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CURRÍCULO ARTE 7º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 
DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

PONTOS DE ATENÇÃO SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Artes visuais 6º (EF69AR01A) 
Conhecer, apreciar e 
explorar  obras de 
arte de diferentes 
modalidades das 
artes visuais, autores, 
épocas e culturas, 
cultivando a 
percepção, o 
imaginário, a 
capacidade de 
simbolizar e o 
repertório imagético. 
DESENVOLVER E 
DESPERTAR A 
SENSIBILIDADE POR 
MEIOS DE 
DIFERENTES OBRAS 
ARTÍSTICAS 

Contextos e 
práticas 

formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas =  
diferentes modalidades   
contextos e práticas artístico-visuais = autores, 
épocas e culturas 
cultivar = desenvolver, apurar, formar, 
melhorar, nutrir 
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Artes visuais 6º (EF69AR02A) 
Conhecer, pesquisar 
e explorar imagens 
de obras de arte de 
diferentes 
modalidades, 
autores, épocas e 
culturas , 
contextualizando-as 
ao seu contexto 
sociocultural. 
INTERPRETAR UMA 
OBRA DE ARTE E 
NELA INTERFERIR A 
PARTIR DA IDEIA DE 
RELEITURA 

Contextos e 
práticas 

estilo: Conjunto das qualidades e características 
de uma obra, um artista, uma período histórico 
- contexto sociocultural 
contexto sociocultural:  
Patrimônio Cultural material e imaterial; 
Culturas diversas; 
Cultura brasileira; 
Matrizes indígenas, africanas e europeias; 
Diferentes épocas; 
Ética; 
Social/geográfico/político/religioso/econômico/ 
estético etc; 

  

Artes visuais 6º (EF69AR03A) 
Pesquisar, 
reconhecer e analisar 
como as modalidades 
das artes visuais 
interagem entre si e 
se integram a outras 
linguagens e 
modalidades. 
IDENTIFICAR, 
PESQUISAR E 
PROJETAR 
INFORMAÇÕES 
VISUAIS 

Contextos e 
práticas 

*Esta é uma habilidade de conexão entre 
linguagens e modalidades. 
modalidades das artes visuais: 
audiovisual: (cinema, animações, vídeos etc.) 
gráficas: (capas de livros, ilustrações de textos 
diversos etc.) 
cenográficas: construção de cenários 
coreográficas: desenho coreográfico 
musicais: registro gráfico 
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Artes visuais 6º (EF69AR04A) 
Conhecer, 
reconhecer, analisar 
e refletir sobre os 
elementos 
constitutivos das 
artes visuais,  
percebendo suas 
relações expressivas 
na forma-conteúdo 
das diferentes 
modalidades das 
artes visuais. 
RECONHECER, 
IDENTIFICAR E 
APLICAR AS 
DIFERENTES 
TÉCNICAS QUE 
ENVOLVEM O USO 
DO PONTO. 
EMPREGAR E CRIAR 
ELEMENTOS A 
PARTIR DA LINHA 

Elementos da 
linguagem 

Elementos constitutivos das artes visuais: 
(ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, 
dimensão, espaço, movimento etc.)  
Relações expressivas: perspectiva, 
profundidade, luminosidade etc 

  

Artes visuais 6º (EF69AR05A) 
Conhecer, apreciar e 
analisar diferentes 
modalidades das 
artes visuais, 
explorando 
materialidades. 
PLANEJAR E CRIAR 

Materialidades Diferentes modalidades das artes visuais: 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, 
vídeo, fotografia, performance etc.). 
Materialidade: combinações e  envolvimento 
simbólico intrínseco entre matérias, 
procedimentos com a matéria, suportes e 
ferramentas. 
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ATRAVÉS DA 
EXPLORAÇÃO DAS 
MATERIALIDADESDAS 
ARTES VISUAIS 

Artes visuais 6º (EF69AR06A) 
Organizar, analisar e 
explorar processos 
de criação em artes 
visuais, de modo 
individual, coletivo e 
colaborativo. 
INTERESSAR E 
RESPEITAR A 
PRÓPRIA PRODUÇÃO 
E A DOS COLEGAS 

Processos de 
criação 

"temas ou interesses artísticos": ficam 
reservados aos materiais de apoio curricular. 
"instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais": ficam reservados aos 
materiais de apoio curricular. 

