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DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 29 – 2020 
Homologa a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os dispositivos 

jurídicos:  

 

- Constituição Federal; 

- Lei nº 9.394/96; 

- Decreto nº 5.154/2004; 

- Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014); 

- Resolução nº 04/2010 - CNE/CEB; 

- Resolução nº 02/2017 - CNE/CP; 

- Deliberação CEE nº 373/2019 

DELIBERA 
 

Artigo 1º - Fica instituído, por meio da presente Deliberação, Orientação Curricular da Rede  Municipal  de Paraíba do Sul – RJ,  definindo 

princípios e referências curriculares para as instituições de Educação Básica que integram a rede.  

 



Artigo 2º - Compreende-se currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações 

sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as 

identidades dos educandos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 
Artigo 3º - Os currículos escolares devem possibilitar aos alunos: 

 

I. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a 

realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 

II. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 

imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas; 

III. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural; 

IV. Utilizar diferentes linguagens verbal, corporal, visual, sonora e digital; bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, idéias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem 

ao entendimento mútuo; 

V. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade; 

VI. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 

comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta; 



VII. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas 

emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas; 

VIII. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos 

direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades; 

IX. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Artigo 4º - Orientação Curricular da Rede Municipal de Paraíba do Sul – RJ deverá ser revisado em um prazo de 02 (dois) anos. 

Artigo 5º - Caberá ao Conselho Municipal de Educação, no âmbito de suas competências, resolver as questões suscitadas pela presente norma. 

Artigo 6º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
                                                                                                     CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 

 
A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 08 de dezembro de 2020. 
 
 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 
Presidente do CME 

 
 

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                             Neila Moreira dos Santos Bouzada 
 
 

Carlos Eduardo Magdalena Pereira                                                     Vinicio Dantas Vicentini 
   
                                                       Rafael Bahia Lima   



 

Palavra da Secretária  

Nos últimos anos em todo o nosso território brasileiro, iniciou uma intensa mobilização que contou com a participação de diversas entidades 

representativas dos diferentes segmentos da Educação Básica nas esferas federal, estadual e municipal, das universidades, escolas, instituições do 

terceiro setor, professores e especialistas em educação (brasileiros e estrangeiros) para uma análise minuciosa do que seria considerado 

fundamental como direitos de aprendizagens de todos os estudantes brasileiros. Após um longo processo democrático de construção e discussão, 

consultas públicas e contribuição de professores de todas as regiões do Brasil , foi homologada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Sua elaboração está amparada legalmente no Artigo 210 da Constituição de 1988, no Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996 e ainda, no Plano Nacional de Educação (PNE) Lei 13005 de 2014. 

Assim, a BNCC é um documento de caráter normativo cujo objetivo é garantir a qualidade da educação no País estabelecendo um patamar de 

aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito.  Desta forma ela vem subsidiar e orientar a construção de currículos 

regionais, trazendo o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, permitindo que a partir dela, sejam acrescidos especificidades de relevância local e regional.  

A rede municipal de ensino de Paraíba do Sul participou de cada etapa da elaboração da BNCC, foram enviadas sugestões para a construção das 

versões preliminares, contribuições nas consultas públicas e foi acompanhado todo processo até a homologação do documento final. 

A partir do documento final norteador da Base, a rede iniciou um processo de discussão e apropriação do documento participando do Dia D da 

BNCC nas unidades escolares, assim como foram promovidos palestras e encontros integrando a rede.  

Para a elaboração da orientação curricular do município,tendo como ponto de partida a BNCC, foram promovidos diversos encontros e grupos de 

estudo envolvendo coordenadores, diretores, pedagogos e professores de todas as etapas e modalidades .  Após a construção coletiva partindo de 

discussões em grupos de estudo, por área do conhecimento, ano de escolaridade, a versão preliminar foi apresentada a todos os professores da 

rede municipal que participaram da Consulta Pública para que os últimos apontamentos pudessem fundamentar a construção deste documento. 

O presente documento é fruto de um processo de debate sério, ético e responsável com diferentes atores do campo educacional da rede municipal 

tendo como princípio as metas e objetivos trazidos pela BNCC, sem desconsiderar a história local e as especificidades de nossa cidade e  de 

nossa região. Seu objetivo é ser instrumento de gestão pedagógica para que numa perspectiva inclusiva, de aprender e de se desenvolver, possa 

garantir a qualidade e a equidade do ensino de todos os estudantes da rede municipal de Paraíba do Sul.     

   Neila Moreira dos Santos Bouzada 



 

Composição do Grupo de profissionais responsáveis pelo estudo por ano de escolaridade dos anos iniciais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Infantil 

Creche 

Luciana Fernandes Saar 

Ana Cristina da Costa Freitas  

Pré escolar 

Dulcineia Rodrigues Afonso 

Roberta Silva Barros Elmôr 

Paula Braga de Mello  

1º ano de escolaridade 

Vera Lúcia Souza de Oliveira 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira  

Maria Estela da Silva Almeida Cerqueira  

2º ano de escolaridade 

Vilma Vicente da Silva Honorato 

Gilmara de Araujo  

Patrícia Ramos Salles 

 

 

3º ano de escolaridade 

Tânia Terezinha Canedo de Andrade 

Diovana Aparecida de oliveira Borges 

Sandreia Gonçalves Leal  

Priscila Mello dos Reis 

 

4º ano de escolaridade 

Jussara Vitorelli da Silva Oliveira 

Ana Maria Nascimento Santos de Oliveira 

Felisete das Graças Siqueira Martins 

 

5º ano de escolaridade 

Jane Aparecida Silva da Neiva Gonçalves 

Marlene Mendes de Castro Santos  

Márcia Rivello da Costa Guimarães  

 



Composição do Grupo de profissionais responsáveis pelo estudo por Componente Curricular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

Walmir Fernandes Pereira 

 

Matemática 

Roberto Carlos de Souza Silva  

 

História 

Djanira Mendonça Ferreira de Oliveira 

Robison Zacharias Guimarães 

 

Geografia 

Cláudia de Jesus Lacerda Rodrigues  

Sabrina de Carvalho Soares Albino 

 

