
depende de compreender os
fatores estruturantes do
movimento, relacionando:
1. o tempo ao pulso, ritmo,
duração,
intensidade,
velocidade e as ações de
começo,
intervalo
e
encerramento; 2. o peso
aos movimentos de subida e
descida, considerando a
força necessária;
3. a
fluência dos movimentos
contidos ou com liberdade
de expressão; 4. o espaço à
dimensão ocupada quando
se estica ao máximo os
membros do corpo, em
todas as direções.
Esta habilidade consiste em
fazer e refazer, testar e
explorar com a finalidade
de construir vocabulário e
repertório próprio e, assim,
ter uma base para os
procedimentos
de
improvisação e criação de
movimentos expressivos,
inspirados ou não em
manifestações de dança.
Na
contemporaneidade,
são muitos os métodos e
procedimentos
que
desenvolvem
a
improvisação. Por exemplo,
o
trabalho
com
o
movimento
expressivo,
desencadeando
a
improvisação considerando
fatores
como
espaço,
tempo, fluência e peso.
Investigar
significa
experimentar e pesquisar
por meio de vivência em
jogos, brincadeiras e muitas
outras formas práticas de
dança, o que amplia a
construção
de
um
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criação e a composição
de danças autorais,
individualmente e em
grupo.

Dança

Processos
criação

de EF06AR1 AF
4

Analisar e experimentar EF05AR13
diferentes
elementos EF69AR32
(figurino, iluminação, EF69AR35
cenário, trilha sonora
etc.)
e
espaços
(convencionais e não
convencionais)
para
composição cênica e
apresentação
coreográfica.

Dança

Processos
criação

de EF69AR15 AC

Discutir as experiências
pessoais e coletivas em
dança vivenciadas na
escola e em outros
contextos,
problematizando
estereótipos
e
preconceitos.

Música

Contextos
práticas

e EF06AR1 AF
6

Analisar criticamente,
por meio da apreciação
musical, usos e funções
da música em seus
contextos de produção e
circulação, relacionando
as práticas musicais às
diferentes dimensões da
vida social, cultural,
política,
histórica,
econômica, estética e
ética

EF69AR31
EF69AR32
EF69AR33
EF69AR35

repertório singular. O uso
dessas
práticas
como
referência possibilita a
criação e a composição de
uma coreografia autoral, de
maneira individual ou em
grupos.
Analisar e experimentar se
referem
a
pesquisar,
observar e explorar.
A
criação,
produção
e
apresentação nas linguagens
das artes do corpo – teatro e
dança – são, geralmente,
coletivas,
envolvendo
diferentes
áreas
e
profissionais. Experimentar
e analisar o potencial de
cada uma – direção,
iluminação,
figurino,
cenário, trilha sonora –,
assim
como
das
características
dos
diferentes espaços para
apresentação, amplia e
consolida a expressão de
uma composição cênica e
apresentação coreográfica.
Discutir (no sentido de
dialogar, descrever, escutar
e argumentar) sobre as
vivências individuais e
coletivas
experimentadas
em dança possibilita a
observação e reflexão dos
alunos sobre as próprias
expressões ao caracterizar
uma pessoa ou um enredo:
movimentos,
gestos,
entonação de voz, trejeitos
etc. A mediação do
professor permite evitar
colocações estereotipadas e
preconceituosas,
desenvolvendo
autoconhecimento
e
autocrítica por parte do
aluno.
Esta habilidade consiste em
avaliar
os
papéis
e
aplicações
da
música,
ampliando o exercício da
escuta e a análise atenta de
materiais
sonoros
de
diversos
períodos
e
momentos
sociais
brasileiros e de outros
países. Assim, amplia-se a
compreensão crítica da
razão de cada uma das
expressões de categorias,
como pop, samba, MPB,
hip-hop, rap, rock, jazz,
Techno etc., analisando os
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Música

Contextos
práticas

e EF69AR17 AC

Explorar e analisar,
criticamente, diferentes
meios e equipamentos
culturais de circulação
da
música
e
do
conhecimento musical.

Música

Contextos
práticas

e EF69AR18 AC

Reconhecer e apreciar o
papel de músicos e
grupos
de
música
brasileiros
e
estrangeiros
que
contribuíram para o
desenvolvimento
de
formas
e
gêneros
musicais.

Música

Contextos
práticas

e EF69AR19 AF

Identificar e analisar EF69AR31
diferentes
estilos
musicais,
contextualizando-os no
tempo e no espaço, de
modo a aprimorar a
capacidade
de
apreciação da estética
musical.