  

Artes visuais 6º (EF69AR07A) 
Dialogar sobre sua 
produção visual, 
explorando 
diferentes princípios 
conceituais, 
proposições 
temáticas, 
repertórios 
imagéticos e 
processos de criação. 
ESTABELECER 
RELAÇÕES ENTRE OS 
PROFISSIONAIS DO 
SISTEMA DAS ARTES 
VISUAIS. 

Processos de 
criação 

Dialogar = refletir, argumentar, ponderar; 
princípios conceituais: (EX: Cubismo) 
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Artes visuais 6º (EF69AR08A) 
Pesquisar e 
caracterizar algumas 
categorias 
profissionais do 
sistema das artes 
visuais, 
estabelecendo 
relações entre elas e 
relacionando-as às 
categorias do sistema 
das artes visuais. 
CONTEXTUALIZAR 
DIFERENTES ESTILOS 
VISUAIS NO TEMPO E 
NO ESPAÇO 

Sistemas da 
linguagem 

categorias profissionais: artista, artesão, 
produtor cultural, curador, designer etc; 
categorias do sistema das artes visuais: museus, 
galerias, instituições etc 

  

Dança 6º (EF69AR10A) 
Identificar e explorar 
o movimento em 
seus diferentes 
aspectos expressivos, 
dialogando com 
respeito e sem 
preconceito, sobre o 
desenvolvimento das 
formas da dança em 
sua história 
tradicional e 
contemporânea. 
IMPROVISAR: 
EXPERIMENTAR AS 

Elementos da 
linguagem 

elementos constitutivos do movimento:  
(tempo, peso, fluência e espaço) 
Aspecto expressivo: (amplitude; intensidade; 
"Brilho" etc) 
movimento dançado: Dança  
história tradicional e contemporânea: a própria 
história da dança. Este conteúdo deverá 
compor os materiais de apoio curricular 
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POSSIBILIDADES DE 
CRIAÇÃO DOS 
MOVIMENTOS 

Dança 6º (EF69AR11A) 
Conhecer, 
experimentar e 
analisar os fatores de 
movimento, como 
elementos que, 
combinados, geram 
as ações corporais e 
o movimento 
dançado, cultivando 
a capacidade de 
simbolizar e o 
repertório corporal. 
EXPLORAR 
ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 
ABORDANDO 
FORMAS DE DANÇA 
NA HISTÓRIA 
TRADICIONAL E 
CONTEMPORÂNEA. 

Elementos da 
linguagem 

elementos/fatores de movimento: (tempo, 
peso, fluência e espaço); 
ações corporais: andar, correr etc 
movimento dançado: (dança) 
cultivar = desenvolver, apurar, formar, 
melhorar, nutrir 

  

Dança 6º (EF69AR12A) 
Investigar e 
experimentar 
processos de criação, 
por meio da 
improvisação, da 
ação lúdica e da 

Processos de 
criação 

"por meio da improvisação, da ação lúdica e da 
intuição dos movimentos" = Estes 
conteúdos/procedimentos deverão compor os 
materiais de apoio curricular 
> consequente construção de vocabulário e 
repertório específicos das linguagens artísticas. 
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intuição dos 
movimentos para a 
construção de 
vocabulários e 
repertórios próprios. 
COMPOR 
MOVIMENTOS E 
ORGANIZAR 
SEQUÊNCIAS. 