Ciências 

Cristyani Mendes de Sousa 

 

Inglês 

Tania Mara Lourenço 

 

Educação física 

Andreia Pereira Batista 

Denis Pereira Mendes 

 

Artes 

Alliana de Pádua Daud 

 



 

 

Introdução 

Resolução CNE/CP Nº 02, 22 de dezembro de 2017, que institui e orienta a implantação da BNCC, determina aos estados e municípios 

brasileiros que revejam seus currículos a luz do documento BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Assim, inicia-se o movimento de 

construção do documento no município de Paraíba do Sul, tendo como início do processo de construção com discussões nas unidades escolares, 

mobilização nacional (Dia D), mobilização municipal, reuniões com professores, encontros para realinhamento, consulta pública e assembléia 

final. A equipe técnica - pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul, em parceria com SEEDUC-RJ, participou de 

encontros formativos para implementação da base no município, (BNCC DOC-RJ Em Ação); foi dado início ao processo de capacitação dos 

docentes, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, para elaboração e desenvolvimento do planejamento de acordo com a BNCC. 

A proposta é ampliar olhares e discussões acerca do fazer pedagógico, em todo o seu percurso desde o pensar a habilidade a ser desenvolvida até 

a avaliação da aprendizagem considerando a realidade do aluno. Para isto, o presente documento se faz na construção coletiva, dialogando com 

os docentes a fim de enriquecer e auxiliar as práticas incidindo em melhoras nos processos de formação dos alunos. 

Realidade Educacional do Município de Paraíba do Sul  

O município de Paraíba do Sul possui 29 (vinte e nove) unidades escolares, sendo 09 (nove) creches, 11 (onze) escolas com Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I e 08 (oito) unidades com Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II. Quanto a localização, 06 (seis) escolas 

situam-se na zona rural. Ao todo, a rede municipal de Educação, possui 6.200 (seis mil e duzentos) alunos matriculados e 353 profissionais 

docentes. 

 A Gestão Municipal de Educação enseja oferecer uma Educação Integral, com vistas ao desenvolvimento humano, em suas variadas 

dimensões: física,cognitiva e psicossocial. É meta das políticas educacionais dos gestores públicos ofertar Educação com a garantia de acesso, 

permanência e qualidade, gerenciando aEducação de modo a oferecer  condições de desenvolvimento integral de potencialidades a todos os 

estudantes. Para que sejam dadas tais condições é necessário considerar os variados aspectos que envolvem o fazer pedagógico, tendo o currículo  

 



 

 

 

importante destaque. Desse modo, discutir e construir é um passo coletivo, com multiplicidade de vozes e de atores. Sendo o currículo a alma da 

escola, ou seja, documento vivo que deve conter e garantir caminhos a serem percorridos com segurança para este novo tempo em que vivemos,  

há que se pensar em encontros formativos com o corpo técnico e docentes para que se alcance maior compreensão e eficácia nos planejamentos e 

propostas de ensino para o desenvolvimento de habilidades e consequentemente de competências nos estudantes para que estes exerçam 

autonomia em sua vida cidadã. 

 Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o 

desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 É imprescindível destacar que as competências gerais da Educação Básica, apresentadas a seguir, inter-relacionam-se e desdobram-se no 

tratamento didático proposto para as três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), articulando-se na 

construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e 

explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 

crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 

diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem 

como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 

nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, 

resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, 

com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 

decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em 

âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo 

suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e 

aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 

base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 



 

 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Conforme a LDB Nº 9394/96 entende-se que a Educação Especial deve ter caráter inclusivo sendo oferecida nas escolas regulares, com 

apoio especializado para efetiva integralização dos estudantes. A escola deve acolher todos os alunos oferecendo situações favoráveis a 

aprendizagem, respeitando o ritmo e as potencialidades de cada aluno.  

Propostas adequadas em que sejam adaptadas estratégias de ensino fazendo o uso de recursos diferenciados e técnicas para atendimento a 

todos os estudantes em suas especificidades são caminhos imprescindíveis a uma escola inclusiva e acolhedora de diferenças. Lembrando que a 

Educação especial, como modalidade, perpassa todas as etapas e as demais modalidades, não devendo ter menção solitária e deslocada nos 

documentos curriculares. Dessa forma, se garante a permanência com qualidade dos alunos valorizando as diferenças primando porigualdade de 

condições de aprendizagem. 

 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos 

humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia 

de eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da 

escola. (BRASIL, 2014, p.01) 

 

 A Educação Inclusiva como Política Pública deve garantir direitos e, sob essa perspectiva deve abarcar a todos, estudantes, familiares, 

corpo docente e funcionários. Assim, se pensa em capacitação e subsídios aos profissionais para que seja possível efetivar a proposta de educação 

inclusiva de modo adequado a todos. É importante a intersetorialidade para que seja possível implementar tal política pública. As ações devem 

ser coordenadas em parcerias para que os atendimentos de saúde, a acessibilidade arquitetônica, as ações no campo da Assistência Social sejam 

assegurados. 

 



 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 6° ao 9° Anos 
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ARTE 
 

 
1. Explorar,conhecer,fruireanalisarcriticamentepráticaseproduçõesartísticase culturaisdoseuentornosocial,dospovosindígenas,dascomunidades 

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 asdiversidades. 

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

informaçãoe comunicação, pelocinemae peloaudiovisual,nascondiçõesparticularesdeprodução, na práticadecadalinguagemenassuasarticulações. 

3. Pesquisareconhecerdistintasmatrizesestéticaseculturais–especialmenteaquelasmanifestasnaarteenasculturasqueconstituemaidentidade brasileira –, 

sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando- -as nas criações emArte. 

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

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

6. Estabelecerrelaçõesentrearte,mídia, mercadoeconsumo, compreendendo,deforma crítica eproblematizadora,modosdeproduçãoedecirculação da arte 

nasociedade. 

7. Problematizarquestõespolíticas,sociais,econômicas,científicas,tecnológicaseculturais,pormeiodeexercícios,produções,intervençõese 

apresentaçõesartísticas. 