Música

Elementos

da EF69AR20 AF

Explorar e analisar
elementos constitutivos

EF05AR15
EF69AR31
EF69AR33
EF69AR34

diferentes
gêneros
e
estabelecendo
relações
entre suas funções e
contexto social e de
circulação.
Esta habilidade consiste em
conhecer,
investigar
e
avaliar criticamente meios e
equipamentos
culturais
diversos, refletindo sobre
seus usos e funções. Um
mesmo local pode ser
compreendido como lugar
de
aprendizagem,
propiciando os ensaios e
reflexões, ou como lugar de
apresentação musical, de
razão e função diferenciada,
midiática ou social. Hoje, as
ruas fazem parte dos meios
e
equipamentos
de
aprendizagem
e
apresentação.
Esta habilidade refere-se à
escuta,
investigação
e
análise da forma que os
instrumentos emitem o som.
O contínuo exercício para
ampliar a escuta permite a
percepção dos diversos
timbres de voz, sons
corporais e de instrumentos
musicais. Conhecer os
grandes
grupos
dos
instrumentos
e
sua
constituição
amplia
o
repertório do aluno.
A habilidade consiste em
conhecer, identificar e
investigar
notações
musicais convencionais e
não-convencionais, o que
está relacionado a registros
gráficos do som. A notação
musical
convencional
possui uma pauta com cinco
linhas e quatro espaços, em
que são anotadas as notas
musicais. A notação nãoconvencional
está
relacionada ao registro dos
sons
graficamente,
utilizando
desenhos,
elementos das artes visuais,
fonemas
ou
palavras
(onomatopeias).
A
habilidade ressalta também
a
importância
de
procedimentos,
equipamentos e técnicas de
registros sonoros de áudio e
audiovisuais.
Investigar,
observar
e
avaliar por meio de jogos,
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da
música
(altura,
intensidade,
timbre,
melodia, ritmo etc.), por
meio
de
recursos
tecnológicos (games e
plataformas
digitais),
jogos,
canções
e
práticas diversas de
composição/criação,
execução e apreciação
musicais.

linguagem

EF69AR21 AC

Explorar e analisar EF69AR33
fontes
e
materiais EF69AR34
sonoros em práticas de
composição/criação,
execução e apreciação
musical, reconhecendo
timbres e características
de
instrumentos
musicais diversos.

e EF69AR22 AC

Explorar e identificar EF05AR18
diferentes formas de EF69AR32
registro
musical EF69AR35
(notação
musical
tradicional, partituras
criativas
e
procedimentos
da
música
contemporânea), bem
como procedimentos e
técnicas de registro em
áudio e audiovisual.

Música

Materialidades

Música

Notação
registro
musical

Música

Processos
criação

de EF08AR23 AF

Explorar
e
criar EF69AR34
improvisações,
composições, arranjos,
jingles, trilhas sonoras,
entre outros, utilizando
vozes, sons corporais
e/ou
instrumentos

canções e práticas diversas
de composição, criação,
execução e apreciação
musicais aprofundam e
consolidam a percepção dos
parâmetros
do
som,
introduzidos nos Anos
Iniciais da Arte: altura (sons
agudos e graves); duração
(longos
e
curtos);
intensidade
(fortes
e
fracos); timbres (a voz do
instrumento ou pessoa) e os
elementos
básicos
da
música: o ritmo, a melodia
e a harmonia.
Explorar
significa
investigar,
experimentar,
fazer e refazer, ampliando
as possibilidades de criar
improvisações entre as
inúmeras formas e recursos
de
expressão
musical,
convencionais ou nãoconvencionais.
Isso
possibilita a compreensão
das
características
e
finalidades de cada uma e
amplia as possibilidades de
o aluno identificar o seu
fazer musical. Para isso, é
importante
que
haja
encorajamento para esse
fazer musical, sem medo e
inibição, com respeito e
valorização.
Esta habilidade pressupõe
ter acesso e avaliar artistas
e grupos de teatro diversos
na
finalidade
de
compreender os dois lados
do teatro: o teatro visto por
dentro, investigando os
modos de criação e
expressão; e o teatro para
ser visto, investigando os
modos
de
produção,
divulgação e circulação.
Além disso, também diz
respeito à atuação dos
diferentes profissionais que
são envolvidos em toda a
trajetória de uma encenação
teatral, passando pelas
etapas
da
concepção,
produção e apresentação.
Explorar significa investigar,
experimentar,
fazer
e
refazer,
ampliando
as
possibilidades de criar
improvisações entre as
inúmeras formas e recursos
de expressão musical,

62

acústicos
ou
eletrônicos,
convencionais ou não
convencionais,
expressando
ideias
musicais de maneira
individual, coletiva e
colaborativa.