Dança 6º (EF69AR13A) 
Conhecer e explorar 
brincadeiras, jogos e 
danças coletivas de 
diferentes matrizes 
estéticas e culturais 
como território de 
investigação para a 
criação/composição 
de danças autorais, 
individuais e de 
grupo, relacionando 
seus sentidos e 
significados ao 
contexto 
sociocultural dos 
alunos;  
POSSIBILITAR A 
UTILIZAÇÃO DE 
SITUAÇÕES DE 
CONTATO EM QUE O 
CORPO SE INTER-

Processos de 
criação 

"brincadeiras, jogos, rituais, danças coletivas de 
diferentes matrizes estéticas e culturais": 
Estratégias para o desenvolvimento da 
capacidade de simbolizar e do repertório 
corporal 
criação e a composição de danças: processos de 
criação 
contexto sociocultural:  
Patrimônio Cultural material e imaterial; 
Culturas diversas; 
Cultura brasileira; 
Matrizes indígenas, africanas e europeias; 
Diferentes épocas; 
Ética; 
Social/geográfico/político/religioso/econômico/ 
estético etc; 
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RELACIONE COM 
OUTROS CORPOS 

Dança 6º (EF69AR14A) 
Conhecer, pesquisar, 
analisar e 
experimentar 
diferentes elementos 
que compõem o 
universo cênico da 
dança, para compor 
processos de criação 
de composição 
cênica e 
apresentação 
coreográfica. 
ULTRAPASSAR 
FRONTEIRAS DE 
GÊNEROS E TRAZER 
POSSIBILIDADES 
PARA O 
DESENVOLVIMENTOS 
DE UM PROCESSO 
COREOGRÁFICO 

Processos de 
criação 

diferentes elementos: (figurino, iluminação, 
cenário, trilha sonora, espaços convencionais e 
não convencionais etc.)  
composição cênica e apresentação 
coreográfica: processos de criação 
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Dança 6º (EF69AR15A) 
Problematizar, 
dialogando e 
identificando 
estereótipos e 
preconceitos em 
dança,  a partir das 
experiências pessoais 
e coletivas em dança 
vivenciadas na escola 
e em outros 
contextos.  UTILIZAR 
IMPROVISAÇÕES EM 
PROCESSO DE 
CRIAÇÃO DE DANÇA 

Processos de 
criação 

"vivenciadas em outros contextos": contexto 
sociocultural: 
Patrimônio Cultural material e imaterial; 
Culturas diversas; 
Cultura brasileira; 
Matrizes indígenas, africanas e europeias; 
Diferentes épocas; 
Ética; 
Social/geográfico/político/religioso/econômico/ 
estético etc; 
Preconceito: (ideia, opinião ou sentimento, 
geralmente hostil e generalizado, formado sem 
conhecimento abalizado, ponderação ou 
razão.) 
estereótipos: (clichê, generalização, rótulo, 
pressuposto etc) 

  

Música 6º (EF69AR17A) 
Conhecer e 
pesquisar,   
diferentes meios e 
equipamentos 
culturais de 
circulação da música 
e do conhecimento 
musical. EXPLORAR O 
EQUILÍBRIO, A 
INTERAÇÃO, O 
ESTÍMULO E A 
EXPRESSIVIDADE 

Contextos e 
práticas 

Meios: (rádio, internet, "música ambiente" etc); 
Equipamentos culturais de circulação da música 
(teatros, salas de concerto, igrejas, ruas etc); 
"do conhecimento musical": (livros, revistas, 
escolas, conservatórios etc)  
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Música 6º (EF69AR19A) 
Conhecer, identificar 
e analisar diferentes 
estilos musicais, 
contextualizando-os 
no tempo e no 
espaço, de modo a 
aprimorar a 
capacidade de 
apreciação musical. 
(EF69AR19B) Analisar 
diferentes estilos 
musicais, explorando 
e compreendendo as 
relações entre os 
elementos da 
estética musical. 
SISTEMATIZAR 
GRÁFICOS QUE 
EMPREGAM 
SÍMBOLOS ESCRITOS 
DE NOTAÇÕES 
MUSICAIS 

Contextos e 
práticas 

Estilos musicais: variações do gênero musical. 
Ex: samba canção, gafieira etc 
Estética Musical: refere-se às relações entre os 
elementos e detalhes de uma composição 
musical; 
(referências e/ou relações com outras obras 
musicais ou não, melodia, frase, estruturação, 
intervalo, acorde etc)  

  

Música 6º (EF69AR20A) Analisar 
e explorar elementos 
constitutivos da 
música , por meio de 
recursos 
tecnológicos, jogos, 
canções e práticas 
diversas de 