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

9. Analisarevalorizaropatrimônioartísticonacionaleinternacional,materialeimaterial,comsuashistóriasediferentesvisões demundo. 



 

 

                                                                       ENSINO FUNDAMENTAL -6ºano                                                              1ºBIMESTRE 

                                                          COMPONENTE CURRICULAR – ARTES          
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO                                 HABILIDADES DETALHAMENTO 

Artes Visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR03) 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. 

Introdução a Arte: conceito; Arte 

no cotidiano; 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na 
apreciação de diferentes produções artísticas. 

Arte como linguagem. 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 

(desenho,pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 
vídeo, fotografia,performance etc.). 

As modalidades da Arte. 

Processo de Criação 

(EF69AR06) 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. 

Elementos básicos da linguagem 

visual (ponto, linha, forma, 

plano). 

Dança 

Contextos e Práticas 

(EF69AR09) 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. 

Introdução ao movimento 

corporal. 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do 

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

dança em sua história tradicional e contemporânea. 

Processo de Criação 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação 

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

(EF69AR13) 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. 

(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas 

na escola e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 



 

 

Música 

Contextos e Práticas 

(EF69AR16) 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. 

(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais 

de circulação da música e do conhecimento musical. 

(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no 

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

O som: parâmetros sonoros; 

Família dos instrumentos 

musicais; os sons ao nosso 

redor. 

Jogos musicais. 

Gêneros musicais. 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR20) 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. 

Teatro 

Contextos e Práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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. 
Introdução ao teatro (conceito de 

cena, ação, personagem, conflito, 

espaço). 

Jogos teatrais. Processo de Criação 

(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. 

(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de 
maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 

Artes 

Integradas 

Contextos e Práticas 

(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 
A rua como espaço para a arte A 

cidade como suporte para a arte 

Processos de Criação 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre 

diversas linguagens artísticas. 
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                                                          COMPONENTE CURRICULAR – ARTES          
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

Artes Visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) 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 ecultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético. 

Os sentidos e o sensorial. 
 

Elementos básicos da 

linguagem visual: textura e 

cor. 
Elementos da Linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

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

diferentes produções artísticas. 

Dança 

Contextos e Práticas 

(EF69AR09) 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. 

Relação entre corpo, mente e 

movimento na dança. 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência e 

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

Introdução aos Fatores de 
Movimento (tempo, peso, 
fluência e espaço). 

Processo de Criação 
(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação 

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

Música 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR20) 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. 
Elementos básicos da linguagem 

musical: Formulas de compasso 

simples, Células rítmicas. 

Vivência rítmica (corporal e 

instrumental) 

Materialidades 

(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de 

composição/criação, execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características 
de instrumentos musicais diversos. 

Notação e Registro 

Musical 

(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical 

tradicional, partituras criativas e procedi-mentos da música contemporânea), bem como 

procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual. 



 

 

Teatro 

Contextos e Práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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. 

Sentidos e sensações: jogos 

teatrais e improvisações 

(sensibilização dos sentidos). 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos 

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

vocabulários. 

Introdução aos elementos 

cênicos e elementos visuais no 

teatro. 

Processo de Criação 

(EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e 

desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. 

(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira 

imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 

(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos 

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

personagens (com figurinos eadereços), cenário, iluminação e sonoplastia e considerando 

a relação com o espectador. 

 

Artes 

Integradas 
Contextos e Práticas 

(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 
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                                                          COMPONENTE CURRICULAR – ARTES          
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

Artes Visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) 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. 

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os 
no tempo e no espaço. 

Bidimensional e tridimensional: 

obras e artistas e “artesãos” de 

diferentes contextos históricos 

eculturais. 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na 
apreciação de diferentes produções artísticas. 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 

(desenho,pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia,performance etc.). 

Processo de Criação 

(EF69AR06) 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. 

(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 

repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Sistema da Linguagem 

(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, 

designer, entre outras, estabelecendo relações entre os profissionais do 
sistema das artes visuais. 

Matrizes Estéticas e 

Culturais 

(EF69AR01.RJ) ) Apreciar e reconhecer a influência da cultura indígena na arte 

brasileira; contextualizar a produção artística indígena no processo de construção da 

identidade cultural brasileira percebendo sua influência em nossos hábitos e 

costumes cotidianos; criar artisticamente partindo do contato com obras de matriz 
indígena. 

Dança Contextos e Práticas 

(EF69AR09) 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. 

Exploração do conceito de 

espaço em dança (níveis 

espaciais). 
O brincar na arte. 



 

 

Elementos da 
Linguagem 

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento 

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

tradicional e contemporânea. 

(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência e 

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

movimentodançado. 

 

Processo de Criação 

(EF69AR13) 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. 

(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola 

e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 

Matrizes Estéticas e 

Culturais 

(EF69AR05.RJ) Apreciar e conhecer as matrizes que formaram o povo brasileiro; 

perceber a influência indígena em nossos hábitos e costumes cotidianos; produzir 

artisticamente elementos da matriz indígena. 

Música 

Contextos e Práticas 

(EF69AR16) 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. 

(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os 

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

Ritmos tradicionais brasileiros e 

suas influências. 

Pratica de levada de música 

brasileira (percussiva e 

harmônica) 

Matrizes Estéticas e 

Culturais 

(EF69AR09.RJ) Apreciar e conhecer as matrizes que formaram o povobrasileiro; 
conhecer os processos da formação da música brasileira a partir de aspectos das 

etniasafricanas,indígenaseeuropeiasesuainfluêncianaconstruçãodenossa 

música; perceber a influência indígena em nossos hábitos e costumes cotidianos; produzir 

elementos musicais inspirados nos elementos indígenas 

 

Teatro Contextos e Práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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. (EF69AR25) Identificar e analisar diferentes 

estilos cênicos, contextualizando-os 

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

Composição de cenas teatrais. 



 

 

 

Processo de Criação 

(EF69AR30) 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. 

