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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ARTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades 

tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e 

sensível a diferentes contextos e dialogar com as diversidades. 

2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas 

articulações. 

3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade 

brasileira –, sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando- -as nas criações em Arte. 
4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte. 

5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística. 

6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação 

da arte na sociedade. 

7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações 

artísticas. 

8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. 
9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. 

ÁREA DO CONHECIMENTO:LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 
6º ANO 

1º Bimestre 

UNIDADE TEMÁTICA: OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 
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Arte indígena 
Arte Visual: Elementos Visuais 

 

 H5-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. 

(SP.EF69AR01.s.06) 

H6-Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e 

no espaço. (SP.EF69AR02.s.07) 

 

Dança: Elementos da dança: planos alto, médio e 

baixo. 

Dança Música Primitiva Indígena 
- Danças Circulares 

H7-Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação 

da dança. (SP.EF69AR09.d.11) 

H8 Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento 

dançado, abordando, criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em sua 

história (SP.EF69AR10.d.12) 

Música: Silêncio e sons (naturais e artificias) 
Instrumentos de percussão. 

H9-Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da 

música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas às 

diferentes dimensões da vida social e cultural. (SP.EF69AR16.s.16)   

 

Teatro: Jogos de integração, de percepção, de 

expressão e imaginação. 
Tríade do Teatro 

H10- Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e 

desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. Experimentar a gestualidade 

e as construções corporais e vocais de maneira imaginativa na improvisação teatral 

e no jogo cênico (SP.EF69AR12.s.17)   

H
A

B
IL

ID
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D
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 5
º 

A
N

O
 

4
º 

B
IM

E
S

T
R

E
 

ARTE 

VISUAL 
H1 - Experimentar a criação em artes visuais 

de modo individual, coletivo e colaborativo, 

explorando diferentes espaços da escola e da 

comunidade. (SP.EF15AR05.s.17) 

 

 

 

Por estas habilidades não possuirem unidade temática elas serão inseridas nas 
unidades temáticas deste bimestre, as mesmas serão trabalhadas junto à habilidade 
de cada linguagem.  DANÇA H2 - Discutir, com respeito e sem preconceito, 

as experiências pessoais e coletivas em dança 

vivenciadas na escola, como fonte para a 

construção de vocabulários e repertórios 

próprios.  (SP.EF15AR12.s.20) 
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MÚSICA H3 - 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. (SP.EF15AR17.s.24) 

TEATRO 

 
H4 - Experimentar possibilidades criativas de 

movimento e de voz na criação de um 

personagem teatral, discutindo estereótipos. 

(SP.EF15AR22.s.23) 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 
6º ANO 

2º Bimestre 

UNIDADE TEMÁTICA: OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Antiguidade 
Arte Visual 

 

H11- 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. (SP.EF69AR01.s.18) 

H12- Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo 

e no espaço. (SP.EF69AR02.s.19) 

H13- 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. 

(SP.EF69AR03.s.20) 
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Dança: Danças Típicas Egípcias 
 

H14- Analisar diferentes elementos (figurinos, iluminação, cenário e trilha sonora) 

e espaços (convencionais e não convencionais) para a composição cênica e 

apresentação coreográfica. (SP.EF69AR14.s.26) 

Música: Música na Antiguidade (Grécia e Egito) 
Musicais regionais 

H15- Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da 

música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas às 

diferentes dimensões da vida social, histórico e cultural. (SP.EF69AR16.s.27) 

Teatro 
Festejos e folguedos 

H16- Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e 

desafios do trabalho artístico, coletivo e colaborativo SP.EF69AR28.s.29) 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 
6º ANO 

3º Bimestre 

 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antiguidade e Arte Afro 

Brasileira 

Arte visual 

H17- Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo 

e no espaço (SP.EF69AR02.s.19) 

H18- Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 

direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de 
diferentes produções artísticas (SP.EF69AR04.s.21) 

H19- Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais (SP.EF69AR07.s.24) 

Danças e Rituais Africanos 

H20- Experimentar e analisar os fatores do movimento (tempo, peso, fluência 

e espaço) como elementos que, combinados, geram as ações corporais e o 

movimento dançado. (SP.EF69AR11.s.33) 

 Música: Ritmos e sons 
Elementos do som (altura, intensidade, 

duração e timbre) 

H21- Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, duração e timbre) (SP.EF69AR20.s.35) 

Elementos do teatro: cenografia, 

iluminação, figurino, maquiagem, 

sonoplastia. 