Teatro

Contextos
práticas

e EF08AR24 AF

Reconhecer e apreciar EF07AR24
artistas e grupos de
teatro brasileiros e
estrangeiros
de
diferentes
épocas,
investigando os modos
de criação, produção,
divulgação, circulação e
organização da atuação
profissional em teatro.

Teatro

Contextos
práticas

e EF08AR25 AF

Identificar e analisar EF69AR34
diferentes
estilos EF69AR35
cênicos,
contextualizando-os no
tempo e no espaço de
modo a aprimorar a
capacidade
de
apreciação da estética
teatral.

Teatro

Elementos
linguagem

da EF08AR26 AF

Explorar
diferentes EF69AR34
elementos envolvidos EF69AR35
na composição dos
acontecimentos cênicos
(figurinos,
adereços,

convencionais ou nãoconvencionais.
Isso
possibilita a compreensão
das
características
e
finalidades de cada uma e
amplia as possibilidades de
o aluno identificar o seu
fazer musical. Para isso, é
importante
que
haja
encorajamento para esse
fazer musical, sem medo e
inibição, com respeito e
valorização.
Esta habilidade pressupõe
ter acesso e avaliar artistas
e grupos de teatro diversos
na
finalidade
de
compreender os dois lados
do teatro: o teatro visto
por dentro, investigando os
modos de criação e
expressão; e o teatro para
ser visto, investigando os
modos
de
produção,
divulgação e circulação.
Além disso, também diz
respeito à atuação dos
diferentes profissionais que
são envolvidos em toda a
trajetória
de
uma
encenação
teatral,
passando pelas etapas da
concepção, produção e
apresentação.
Identificar e analisar dizem
respeito
a
observar,
reconhecer e examinar.
Esta habilidade propõe a
ampliação de repertório,
promovendo a apreciação e
objetivando
o
reconhecimento
de
diferentes estilos teatrais,
além de sua interpretação
de
acordo
com
determinada conjuntura.
Exemplos de estilos são:
Realista, Tragédia clássica,
Tragédia
Moderna,
Comédia Clássica, Comédia
Moderna,
Não-realistas,
Farsa, Melodrama, Teatro
de Revista, Peças Didáticas,
Teatro
Contemporâneo,
entre outros.
A criação, produção e
apresentação teatral são,
geralmente,
coletivas,
envolvendo
diferentes
áreas
e
profissionais.
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cenário, iluminação e
sonoplastia)
e
reconhecer
seus
vocabulários.

Teatro

Processos
criação

de EF69AR27 AC

Pesquisar e criar formas
de
dramaturgias
e
espaços cênicos para o
acontecimento teatral,
em diálogo com o
teatro contemporâneo.

Teatro

Processos
criação

de EF08AR28 AF

Investigar
e EF07AR30
experimentar diferentes EF69AR31
funções
teatrais
e EF69AR34
discutir os limites e
desafios do trabalho
artístico coletivo e
colaborativo.

Explorar significa identificar
e investigar os elementos
que compõem a encenação
e suas especificidades na
linguagem teatral, o que
amplia a percepção e a
análise
do
espetáculo
teatral.
Vivenciar
e
compreender o potencial
de cada área – direção,
iluminação,
figurino,
adereços,
sonoplastia,
cenário – permite conhecer
os vocabulários específicos
do universo teatral.
A habilidade diz respeito a
investigar,
explorar
e
elaborar inventivamente. O
experimentar, ao fazer e
refazer
exercícios
de
criação, pesquisando e
criando, amplia e consolida
a investigação nas formas
de
dramaturgia
como
possibilidades
de
transformação de um local
físico em espaço cênico. O
espaço utilizado pelo teatro
contemporâneo
também
busca a aproximação do
público, abrindo para a
encenação interativa e a
produção
de
textos
coletivos, e essa relação de
diálogo
deve
ser
estabelecida.
Esta habilidade diz respeito
a examinar, vivenciar,
explorar e debater sobre
dois modos de fazer a
construção do espetáculo
teatral: a criação coletiva e
o processo colaborativo. A
criação coletiva e o
processo colaborativo têm
em comum a tomada de
decisões
com
horizontalidade, ou seja,
não há um “diretor” que
tudo decide e escolhe o
que e como será feito o
espetáculo. Na criação
coletiva, todos fazem tudo,
enquanto, no processo
colaborativo, cada um
contribui
com
sua
habilidade e repertório
cultural. A investigação a
partir da experimentação
permite
ao
aluno
compreender os modos

64

Teatro

Processos
criação

de EF69AR29 AC

Experimentar
a
gestualidade
e
as
construções corporais e
vocais
de
maneira
imaginativa
na
improvisação teatral e
no jogo cênico.