 

Matrizes Estéticas e 

Culturais 

(EF69AR13.RJ) Apreciar e conhecer as matrizes que formaram o povo brasileiro; 

perceber a influência indígena em nossos hábitos e costumes cotidianos; produzir 

artisticamente elementos da matriz indígena. 

Artes 

Integradas 

Contextos e Práticas 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

Manifestações artísticas e culturais 

brasileiras, suas 

influências (indígena, africana e 
integradas: música, dança, 

teatro, artes visuais). 

Processos de Criação 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre 

diversas linguagens artísticas. 

Patrimônio Cultural 

(EF69AR34) 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. 

Arte e Tecnologia 

(EF69AR35) 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. 
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                                                          COMPONENTE CURRICULAR – ARTES          
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

Artes Visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) 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. 

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no 

tempo e no espaço. 

(EF69AR03) 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. 

História em quadrinhos, 

charge, animação: 

características, obras, artistas. 

Narrativa. 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

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

de diferentes produções artísticas. 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 

(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Processo de Criação 

(EF69AR06) 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. 

(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Dança 

Contextos e Práticas 

(EF69AR09) 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. Relação com objetos cênicos 

na dança. 

Processo de Criação 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criaçãodo 
movimento como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. 



 

 

  (EF69AR13) 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. 

(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, 

trilha sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais) para composição cênica 

e apresentação coreográfica. 

(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas 
na escola e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 

 

Música 

Contextos e Práticas 

(EF69AR16) 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. 

(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 
(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os 
no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. 

O som no audiovisual. 

Trilha sonora. 

Notação musical (tradicional 
e/ou contemporânea) 

Elementos da 
Linguagem 

(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de recursos tecnológicos (games  
eplataformas  digitais),jogos, canções  e práticas diversas decomposição/criação, 
execução e apreciação musicais. 

Materialidades 

(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de 

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

características de instrumentos musicais diversos. 

Processo de Criação 

(EF69AR23) 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 

maneiraindividual,coletiva e colaborativa. 

Teatro Contextos e Práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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. (EF69AR25) Identificar e analisar diferentes 

estilos cênicos, contextualizando-os 

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

Expressões faciais e 

corporais. 

Teatro de animação. Elementos 

visuais no teatro. Objetos 

cênicos. 



 

 

 

Elementos da 
Linguagem 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos 

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

vocabulários. 

 

Processo de Criação 

(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira 

imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 

Artes 
Integradas 

Processos de Criação 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais 
entre diversas linguagens artísticas. 

Relação da arte com meio 
social, cultural, político. 

Matrizes Estéticas e 

Culturas 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção 

artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas 

categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, designetc.). 

Arte e Tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para 

acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de 

modo reflexivo, ético eresponsável. 
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                                                          COMPONENTE CURRICULAR – ARTES          
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

Artes Visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) 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. 

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo 

e no espaço. 

O símbolo; o figurativo e o 

abstrato. 
 

Símbolos e padrões gráficos 

Abstração e figuração. 

Elementos da 

Linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 

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

produções artísticas. 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística(desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia, performance etc.). 

Processo de Criação 

(EF69AR06) 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. 

(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Sistema da Linguagem 

(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, 

designer, entre outras, estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das artes 

visuais. 

Dança 

Contextos e Práticas 

(EF69AR09) 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. 

Obras de dança brasileiras e 

estrangeiras e suas relações 

de trocas culturais e 
influências. 
Introdução aos planos 

espaciais e composição 
espacial em dança. 

Elementos da 

Linguagem 

(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, 

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

movimentodançado. 



 

 

 

Processo de Criação 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do 

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

(EF69AR13) 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. 

 

Música 

Contextos e Práticas 

(EF69AR16) 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. 

(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os 
no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. Elementos básicos da música: 

Canto em uníssono. 

Símbolos musicais 
Elementos da 

Linguagem 

(EF69AR20) 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. 

Notação e Registro 
Musical 

(EF69AR22) 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. 

Teatro 

Contextos e Práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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 e mitologia. 

Processo de Criação 
(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira 

imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 

Artes Integradas 

Contextos e Práticas 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 
Arte e religião. 

Diversidade cultural. 

Processos de Criação 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais 
entre diversas linguagens artísticas. 

O símbolo e a mitologia em 
diversas culturas. 
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                                                          COMPONENTE CURRICULAR – ARTES          
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

Artes Visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) 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. 

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os 
no tempo e no espaço. 

Temperatura da cor: cores 

quentes e frias. 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na 
apreciação de diferentes produções artísticas. 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 

(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Processo de Criação 

(EF69AR06) 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. 

(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 
repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Dança 

Contextos e Práticas 

(EF69AR09) 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. 

Construção da narrativa na 

dança. 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, 

fluência e espaço) como elementos que, combinados, geram as ações corporais 
e o movimento dançado. 

Elementos cênicos na dança 

(figurino, maquiagem, 
cenário). 

Processo de Criação 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação 

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

(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, 

cenário, trilha sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais) para 

composição cênica e apresentação coreográfica. 

 



 

 

Música Contextos e Práticas (EF69AR16) 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. 

(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais 

de circulação da música e do conhecimento musical. 

(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no 

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

Sinestesia e narrativa na 
música 

 

Melodia e dinâmica na música 

Elementos da 

Linguagem 

(EF69AR20) 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. 

Teatro Contextos e Práticas (EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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. (EF69AR25) Identificar e analisar 

diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço de modo a aprimorar 

a capacidade de apreciação da estética teatral. 

Leitura dramática: a voz no 

teatro. 

Processo de Criação (EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. 

(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira 

imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 
(EF69AR30)  Compor  improvisações  e  acontecimentos  cênicos  com  baseem 
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. 

Criação de personagem. 
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                                                          COMPONENTE CURRICULAR – ARTES          
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

Artes Visuais 
 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) 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. 

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os 
no tempo e no espaço. 

Arte/Cultura afro-brasileira. 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na 
apreciação de diferentes produções artísticas. 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 

(desenho,pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia,performance etc.). 

Processo de Criação 

(EF69AR06) 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. 