H22- Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 

acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e 

reconhecer seu (SP.EF69AR26.s.41) 
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ÁREA DO CONHECIMENTO:LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 
6º ANO 

4º Bimestre 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

 

 

 

 

Idade Média 

Arte Visual 

H23- Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. 

(SP.EF69AR05.s.44) 

H24- Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação nas suas produções (SP.EF69AR07.s.46) 

Dança: Coreografias 

H25- Discutir as experiências pessoais e coletivas em danças vivenciadas na escola 

e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos 

(SP.EF69AR15.s.48) 

Música: Organização da música religiosa 

Canto gregoriano 

H26- Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções 

da música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as 

práticas às diferentes dimensões da vida social, cultural e histórico 

(SP.EF69AR16.s.50) 

 

Teatro: Diferenciar teatro religioso e profano  

 

H27- Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no 

tempo e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética 

teatral (SP.EF69AR25.s.52) 

H28-  Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e 

desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. (SP.EF69AR28.s.53) 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ARTE PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL 

1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades 

tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e 

sensível a diferentes contextos e dialogar com as diversidades. 

2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas 

articulações. 

3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade 

brasileira –, sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando- -as nas criações em Arte. 

4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte. 

5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística. 

6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e de 

circulação da arte na sociedade. 

7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações 

artísticas. 

8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. 

9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

7º ANO 

1º Bimestre 

UNIDADE 

TEMÁTICA: 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDAD

ES 

 

 

Elementos da Visualidade 

Arte Visual: Linguagem visual: Leitura e 

Releitura 

 

Elementos da Linguagem Visual 

 

Tipos e funções do desenho 

H3- Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo 

e no espaço. Analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação 

de diferentes produções artísticas. (SP.EF69AR01.s.06) 

H4- 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. 

(SP.EF69AR06.s.08) 

H5- Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Dança: Telas vivas 

Coordenação motora e lateralidade 

H6- Discutir as experiências pessoais e coletivas em danças vivenciadas na 

escola e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 

(SP.EF69AR15.s.10) 

Música: Elementos da linguagem musical 

(melodia, harmonia e ritmo) 

H7- Explorar e analisar elementos constitutivos da música (melodia, harmonia e 

ritmo) (SP.EF69AR20.s.11) 

Teatro 

Origem e história do teatro 

H8- Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no 

tempo e no espaço de modo a aprimorar a 

capacidade de apreciação da estética teatral. (SP.EF69AR25.s.15) 

HABILIDADE CRÍTICA 

6º ANO 

 

1º BIMESTRE 

 

 

 

 

 

H1- 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. (SP.EF69AR01.s.06) 

 

 

 

 

As duas habilidades criticas do 1º e 2º bimestre estão dentro do eixo temático 

arte indígena. Elas podem ser relacionadas com as habilidades 

(SP.EF69AR05.s.07) e (SP.EF69AR06.s.08) que tratam dos elementos da 

visualidade. O objetivo então é retomar estas habilidades fazendo um paralelo 

entre os elementos constitutivos da linguagem visual (ponto, linha, cor e forma) 

na arte indígena. 
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2º BIMESTRE 

 

H2- Experimentar e analisar diferentes formas 

de expressão artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 

performance etc.). (SP.EF69AR05) 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

7º ANO 

2º Bimestre 

UNIDADE 

TEMÁTICA: 

OBJETOS DE CONHECIMENTO                                         HABILIDADES 

Arte rupestre 

Arte Visual 

H9- Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no 

tempo e no espaço. (SP.EF69AR01.s.17) 

 Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. 