Teatro

Processos
criação

de EF69AR30 AC

Compor improvisações
e
acontecimentos
cênicos com base em
textos dramáticos ou
outros
estímulos
(música,
imagens,
objetos
etc.),
caracterizando
personagens
(com
figurinos e adereços),
cenário, iluminação e
sonoplastia
e
considerando a relação
com o espectador.

Artes
integradas

Contextos
práticas

e EF69AR31 EF

Relacionar as práticas
artísticas às diferentes
dimensões da vida
social, cultural, política,
histórica,
econômica,
estética e ética.

Artes
integradas

Processos
criação

de EF69AR32 AF/A
C

Analisar e explorar, em
projetos temáticos, as
relações
processuais
entre
diversas
linguagens artísticas.

Artes
integradas

Matrizes
estéticas
culturais

EF69AR33 AF/A
C

Analisar
aspectos
históricos, sociais e
políticos da produção
artística,
problematizando
as
narrativas eurocêntricas
e
as
diversas
categorizações da arte

e

coletivizados e de diretriz
dialógica de fazer teatro.
Experimentar consiste em
investigar e explorar a
expressividade
gestual,
corporal e vocal. Os jogos
teatrais e propostas de
improvisação são exemplos
de formas que possibilitam
potencializar a imaginação
e criar narrativas para o
exercício
dessas
expressividades.
A habilidade consiste em
conceber e elaborar a
criação teatral a partir de
textos
dramáticos
convencionais ou estímulos
sonoros, imagéticos ou de
objetos, entre outros, o que
necessita
de
múltiplas
experimentações. Compor a
caracterização
de
um
personagem passa
por
compreender
todos
os
elementos que constituem a
cena
teatral:
cenário,
figurino,
iluminação,
adereços.
Esta habilidade diz respeito
a
elevar
as
práticas
artísticas como ferramentas
propositoras de reflexão
sobre dimensões da vida
social, cultural, política,
histórica,
econômica,
estética e ética, e propõe a
identificação, seleção e
integração de diversos
elementos
e
recursos,
incluindo informações da
mídia, para possibilitar
experiência, pesquisa e
análise
ao
trabalhar
artisticamente temas, e em
espaço que permita dialogar
com assuntos da vida
contemporânea.
Esta habilidade propõe a
avaliação, a experimentação
e
o
estudo
das
possibilidades de utilização
de recursos de mais de uma
linguagem da arte em um
mesmo trabalho.
A
habilidade
supõe
investigar e pesquisar - para
poder avaliar - elementos
históricos,
sociais
e
políticos da arte, e permite
valorizar e conscientizar
sobre a necessidade de um
olhar diversificado, a partir
das
contribuições
das
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(arte,
artesanato,
folclore, design etc.).

Artes
integradas

Patrimônio
cultural

EF69AR34 AF/A
C

Analisar e valorizar o
patrimônio
cultural,
material e imaterial, de
culturas diversas, em
especial a brasileira,
incluindo suas matrizes
indígenas, africanas e
europeias, de diferentes
épocas, e favorecendo a
construção
de
vocabulário e repertório
relativos às diferentes
linguagens artísticas.

Artes
integradas

Arte
tecnologia

e EF69AR35 AF/A
C

Identificar e manipular
diferentes tecnologias e
recursos digitais para
acessar,
apreciar,
produzir, registrar e
compartilhar práticas e
repertórios artísticos,
de modo reflexivo, ético
e responsável.

diferentes matizes culturais,
em
detrimento
da
valorização
eurocêntrica
nas manifestações artísticas,
assim
como
a
institucionalização
das
categorias
na
arte,
provocadoras
da
valorização, por exemplo,
da
alta
cultura
em
detrimento
da
cultura
popular.
Esta habilidade supõe que
investigar, pesquisar e
contextualizar amplia a
análise e a valorização do
significado
de
bens
culturais
e
patrimônio
material e imaterial. A
construção do repertório
cultural do aluno parte de
conhecer e respeitar os
valores, as crenças e os
saberes que os bens de
culturas diversas trazem
dentro de si.
Esta habilidade se refere a
conhecer e a utilizar a
tecnologia e os recursos
digitais para a arte, o que
amplia as possibilidades de
fruir, produzir, registrar e
compartilhar práticas e
repertório
artístico.
O
mundo digital aproxima o
aluno da imaterialidade na
arte, sensibilizando-o para
novas aprendizagens que
demandam cuidados éticos
e
responsáveis.
A
imaterialidade é um termo
que é usado aqui como tudo
aquilo que não é possível
tocar fisicamente, que não
se desgasta com o tempo,
como imagens que podem
ser
reproduzidas
infinitamente e estão salvas
em arquivos digitais e
virtuais, o que se dá quando
se trabalha com fotografia
digital, seja com máquina
fotográfica ou celular, com
audiovisual, vídeos ou arte
computacional.
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