(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 

repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Matrizes Estéticas e 

Culturais 

(EF69AR02.RJ) Apreciar e reconhecer a influência da cultura africana na arte 

brasileira; contextualizar a produção artística africana no processo de construção da 

identidade cultural brasileira percebendo sua influência em nossos hábitos e 

costumes cotidianos; analisar o valor simbólico da arte africana; criar 
artisticamente elementos visuais inspirados na arte africana. 

Dança 

Contextos e Práticas 

(EF69AR09) 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. Danças africanas. 
Questões estéticas da dança e seu 

contexto histórico e social. 
Elementos da Linguagem 

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do 

movimento dançado, abordando, criticamente, o desenvolvimento das formas da 
dança em sua história tradicional e contemporânea. 



 

 

 

Processo de Criação 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do 

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

(EF69AR13) 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. 

(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na 

escola e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 

 

Matrizes Estéticas e 

Culturais 

(EF69AR06.RJ) Identificar a presença da arte africana e sua importância na vida 

cultural de nosso país; analisar o valor simbólico e sociocultural da arte africana; criar 

artisticamente elementos corporais. 

Música 

Contextos e Práticas 

(EF69AR16) 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. 

(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os 
no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética 

musical. 

Música Colonial 
 

Criação de instrumentos 

Estudo dos ritmos afro- 
brasileiros e indígenas 

Elementos da 
Linguagem 

(EF69AR20) 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. 

Materialidades 

(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de 

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

de instrumentos musicais diversos. 

Matrizes Estéticas e 

Culturais 

(EF69AR10.RJ) Pesquisar e exercitar elementos da arte popular como: folguedos, 

brinquedos, parlendas, trava-línguas e manifestaçõesmusicais 

presentes nas comunidades rural e urbana; criar partituras sonoras a partir da matriz afro e 

indígena. 

 

Teatro Contextos e Práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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. 

Dramaticidade em 
manifestações afro-brasileiras 



 

 

  (EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no 

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

 

Processo de Criação (EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. 

(EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e 

desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. 

(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira 

imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 

(EF69AR30) 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. 

Matrizes Estéticas e 
Culturais 

(EF69AR14.RJ) Identificar a presença da arte africana e sua importância na vida 

cultural de nosso país; analisar o valor simbólico e sociocultural da arte africana; criar 
artisticamente elementos corporais. 

Artes 

Integradas 

Contextos e Práticas (EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

Trocas culturais e influências. 

Processos de Criação (EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre 

diversas linguagens artísticas. 

Manifestações folclóricas 

brasileiras com influências 

africanas e indígenas. 

Matrizes estéticas e 

Culturais 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção 

artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da 
arte (arte, artesanato, folclore, design etc.). 

 

Patrimônio Cultural (EF69AR34) 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 àsdiferentes linguagens artísticas. 

 

Arte e Tecnologia (EF69AR35) 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. 
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                                                          COMPONENTE CURRICULAR – ARTES          
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

Artes Visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) 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. 

(EF69AR03) 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. 

Fotografia. 

Elementos da 
Linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

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

de diferentes produções artísticas. 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 

(desenho,pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia,performance etc.). 

Processo de Criação 

(EF69AR06) 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. 

(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 

repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Sistema da 
Linguagem 

(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, 
designer, entre outras, estabelecendo relações entre os profissionais do 
sistema das artes visuais. 

Dança Contextos e Práticas 

(EF69AR09) 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. 

Intervenção nos espaços 
coletivos. 

Intervenção urbana de dança. 

Danças urbanas. 



 

 

 Processo de Criação 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do 

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

(EF69AR13) 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. 

(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, 

trilha sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais) para composição cênica 

e apresentação coreográfica. 

(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola 

e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 

 

Música 

Contextos e Práticas 

(EF69AR16) 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. 

Paisagem sonora Elementos da Linguagem 

(EF69AR20) 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. 

Processo de Criação 

(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas 

sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos 

acústicosoueletrônicos,convencionaisounãoconvencionais,expressando 
ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa. 

Teatro 

Contextos e Práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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. 

Espaços teatrais. 

Teatro de rua e suas 

características. 

Teatro e intervenção urbana. 

Elementos da 

Linguagem 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 

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

reconhecer seus vocabulários. 

Processo de Criação 

(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. 

(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de 
maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 



 

 

  

(EF69AR30) 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 e Práticas 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida 
social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

Ressignificação do espaço. 
Intervenção urbana e 
interdisciplinaridade. 
Meio ambiente. 

Processos de Criação 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais 
entre diversas linguagens artísticas. 

Arte e Tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para 
acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios 
artísticos, de modo reflexivo, ético eresponsável. 
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                                                          COMPONENTE CURRICULAR – ARTES          
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

Artes Visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) 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. 

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os 
no tempo e no espaço. 

Sfumato, luz, sombra, 

contraste 

Introdução das tecnologias 

nas artes visuais. 

Videoarte. 
A Arte na cultura europeia. 

Elementos da 
Linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na 
apreciação de diferentes produções artísticas. 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 

(desenho,pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia,performance etc.). 

Processo de Criação 

(EF69AR06) 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. 

(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 

repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Matrizes Estéticas e 

Culturais 

(EF69AR03.RJ) Apreciar e reconhecer a influência da cultura europeia na arte 

brasileira; contextualizar a produção artística europeia na cultura brasileira 

percebendo sua influência. Criar artisticamente a partir do contato com obras de 
arte europeias. 

Dança 

Contextos e Práticas 

(EF69AR09) 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 diferentesépocas. Arte visual e dança: 

videodança. 
Elementos da 

Linguagem 

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do 

movimento dançado, abordando, criticamente, o desenvolvimento das formas 
da dança em sua história tradicional e contemporânea. 



 

 

 

Processo de Criação 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do 

movimento como fonte para a construção de vocabulários e repertóriospróprios. 

(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, 

cenário, trilha sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais) para 

composição cênica e apresentação coreográfica. 