(SP.EF69AR05.s.18) 

Dança: Brincar e brincadeiras 

H10- Investigar e experimentar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras 

práticas de dança diferentes matrizes estéticas e 

culturais como referência para a criação e a composição de danças 

autorais, individualmente e em grupo. (SP.EF69AR12.s.20) 

Música: Cirandas 

H11- Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da 

música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas às 

diferentes dimensões da vida 

social, cultural e histórico. (SP.EF69AR16.s.22) 

Teatro: Gêneros teatrais: Comédia e 

tragédia 

 H12- Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 

acontecimentos cênicos (figurinos, adereços,cenário, iluminação e sonoplastia) 

e reconhecer seus vocabulários. (SP.EF69AR26.s.25 

 

 

 

HABILIDADES 6º ANO 

4º BIMESTRE 

 

Idade Média 

 

 

Arte Visual 

H13- Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. 

(SP.EF69AR05.s.44) 

H14- Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 

repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções 

(SP.EF69AR07.s.46) 

 

Dança: Coreografias 

H15- Discutir as experiências pessoais e coletivas em danças vivenciadas na 

escola e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos 

(SP.EF69AR15.s.48) 

Música: Organização da música 

religiosa Canto gregoriano 

H16- Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções 

da música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as 

práticas às diferentes dimensões da vida social, cultural e histórico 

(SP.EF69AR16.s.50) 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

7º ANO 

3º Bimestre 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO                                           HABILIDADES 

Renascimento 

Arte visual 

H17- Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no 

tempo e no espaço. (SP.EF69AR02.s.27) 

 H18- Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 

artística. (SP.EF69AR05.d.28) 

H19- Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação nas suas produções 

visuais. (SP.EF69AR07.s.29) 

Dança: Dança do renascimento 

H20- Discutir as experiências pessoais e coletivas em danças vivenciadas na 

escola e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 

(SP.EF69AR15.s.30) 

H21- Analisar diferentes elementos (figurinos, iluminação, cenário e trilha 

sonora) e espaços (convencionais e não convencionais) para a composição 

cênica e apresentação coreográfica. (SP.EF69AR14.s.31) 

Música: Música no renascimento: 

Polifonia, música sacra, música profana, 

compositores. 

H22- Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da 

música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas às 

diferentes dimensões da vida social, cultural histórico. (SP.EF69AR16.s.32) 

H23- Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no 

tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação e estética 

musical. (SP.EF69AR19.s.33) 

Teatro: Teatro Religioso e teatro profano 

- William Shakespeare 

- Ópera 

H24- Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros 

de diferentes épocas, investigando modos de criação, produção, divulgação, 

circulação e organização da atuação profissional em teatro. 

(SP.EF69AR24.s.34) 

H25- Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no 

tempo e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética 

teatral. (SP.EF69AR25.s.35) 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

7º ANO 

4º Bimestre 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO                                                   

HABILIDADES 

 

Cultura Afro 

 

 

Arte Visual 

H26- Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no 

tempo e no espaço. (SP.EF69AR01.s.38) 

  

 

Dança: Danças afro-brasileiras:, xangô, 

frevo, batuque, samba, umbigada. 

H27- Discutir as experiências pessoais e coletivas em danças vivenciadas na 

escola e em outros contextos, problematizando estereótipos 

e preconceitos. (SP.EF69AR15.s.41) 

Música: Ritmos afro-brasileiros: afoxé, 

olodum, merengue 

H28- Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da 

música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas às 

diferentes dimensões da vida social, cultural e 

histórico. (SP.EF69AR16.s.43) 

Teatro: Encenações Ritualísticas 

H29- Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no 

tempo e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética 

teatral. (SP.EF69AR25.s.46) 

 

 

 

 

HABILIDADE CRÍTICA 

6º ANO 

 

3º BIMESTRE 

 

Por se tratar da mesma 

unidade temática a 

habilidade crítica do 6º ano 

será desenvolvida no 

conteúdo deste bimestre. 

Antiguidade e Arte 

Afro Brasileira 

Arte visual 

H30- Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 

direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de 

diferentes produções artísticas (SP.EF69AR04.s.21) 

 

Danças e Rituais 

Africanos 

H31- Experimentar e analisar os fatores do movimento (tempo, peso, fluência 

e espaço) como elementos que, combinados, geram as ações corporais e o 

movimento dançado. (SP.EF69AR11.s.33) 

Música: Ritmos e 

sons 

Elementos do som 

(altura, intensidade, 

H32- Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, intensidade, 

duração e timbre) (SP.EF69AR20.s.35) 
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duração e timbre) 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ARTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades 

tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e 

sensível a diferentes contextos e dialogar com as diversidades. 

