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O que é Currículo? Orientações

Pensar o currículo como caminho ideal consolidado, 
mas na prática sempre reconhecer a fluidez que o 
percurso pedagógico exige. 



Orientações

Currículo orientado para a função escolar da educação 
musical, ou seja, para musicalização plena das 
crianças em vista da construção de um saber musical 
pensante, que pratique e compreenda a música como 
conhecimento, com abertura à diversidade de gosto, 
ao juízo crítico, ao espírito cooperativo, a inteligência 
emocional e corporal, e toda a dimensão comunitária 
primordial que a experiência musical pode 
proporcionar. 



Palavras-Chave
Valores

Diversidade 
Crítica 
Percepção e exploração
Prática e Teoria
Criação
Liberdade e prazer 
Cooperação
Menos repressão
Ecologia Sonora



Base Nacional Comum Curricular

Elementos de linguagem - Perceber e explorar os 
elementos constitutivos da música (altura, 
intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio 
de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas 
de composição/criação, execução e apreciação 
musical.



BNCC

Materialidades - Explorar fontes sonoras diversas, 
como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, 
percussão corporal), na natureza e em objetos 
cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos 
da música e as características de instrumentos 
musicais variados.



BNCC

Notação e registro 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. 



BNCC

Processos de criação - Experimentar 
improvisações, composições e sonorização de 
histórias, entre outros, utilizando vozes, sons 
corporais e/ou instrumentos musicais convencionais 
ou não convencionais, de modo individual, coletivo e 
colaborativo. 



Panorama do Currículo para Fundamental 1 na Escola Santi

1o Ano 2o Ano 3o Ano 4o Ano 5o Ano

1o Tri Jogos de Mão
Brincadeiras de 
Roda

Sequências de Copos 
Criar Jogo com 
Copos
 Pandeiro 
Samba de roda 

Projeto Indígena 
Leitura de 
Partituras

Parâmetros 
Música Clássica 
Contemporânea
Cientistas do Som

Criação de Canção
Capoeira e Maculelê

2o Tri Festas Populares
Escrever um Som

Ciranda e Frevo
Escrita rítmica 

Catira
Criar Jogos de 
Mão e Copos

Coco 
Escrita e Solfejo

Maculelê
Elaboração da 
Apresentação Final

3o Tri Primeira 
Composição 
(Mostra)
Canções 
Mano-Solfa
Violão e Xilofone

Projeto África
Canção afrodescen.
Improvisações 

Projeto Músicas 
do Mundo 
Organologia 

Projeto Criação e 
Gravação musical 
(sonorização)
Projeto MPB  

Apresentação Final 

Elementos de linguagem e Repertório  Materialidades Notação e registro musica processos de criação 



Objetivos ao final do quinto ano

1. Domínio da arte do canto coral e da música corporal
2. Domínio básico do pandeiro, violão e xilofone
3. Conhecimento inicial da linguagem musical: alfabetização 

musical, leitura de partituras e cifras, teoria e organologia.
4. Domínio de Amplo e Diverso repertório 
5. Criatividade musical 
6. Compreensão e domínio básico de recursos tecnológicos 
7. Capacidade de se apresentar em público



Interdisciplinaridades 

Estudo de populações e lugares - Ciências Sociais
Estudo de poesia e letras - Língua Portuguesa e Biblioteca
Estudo das características físicas do som - Ciências Naturais
Ecologia Sonora - Ciências Sociais e Naturais
Estudo das danças e coordenação - Educação Física
Estudo de canções em inglês - Inglês
Divisão rítmica - Matemática
Partituras Gráficas e Abstracionismo - Artes Plásticas
Trilhas e canções - Teatro
Projetos ABP 



Agradecimentos

Obrigado pela presença! 
Qualquer dúvida estou sempre a disposição.

Boa noite!