 

Matrizes Estéticas e 
Culturais 

(EF69AR07.RJ) Perceber a influência da cultura europeia nas artes brasileiras em geral; 

contextualizar a produção artística europeia no processo de construção da identidade 

cultural brasileira; desenvolver a consciência e 
sensibilização corporal. 

Música 

Contextos e Práticas 

(EF69AR16) 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 

eética. 

(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos 

culturais de circulação da música e do conhecimento musical. 

(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando- 
os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética 
musical. 

 

Espetáculos de música: 

shows, festivais, musicais. 

Videoclipe 

Elementos da 
Linguagem 

(EF69AR20)  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. 

Teatro 

Contextos e Práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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. (EF69AR25) Identificar e analisar 

diferentes estilos cênicos, contextualizando-os 

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

 

Teatro e tecnologia: recursos 

analógicos, eletrônicos e 

digitais. 

Teatro digital. 
Elementos da Linguagem 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 

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

reconhecer seus vocabulários. 



 

 

 

Processo de Criação 

(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatrocontemporâneo. 

(EF69AR30) 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. 

 

Matrizes Estéticas e 
Culturais 

(EF69AR15.RJ) Reconhecer a influência da cultura europeia nas artes brasileiras em 

geral; contextualizar a produção artística europeia no processo de construção da 

identidade cultural brasileira; desenvolver a consciênciae 
sensibilização corporal. 

 

Artes 

Integradas 

Contextos e Práticas 

(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

Arte e tecnologia. Processos de Criação 

(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagensartísticas. 

Arte e Tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para 

acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de 

modo reflexivo, ético eresponsável. 
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                                                          COMPONENTE CURRICULAR – ARTES          
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

Artes Visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) 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. 

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando- os 

no tempo e no espaço. 

Equilíbrio, clareza e proporção O 

corpo humano e suas diferentes 

representações na arte. 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

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

apreciação de diferentes produções artísticas. 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 

(desenho,pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia,performance etc.). 

Processo de Criação 

(EF69AR06) 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 

edigitais. 

(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 

repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Dança 

Contextos e Práticas 

(EF69AR09) 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. 
Improvisação na dança. 

Composição cênica. 
Elementos da Linguagem 

(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, 

fluência e espaço) como elementos que, combinados, geram as ações 
corporais e o movimento dançado. 

Processo de Criação (EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e 



 

 

  

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

(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, 

iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais) 
para composição cênica e apresentação coreográfica. 

 

Música 

Contextos e Práticas 
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros 

e estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 

Execução vocal ou instrumental 

Sons do corpo 

Percussão corporal 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR20) 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. 

Materialidades 

(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de 

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

características de instrumentos musicais diversos. 

Notação e Registro 
Musical 

(EF69AR22) 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. 

Processo de Criação 

(EF69AR23) 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 ecolaborativa. 

 
Matrizes Estéticas e 

Culturais 
(EF69AR11.RJ) Explorar e criar objetos sonoros estimulando a sensibilidade e 
a cognição 

 

Teatro Contextos e Práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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. 
(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando- 
os no tempo e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética 

teatral. 

Expressões faciais e nuances no 

teatro. 

Teatro e as máscaras. 



 

 

 

Processo de Criação 

(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. 

(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de 

maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 

(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos 

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

personagens (com figurinos eadereços), cenário, iluminação e sonoplastia e 

considerando a relação com o espectador. 
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                                                          COMPONENTE CURRICULAR – ARTES          
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

Artes Visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) 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 práticasartístico-

visuaisecultivarapercepção,oimaginário,acapacidadede simbolizar e o 

repertório imagético. 

Retrato e autorretrato - Identidade 
pessoal 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, 

linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na 

apreciação de diferentes produções artísticas. 
 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 

(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

 

Processo de Criação 

(EF69AR06) 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. 

(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 

repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

 

Sistema da Linguagem 

(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, 

curador, designer, entre outras, estabelecendo relações entre os profissionais 

do sistema das artes visuais. 
 



 

 

Dança 

Contextos e Práticas 

(EF69AR09) 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. 
Ritmo em dança. 

Processo de Criação 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação 

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

(EF69AR13) 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. 

(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, 

cenário, trilha sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais) para 

composição cênica e apresentação coreográfica. 

Danças tradicionais brasileiras e 

suas comunidades e manifestações 

sociais e culturais correspondentes. 

Música 

Contextos e Práticas 

(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usose 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. 
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música 
brasileiros e estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e 
gênerosmusicais. 

Nacionalismo musical 
 
Identidade e diversidade cultural na 
música. 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR20) 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 diversasde 
composição/criação, execução e apreciação musicais. 

Materialidades 

(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de 

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

características de instrumentos musicais diversos. 

Processo de Criação 

(EF69AR23) 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 e Práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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. 

(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no 

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

teatral. 

Obras e artistas que abordam 

questões relacionadas a 

identidade cultural brasileira. 



 

 

Teatro 

Contextos e Práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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. 

(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no 

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

teatral. 

Obras e artistas que abordam 

questões relacionadas a 

identidade cultural brasileira. 

Elementos da 

Linguagem 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 

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

reconhecer seus vocabulários. 

Processo de Criação 

(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo.  

(EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os 

limites e desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. 
(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos 
dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), caracterizando 
personagens (com figurinos eadereços), cenário, iluminação e sonoplastia e 
considerando a relação com o espectador. 

Artes 

Integradas 

Contextos e Práticas 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida 

social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

Identidade e diversidade cultural. 

 O popular e o erudito. 

Identidade cultural brasileira.  

Processos de Criação 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais 

entre diversas linguagens artísticas. 

Matrizes Estéticas e 

Culturas 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 

problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte 

(arte, artesanato, folclore, design etc.). 

Patrimônio Cultural 

(EF69AR34) 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. 

Arte e Tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para 

acessar, apreciar, produzir, registrar ecompartilhar práticas erepertórios artísticos, 

de modo reflexivo, ético e responsável. 
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                                                          COMPONENTE CURRICULAR – ARTES          
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

Artes Visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) 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 

repertórioimagético. 
(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os 
no tempo e no espaço. 
(EF69AR03) 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. 