2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas 

articulações. 

3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade 

brasileira –, sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando- -as nas criações em Arte. 
4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte. 

5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística. 

6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação 

da arte na sociedade. 

7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações 

artísticas. 

8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. 
9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

8º ANO 

1º Bimestre 

UNIDADE TEMÁTICA: OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

 

Renascimento e Cultura 

Afro 

Visual: Renascimento 

 

H1- Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. 

(SP.EF69AR05.d.18) 

H2- Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 
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(SP.EF69AR07.s.19) 

 

 

Dança: Danças afro-brasileiras:, xangô, 

frevo, batuque, samba, umbigada 

 

H3- Discutir as experiências pessoais e coletivas em danças vivenciadas na 

escola e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 

(SP.EF69AR15.s.21) 

 

Música: Ritmos afro-brasileiros: afoxé, 

olodum, merengue 

 

H4- Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no 

tempo e no espaço, de modo a aprimorar a apreciação e a estética musical 

.(SP.EF69AR19.s.24) 

H5- Investigar e experimentar diferentes funções 

Teatrais e discutir os limites e desafios do trabalho artístico coletivo e 

colaborativo. (SP.EF69AR28.s.26) 

H6- Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de 

formas e gêneros musicais. (SP.EF69AR18.s.44) 

 

Teatro: Encenações Ritualísticas 

 

H7- Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no 

tempo e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética 

teatral. (SP.EF69AR25.s.46) 

 

 

Observações 

 

 

  

As Habilidades Críticas que não foram trabalhadas de forma satisfatória durante o 7º ano estão em destaque. 

Todos os Objetos de conhecimento do 1º bimestre foram realocados dos dois últimos bimestres do 7º ano, oportunizando um maior 

aprofundamento desses temas. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS     

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

8º ANO 

2º BIMESTRE 

 

UNIDADE 

TEMÁTICA: 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Arte Barroca 

Barroco 

Arte Visual: Cor e Luz 

Arte Cinética 

H8- Analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço. (EF69AR02) 

H9- 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. (EF69AR06) 
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H10- Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia, performance etc.). (SP.EF69AR05) 

H11- Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais.(SP.EF69AR07.s.23) 

Balé Clássico 

Dança Expressionista 

H12- Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação 

da dança, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos 

brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. (SP.EF69AR09.s.09) 

H13- Discutir as experiências pessoais e coletivas em danças vivenciadas na escola 

e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 

(SP.EF69AR15.s.10) 

H14- Analisar diferentes elementos (figurinos, iluminação, cenário e trilha sonora) e 

espaços (convencionais e não convencionais) para a composição cênica e 

apresentação coreográfica.(SP.EF69AR14.s.11) 

 

Música: Música clássica (Beethoven, Mozart 

e Vivald) 

A profissão do Luthier 

H15- Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da 

música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas às 

diferentes dimensões da vida social, cultural histórico.  (SP.EF69AR16.s.12) 

H16- Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo 

e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação e estética musical. 

(SP.EF69AR19.s.13) 

H17- Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de 

composição/criação, execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e 

características de instrumentos musicais diversos. (SP.EF69AR21.s.26)  

H18- 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.(SP.EF69AR20.s.27) 

Teatro: Principais manifestações teatrais: 

fantoches, mamulengos, marionetes, 

pantomima, teatro de sombras 

Gêneros Teatrais 

H19- Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de 

diferentes épocas, investigando modos de criação, produção, divulgação, circulação 

e organização da atuação profissional em teatro. (SP.EF69AR24.s.14) 

H20- Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo 

e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral. 