Elementos da 
linguagem 

elementos constitutivos da música: (altura, 
intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.) 
recursos tecnológicos: (games e plataformas 
digitais); 
jogos musicais 
práticas diversas de composição/criação, 
execução e apreciação musicais: 
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composição/criação, 
execução e 
apreciação musicais. 
IDENTIFICAR OS 
PRINCIPAIS 
ELEMENTOS DA 
MÚSICA: HARMONIA, 
RITMO E MELODIA 

Música 6º (EF69AR21A) 
Conhecer, pesquisar 
e explorar fontes e 
materiais sonoros em 
práticas de 
composição/criação, 
execução e 
apreciação musical, 
reconhecendo 
timbres e 
características de 
instrumentos 
musicais diversos. 
IDENTIFICAR A 
DIVERSIDADE 
SONORA ATRAVÉS 
DOS ELEMENTOS DA 
NATUREZA 

Materialidades práticas de composição/criação e execução: 
instrumentos musicais diversos: instrumentos 
acústicos, elétricos e eletrônicos; instrumentos 
não convencionais 
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Música 6º (EF15AR22A) 
Conhecer, explorar  e 
identificar formas de 
registro musical, bem 
como, 
procedimentos e 
técnicas de registro 
em áudio e 
audiovisual. 
EXPLORAR A 
DIVERSIDADE DAS 
TECNOLOGIAS 
ATRAVÉS DAS 
SONORIDADES. 

Notação e 
registro musical 

formas de registro musical: (notação musical 
tradicional, partituras criativas e procedimentos 
da música contemporânea) 

  

Música 6º (EF69AR23A) 
Pesquisar e explorar 
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. 

Processos de 
criação 

ideias musicais: intenção/propósito 
"improvisações, composições, arranjos, jingles, 
trilhas sonoras" 
"sons corporais"  
"instrumentos acústicos ou eletrônicos, 
convencionais ou não convencionais" 
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EXPLORAR E 
ANALISAR FONTES E 
MATERIAIS SONOROS 
EM PRÁTICAS DE 
COMPOSIÇÃO, 
CRIAÇÃO, EXECUÇÃO 
E APRECIAÇÃO 
MUSICAL 

Teatro 6º (EF69AR24A) 
Conhecer 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. 
CARACTERIZAR 
AÇÕES DE SUJEITOS 
SOCIAIS, POR MEIO 
DE RECURSOS 
EXPRESSIVOS DA 
LINGUAGTEM DO 
TEATRO (FIGURINO, 
MAQUIAGEM...) 

Contextos e 
práticas 
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Teatro 6º (EF69AR25A) 
Conhecer, identificar 
e analisar diferentes 
estilos cênicos, 
contextualizando-os 
no tempo e no 
espaço de modo a 
aprimorar a 
capacidade de 
apreciação da teatral. 
VERIFICAR ASPECTOS 
ESPECÍFICOS EM 
PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS, 
SOLUCIONANDO UM 
PROBLEMA 
PROPOSTO (FUNDO 
MUSICAL) 

Contextos e 
práticas 

estilos cênicos: Drama, comédia, musical, etc 
estética teatral:  Relacionada ao ponto de vista 
do sensorial, do sensível. O que percebemos do 
que vemos, do que ouvimos (a música, a 
palavra), podemos analisar as características de 
certas peças, sua transformação ao longo do 
tempo. 
Estética: refere-se às relações entre os 
elementos e detalhes de uma obra -  
(referências e/ou relações com outras obras, 
autores, estruturação etc) 

  

Teatro 6º (EF69AR26A) 
Conhecer, analisar e 
explorar diferentes 
elementos 
envolvidos na 
composição dos 
acontecimentos 
cênicos e reconhecer 
seus vocabulários. 
RECONHECER AS 
ESPECIFICIDADES 
DAS LINGUAGENS DE 
GÊNEROS ATRAVÉS 

Elementos da 
linguagem 

elementos que compõem o universo do Teatro: 
(figurinos, adereços, cenário, iluminação, 
sonoplastia etc) 
> o processo cognitivo pressupõe a construção 
de vocabulário e repertório específicos da 
linguagem. 
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DA LINGUAGEM 
TEATRAL 