Expressão emocional e 
subjetividade do ser humano 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

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

apreciação de diferentes produções artísticas. 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 

(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Processo de Criação 

(EF69AR06) 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 

edigitais. 

(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 

repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Sistema da Linguagem 

(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, 

curador, designer, entre outras, estabelecendo relações entre os profissionais 

do sistema das artesvisuais. 



 

 

Dança 

Contextos e Práticas 

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas deexpressão,representação e  

encenação da dança, reconhecendo e apreciandocomposições de dança de 

artistas e grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. 

Criação e subjetividade na 

dança.Performance. 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do 

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

em sua história tradicional e contemporânea. 
(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo,peso,fluência e 
espaço) como elementos que, combinados, geram as ações corporais e o movimento 
dançado. 

Processo de Criação 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisaçãoe criação do 
movimento como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. 

(EF69AR13) 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 emgrupo. 

(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, 

iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais) 

para composição cênica e apresentação coreográfica.  

(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas emdançavivenciadas na 

escola e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 

Música 

Contextos e Práticas 

(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da 

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

àsdiferentesdimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e 

ética. 

(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e 

equipamentos culturais de circulação da música e do conhecimento musical. 

(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros 

e estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gênerosmusicais. 

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no 

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

musical. 

Expressão emocional na música 

Crítica política e social na música  

Elementos da Linguagem 

(EF69AR20) 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. 

Materialidades 

(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de 

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

características de instrumentos musicaisdiversos. 

Notação e Registro 

Musical 

(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro musical(notação  
musical tradicional, partituras criativas e  procedimentos damúsicacontemporânea), bem 

 



 

como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual. 
 

Processo de Criação 

(EF69AR23) 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 e Práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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. 

(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no 

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

Investigação de comportamentos 

humanos através do teatro. 

Elementos da Linguagem 
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição 
dosacontecimentos cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e 
reconhecer seus vocabulários. 

Processo de Criação 

(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo.  

(EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites 

e desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. 

(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de 

maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. (EF69AR30) 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 oespectador. 

Artes Integradas 

Contextos e Práticas 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética eética. 

 

Processos de Criação 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre 

diversas linguagens artísticas. 

 

Matrizes Estéticas e 
Culturas 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 

problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte (arte, 

artesanato, folclore, design etc.). 

 

Patrimônio Cultural 

(EF69AR34) 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. 

 

Arte e Tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para 

acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de 

modo reflexivo, ético eresponsável. 

 



 

                                                            ENSINO FUNDAMENTAL -9ºano                                                              1ºBIMESTRE                              

                                                          COMPONENTE CURRICULAR – ARTES 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

Artes Visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) 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. 

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os 
no tempo e no espaço. 

Conceito de patrimônio 

cultural. 

Museu. 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na 
apreciação de diferentes produções artísticas. 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 

(desenho,pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia,performance etc.). 

Processo de Criação 

(EF69AR06) 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. 
(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 
repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Dança 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do 

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

dança em sua história tradicional e contemporânea. 

Modos de coletividade em dança. 

Tradição e memória na dança. 

Processo de Criação 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação 

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

(EF69AR13) 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. 

Música Contextos e Práticas 

(EF69AR16) 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. 

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os 

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

estética musical. 

Manifestações culturais 

musicais consideradas 

patrimônios culturais. 



 

 

 

Elementos da 
Linguagem 

(EF69AR20) 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. 

 

Processo de Criação 

(EF69AR23) 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 e Práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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. (EF69AR25) Identificar e analisar 

diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço de modo a aprimorar 

a capacidade de apreciação da 
estética teatral. 

Teatro como ferramenta 

de discussão e ação 
social. 

Elementos da 

Linguagem 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 

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

reconhecer seus vocabulários. 

Processo de Criação 

(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. 

(EF69AR30) 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 e Práticas 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida 
social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

Arte e sociedade: reflexões 

acerca do papel da arte 

na sociedade. 

Projetos sociais artísticos. 
Processos de Criação 

(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre 

diversas linguagens artísticas. 



 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - 9º ano                                                   2º BIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – ARTES 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

Artes Visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) 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. 

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os 
no tempo e no espaço. 

Pop art e Op art. Grafitti. 
Elementos da Linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na 
apreciação de diferentes produções artísticas. 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 

(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Processo de Criação 

(EF69AR06) 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. 

(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 
repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Dança 

Contextos e Práticas 

(EF69AR09) 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. 

Dança de rua. Dança 

e a arte pop. 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do 

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

dança em sua história tradicional e contemporânea. 

Processo de Criação 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação 

do movimento como fonte para a construção de vocabulários e repertórios 

próprios. 

(EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de 

dança de diferentes matrizes estéticas e culturais como referência para acriação 
e a composição de danças autorais, individualmente e em grupo. 



 

 

Música 

Contextos e Práticas 

(EF69AR16) 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. 

(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais 

de circulação da música e do conhecimento musical. 

(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os 
no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética 
musical. 

Gêneros nacionais e 
internacionais de 
massa. 

Elementos da 
Linguagem 

(EF69AR20) 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. 

Teatro 

Contextos e Práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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.  

(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os 

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

Teatro e a cultura pop. 

Cultura pop e 

materialcênico. 

Processo de Criação 

(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. 

(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira 

imaginativa na improvisação teatral e no jogocênico. 

(EF69AR30) 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 e Práticas 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vidasocial, 
cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

Cultura pop 
Cultura de massa. 
Arte urbana. 

Processos de Criação 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuaisentre 
diversas linguagens artísticas. 

Matrizes Estéticas e 

Culturas 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 
problematizando as narrativas eurocêntricas e asdiversas categorizações da arte (arte, 
artesanato, folclore, designetc.). 



 

 

 

Patrimônio Cultural 

(EF69AR34) 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. 

 

Arte e Tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para 

acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de 

modo reflexivo, ético eresponsável. 



 

 

     ENSINO FUNDAMENTAL -9ºano                                                      3ºBIMESTRE                COMPONENTE 

CURRICULAR – ARTES 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

Artes Visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) 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 ecultivar a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Folclore, literatura de 

cordel, xilogravura. 