(SP.EF69AR25.s.15) 

H21- Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos 

cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus 

vocabulários. (SP.EF69AR26.s.16) 
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H22- Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e 

desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. (SP.EF69AR28.s.17)   

H23- Experimentar a gestualidade e as construções corporais e coais de maneira 

imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico.(SP.EF69AR29.s.18)   

H24- Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos 

dramáticos ou estímulos (música, imagens, objetos, etc.), caracterizando 

personagens (com figurino e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e 

considerando a relação com o espectador.(SP.EF69AR30.s.19) 

 

      Observações 

As Habilidades Críticas que não foram trabalhadas de forma satisfatória durante o 8º ano estão em destaque. 

Os Objetos de Conhecimento “Barroco”, “Balé Clássico”, “Música Clássica”  e “Principais manifestações teatrais” foram 

transferidos do 1º para o 2º Bimestre, visando não sobrecarregar o 1º Bimestre. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

8º ANO 

3º BIMESTRE 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Missão 

Artística 

Francesa 

e Arte 

Regional 

de 

Itapeva 

 

Patrimônio arquitetônico, com foco na cidade 

de Itapeva. 

Missão Artística Francesa 

Fotografia 

H25- Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e 

no espaço.  (SP.EF69AR02.s.33) 

H26- Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. 

(SP.EF69AR05.d.34) 

H27- Diferencias as categorias de artista, artesão, produtor cultural e curador. 

(SP.EF69AR08.s.35) 

H28- Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. (SP.EF69AR07.s.36) 

H29- 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.(SP.EF69AR06.s.22) 

Dança: Danças Influentes Regionais 

H30- Discutir as experiências pessoais e coletivas em danças vivenciadas na escola 

e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 

(SP.EF69AR15.s.37) 

H31- Analisar diferentes elementos (figurinos, iluminação, cenário e trilha sonora) e 

espaços (convencionais e não convencionais) para a composição cênica e 
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apresentação coreográfica.(SP.EF69AR14.s.38) 

Música: Contexto de Música em Itapeva 

Classificar os instrumentos musicais de 

acordo com suas famílias. 

H32- Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da 

música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas às 

diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética, 

estética e ética.(SP.EF69AR16.s.39) 

H33- Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de 

circulação da música e do conhecimento musical. (SP.EF69AR17.s.40)  

H34- Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo 

e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação e estética 

musical.(SP.EF69AR19.s.41) 

Teatro: Teatro Romântico 

H35- Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo 

e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral. 

(SP.EF69AR25.s.42) 

H36- Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e 

desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo.(SP.EF69AR28.s.43) 

 

 

Observações 

 

As Habilidades Críticas que não foram trabalhadas de forma satisfatória durante o 8º ano estão em destaque. 

Os Objetos de conhecimento “Fotografia” e “Classificar os Instrumentos musicais” foram transferidos do 2º para o 3º Bimestre 

visando não sobrecarregar o 3º Bimestre. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

8º ANO 

 

4º BIMESTRE 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

 

 

 
 

 

 

 

Arte Visual: Técnicas de animação 

H37- Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e 

no espaço. (SP.EF69AR02.s.44) 

H38- Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às 

linguagens audiovisuais (cinema, animações e vídeos) (SP.EF69AR03.s.45)  

H39- Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 

artística.(SP.EF69AR05.d.46) 

H40- Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais.(SP.EF69AR07.s.47) 
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      Arte nas Artes 

 

 
 

 

 

 
 

 

Movimento da Batucada 

H41- Discutir as experiências pessoais e coletivas em danças vivenciadas na escola 

e em outros contextos, problematizando estereótipos e 

preconceitos.(SP.EF69AR15.s.48) 

Música: O tambor: batuque e bambas - 

Musica Popular - Música Eletrônica 

H42- Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros 

musicais.(SP.EF69AR18.s.49) 

Teatro: Radionovelas 

H43- Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo 

e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética 

teatral.(SP.EF69AR25.s.50)  

H44- Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e 

desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. (SP.EF69AR28.s.51)  

H45- Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos 

dramáticos ou estímulos (música, imagens, objetos, etc.), caracterizando 

personagens (com figurino e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e 

considerando a relação com o espectador.(SP.EF69AR30.s.52) 

 

Observações 

 

 

 

As Habilidades Críticas que não foram trabalhadas de forma satisfatória durante o 8º ano estão em destaque. 

Todos os Objetos de Conhecimento e as Habilidades contidos no 4º Bimestre da Diretriz de Arte de 2020 foram preservados.  
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ARTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

10. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades 

tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e 

sensível a diferentes contextos e dialogar com as diversidades. 

11. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias 

de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas 

articulações. 

12. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade 

brasileira –, sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando- -as nas criações em Arte. 
13. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte. 

14. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística. 

15. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e de 

circulação da arte na sociedade. 

16. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e 

apresentações artísticas. 

17. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. 
18. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

9º ANO 

1º Bimestre 

UNIDADE TEMÁTICA: OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Cinema 
- Técnicas de animação 

-Cinema 

H1- Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e 

no espaço. (SP.EF69AR02.s.44) 
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 H2- Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às 

linguagens audiovisuais (cinema, animações e vídeos)(SP.EF69AR03.s.45)   

H3- Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. 

(SP.EF69AR05.d.46)  

H4- Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

(SP.EF69AR07.s.47) 

Dança: Os musicais no cinema 

Danças retratadas no cinema 

H5- Investigar procedimentos de improvisação e criação do movimento como fonte 

para a construção de vocabulários e repertórios próprios. (SP.EF69AR12.s.10)   

H6- Discutir as experiências pessoais e coletivas em danças vivenciadas na escola 

e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 

(SP.EF69AR15.s.11) 

Música: Trilha sonora 

Samba 

Enredos 

H7- Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da 

música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas às 

diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, 

estética, estética e ética. (SP.EF69AR16.s.12) 

H8- Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios culturais de circulação da 

música e do conhecimento musical. Identificar e analisar diferentes estilos 

musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a 

capacidade de apreciação e estética musical. (SP.EF69AR17.s.13) 

H9- 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. (SP.EF69AR23.s.14) 

 

Teatro: Cirque du Soleil 

H10-  Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo 

e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral. 

(SP.EF69AR25.s.15)  

H11- Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos 

cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus 

vocabulários. (SP.EF69AR26.s.16) 

 H12- Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e 

desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. (SP.EF69AR28.s.17) 

 

Observações 

 

 O objeto de conhecimento “Técnicas de animação” foi realocado do 4º bimestre do 8º ano. 

As Habilidades Críticas que não foram trabalhadas de forma satisfatória durante o 8º ano estão em destaque 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

9º ANO 

                                                                                                              2º Bimestre 

UNIDADE 

TEMÁTICA: 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Arte Moderna 

Semana de Arte 

Moderna 

Arte Visual: Semana de Arte Moderna 

Surrealismo 

Dadaísmo 

Abstração 

H13- Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo 

e no espaço. (SP.EF69AR02.s.18)  

H14- Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. 

(SP.EF69AR05.d.19)  

H15- Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. (SP.EF69AR07.s.20) 

Movimento da Batucada 

H16- Discutir as experiências pessoais e coletivas em danças vivenciadas na escola 

e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 

(SP.EF69AR15.s.48) 

Música: O tambor: batuque e bambas 

- Musica Popular 

- Música Eletrônica 

H17- Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros 

musicais. (SP.EF69AR18.s.49) 

Linguagem verbal e não verbal na 

dramaturgia 

Profissionais do Teatro 

H18- Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. 

(SP.EF69AR27.s.24)  

H19- Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e 

desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. (SP.EF69AR28.s.25) 

H20- Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos 

cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus 

vocabulários. (SP.EF69AR26.s.36) 
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        Observações 

O Objeto de Conhecimento “Abstração” foi tranferido do 1º para o 2º bimentre do 9º ano, vizando não sobrecarregar o 1º 

Bimestre. 

O Objeto de Conhecimento “Profissionais do Teatro” foi transferido do 3º para o 2º Bimestre, visando não sobrecarregar 

o 3º Bimestre. 

Os objetos de Conhecimento “Movimento da Batucada”, “O tambor: batuque e bambas”, “Música Popular” e “Música 

eletrônica”, foram realocados do 4º Bimestre do 8º ano. 