 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

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

apreciação de diferentes produções artísticas. 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 

(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Processo de Criação 

(EF69AR06) 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. 
(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 
repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Dança 

Contextos e Práticas 

(EF69AR09) 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. 

Relação da dança 

com o folclore 

Processo de Criação 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação 

do movimento como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. 
(EF69AR13) 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. 

(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, 

cenário, trilha sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais) para 

composição cênica e apresentação coreográfica. 
(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas 
na escola e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 



 

 

Música 

Contextos e Práticas 

(EF69AR16) 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. 
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de músicabrasileiros e 
estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 

 

Música 

Nordestina 

Música modal 

Elementos da 
Linguagem 

(EF69AR20) 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. 

Materialidades 

(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de 

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

de instrumentos musicais diversos. 

Processo de Criação 

(EF69AR23) 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 ecolaborativa. 

Teatro 

Contextos e Práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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.  

(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-osno tempo 

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

Teatro: tradição oral e 

contação de histórias. 

Leitura interpretativa, 

expressão vocal e 

gestual. Narrativa no 

teatro. 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos 

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

vocabulários. 

Processo de Criação 

(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. 

(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira 

imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 

(EF69AR30) 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 e Práticas 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida 
social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

 

Matrizes Estéticas e 

Culturas 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 
problematizando as narrativas eurocêntricas e asdiversas categorizações da arte (arte, 
artesanato, folclore, designetc.). 

Patrimônio Cultural 

(EF69AR34) 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 devocabulário e repertório relativos às 

diferentes linguagens artísticas. 

Arte e Tecnologia 

(EF69AR35) 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. 



 

ENSINO FUNDAMENTAL -9ºano                                 4ºBIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – ARTES 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

Artes Visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) 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 

repertórioimagético. 

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-

os no tempo e no espaço. 

(EF69AR03) 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. Moderno, Modernismo e 

Modernidade e 

Contemporaneidade 

Profissionais da área de artes 

visuais 

Elementos da Linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, 

linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na 

apreciação de diferentes produções artísticas. 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Processo de Criação 

(EF69AR06) 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 edigitais. 
(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposiçõestemáticas, 
repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Sistema da Linguagem 

(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, 

curador, designer, entre outras, estabelecendo relações entre os 
profissionais do sistema das artes visuais. 



 

 

 

 

Matrizes Estéticas e 

Culturais 

(EF69AR04.RJ) Refletir sobre as características do corpo humano, 

identificando semelhanças e diferenças ocasionadas pelas várias maneiras de 

representá-lo ao longo da história; reconhecer a influência da cultura indígena 

e africana nas artes brasileiras em geral; contextualizar a produção artística 

indígena e africana no 257 processo de construção da identidade 
cultural brasileira. 

 

Dança 

Elementos da 
Linguagem 

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do 

movimento dançado, abordando, criticamente, o desenvolvimento das formas 

da dança em sua história tradicional e contemporânea. 

(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, 

fluência e espaço) como elementos que, combinados, geram as ações 
corporais e o movimento dançado. 

Dança contemporânea Profissionais da 

área da dança 

Processo de Criação 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e 

criação do movimento como fonte para a construção de vocabulários e 

repertórios próprios. 

(EF69AR13) 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 dançasautorais, 
individualmente e em grupo. 



 

 

 Matrizes Estéticas e 
Culturais 

(EF69AR08.RJ) Conhecer e refletir sobre a estrutura e as características do 
corpo humano, identificando semelhanças e diferenças ocasionadas pelas 
várias maneiras de representá-lo ao longo da história; analisar esculturas  
que sugerem movimentos; reconhecer a influência da cultura indígena e 
africana nas artes brasileiras em geral; contextualizar a produção artística 
indígenaeafricananoprocessodeconstruçãodaidentidadecultural 
brasileira; apreciar e criar movimentos a partir de danças indígenas e 
africanas. 

 

Música 

Contextos e Práticas (EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e 
funções da música em seus contextos de produção e circulação, 
relacionando as práticas musicais às diferentesdimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, econômica, estética eética. 
(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e 

equipamentos culturais de circulação da música e do conhecimento musical. 
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música 
brasileiros e estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de 
formas e gênerosmusicais. 
(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, 
contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a 
capacidade de apreciação da estética musical. 

Composição musical. 
Profissionais da área da música 

Elementos da 
Linguagem 

(EF69AR20)  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. 

Notação e Registro 
Musical 

(EF69AR22) 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. 

 

Processo de Criação 

(EF69AR23) 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 e Práticas 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar 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 contemporâneo 

Profissionais da área do teatro 

Elementos da 

Linguagem 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 

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

reconhecer seus vocabulários. 

Processo de Criação 

(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. 

(EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os 

limites e desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. 

(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de 

maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 

(EF69AR30) 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. 

Matrizes Estéticas e 
Culturais 

(EF69AR16.RJ) Conhecer e refletir sobre a estrutura e as características do corpo 

humano, identificando semelhanças e diferenças ocasionadas pelas várias maneiras de 

representá-lo ao longo da história; analisar esculturas  que sugerem movimentos; 

reconhecer a influência da cultura indígena e africana nas artes brasileiras em geral; 

contextualizar a produção artística indígena e africana no processo de construção da 

identidade cultural brasileira; apreciar e criar movimentos a partir de danças 

indígenas e africanas. 

Artes Integradas 

Contextos e Práticas 

 

(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética eética. 
Criação e apresentação de espetáculo 

explorando linguagens diversas: 

teatro, música, dança e artes visuais. 

Processos de Criação 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais 

entre diversas linguagens artísticas. 
Investigação sobre o artista como 

profissional. 

Matrizes Estéticas e 

Culturas 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 

problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte (arte, 

artesanato, folclore, design etc.). Formação e profissionalização em 

artes visuais, dança, teatro e música. 

Arte e Tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais 

para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios 

artísticos, de modo reflexivo, ético eresponsável. 

 