As Habilidades Críticas que não foram trabalhadas de forma satisfatória durante o 8º ano estão em destaque. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

9º ANO 

3º Bimestre 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO                                             HABILIDADES 

Arte por 

toda Parte 

Arte Visual: OpArt, Pop Art, videoarte, 

Happening, Grafite, Arte de inventos, Arte 

tecnológica 

Funções do desenho 

 

H21- Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo 

e no espaço. (SP.EF69AR02.s.26)  

H22- Explorar elementos constitutivos das artes visuais na apreciação de diferentes 

produções artísticas. (SP.EF69AR04.d.27)  

H23- Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. 

(SP.EF69AR05.d.28) 

H24- 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. 

(SP.EF69AR06.s.29)  

 H25- Diferencias as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador e 

designer. (SP.EF69AR08.s.30)  

 H26- Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. (SP.EF69AR07.s.31) 

Dança Moderna 

Dança Contemporânea 

 

H27- Discutir as experiências pessoais e coletivas em danças vivenciadas na escola 

e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 

(SP.EF69AR15.s.21) 

Música: Instrumentos convencionais e 

eletrônicos Tecnologias relacionadas à 

H28- Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios culturais de circulação da 

música e do conhecimento musical. (SP.EF69AR17.s.22) 
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música H29- Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (música 

tradicional, partituras criativas e procedimentos da música contemporânea), bem 

como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual. 

(SP.EF69AR22.s.23) 

Radionovelas 

H30- Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo 

e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral. 

(SP.EF69AR25.s.50)  

H31- Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e 

desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. (SP.EF69AR28.s.51) H32- 

Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos ou 

estímulos (música, imagens, objetos, etc.), caracterizando personagens (com 

figurino e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a relação com 

o espectador. (SP.EF69AR30.s.52) 

 

 

          Observações 

 

As Habilidades Críticas que não foram trabalhadas de forma satisfatória durante o 8º ano estão em destaque. 

O Objeto de Conhecimento “Dança Moderna” foi transferido do 2º para o 3º Bimestre, visando não sobrecarregar o 2º 

Bimestre. 

Os Objetos de Conhecimento “Instrumentos convencionais e eletrônicos” e “Técnologias relacionadas à música” foram 

tranferidos do 2º para o 3º Bimestre.  

O Objeto de Conhecimento “Radionovelas” foi realocado do 4ºBimestre do 8º ano. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

9º ANO 

4º Bimestre 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

    OBJETOS DE CONHECIMENTO                                          HABILIDADES 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Arte Visual: Xilogravura 

Arte Naif 

Arte como documento de registro histórico 

H33- Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo 

e no espaço. (SP.EF69AR02.s.38) 

H34- Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. 

(SP.EF69AR05.d.39) 

H35- Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e 

encenação da dança, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e 

grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. (SP.EF69AR09.s.40) 

H36- Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. (SP.EF69AR07.s.41) 
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         Arte Popular 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Danças Urbanas 

H37- Explorar elementos constitutivos do movimento do movimento cotidiano e do 

movimento dançado, abordando, criticamente, o desenvolvimento das formas da 

dança de artistas e grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. 

(SP.EF69AR10.s.42)  

H38- Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do 

movimento como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. 

(EF69AR12.s.43)  

H39- Discutir as experiências pessoais e coletivas em danças vivenciadas na escola 

e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 

(EF69AR15.s.44) 

MPB 

Rock Nacional 

H40- Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da 

música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas às 

diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética, 

estética e ética. (SP.EF69AR16.s.33) 

H41- Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros 

musicais. (SP.EF69AR18.s.34) 

 H42- Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no 

tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação e estética 

musical. (SP.EF69AR19.s.35) 

Cinema Nacional 

H43- Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de 

diferentes épocas, investigando modos de criação, produção, divulgação, circulação 

e organização da atuação profissional em teatro. (EF69AR24.s.46) 

 

 

      Observações 

 

 

 

As Habilidades Críticas que não foram trabalhadas de forma satisfatória durante o 8º ano estão em destaque. 

O Objeto de Conhecimento “MPB” foi transferido do 3º para o 4º Bimestre, visando não sobrecarregar o 3º Bimestre. 

 