Teatro 6º (EF69AR27A) 
Conhecer, pesquisar 
e explorar 
dramaturgias e 
espaços cênicos para 
o acontecimento 
teatral, em diálogo 
com o teatro 
contemporâneo. 
APRENDER OS 
PROCESSOS 
SIMBÓLICOS DO 
MUNDO E TOMAR A 
REALIDADE COMO 
ALGO EM MUTAÇÃO 
ATRAVÉS DA 
LINGUAGEM 
TEATRAL 

Processos de 
criação 

Dramaturgias: encenação que congrega 
personagem, ação e "texto" 
formas de dramaturgias: arte de composição do 
drama e sua apresentação no palco; 
Diferentes formas de construção textual; 
acontecimento teatral: apresentações teatrais 
teatro contemporâneo:eliminação da quarta 
parede, encenação interativa, textos 
colaborativos, cenografia mínima, diferentes 
planos de ação dramática, etc 
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Teatro 6º (EF69AR28A) 
Pesquisar e explorar 
diferentes funções 
teatrais e dialogar 
sobre os limites e 
desafios do trabalho 
artístico coletivo e 
colaborativo, 
relacionando-as aos 
diferentes contextos 
socioculturais. 
DESENVOLVER 
MEIOS DE 
PERCEPÇÃO E 
ATUAÇÃO NO 
MUNDO TEATRAL 

Processos de 
criação 

funções teatrais: Diretor, ator, cenográfo, 
iluminador, etc  
trabalho artístico: processos de criação teatral 
contexto sociocultural:  
Patrimônio Cultural material e imaterial; 
Culturas diversas; 
Cultura brasileira; 
Matrizes indígenas, africanas e europeias; 
Diferentes épocas; 
Ética; 
Social/geográfico/político/religioso/econômico/ 
estético etc; 

  

Teatro 6º (EF69AR29A) 
Compreender e 
explorar a 
gestualidade, as 
construções 
corporais e vocais, 
cultivando a 
capacidade de 
simbolizar e o 
repertório corporal. 
IDENTIFICAR 
ELEMENTOS 
CONCRETOS QUE 
COMPOEM GESTOS 
CÊNICOS 

Processos de 
criação 

gestualidade: conjunto dos gestos como meio 
de expressão 
construções corporais e vocais: estratégias que 
contribuem para a composição de personagens. 
improvisação teatral: exercício de interpretação 
baseado na espontaneidade. 
jogo cênico: auxiliar na construção das 
expressões gestuais e vocais, utilizando 
situações cotidianas, ou até mesmo simulando 
situações  
capacidade de simbolizar = Notar, 
paulatinamente, que cores e formas, nas 
produções artísticas, correspondem a intenções 
de seus autores, significam; 
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Teatro 6º (EF69AR30A) 
Elaborar 
improvisações e 
acontecimentos 
cênicos com base em 
textos dramáticos ou 
outros estímulos , 
caracterizando 
personagens, 
considerando a 
relação com o 
espectador. 
IDENTIFICAR 
DIVERSOS 
ELEMENTOS 
ARTÍSTICOS 
(INTERPRETAÇÃO, 
ILUMINAÇÃO, 
CENOGRAFIA, 
FIGURINO, 
SONOPLASTIA, ETC..) 
EM TORNO DE UM 
ACONTECIMENTO 
EFÊMERO ENTRE 
TEATRISTAS E 
PÚBLICO 

Processos de 
criação 

improvisações: Meio 
textos dramáticos; tipo de texto que é escrito 
para ser representado 
acontecimento cênico: apresentação teatral 
outros estímulos (música, imagens, objetos 
etc.) 
carcaterização do personagem: figurinos, 
adereços, maquiagem, corporeidades, gestos 
etc 
relação com o espectador: relação 
palco/plateia 
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habilidades 
articuladoras 

6º (EF69AR31A) 
Conhecer e 
relacionar as práticas 
artísticas aos 
diferentes contextos 
socioculturais, por 
meio de projetos de 
pesquisa. 
DESENVOLVER A 
PERCEPÇÃO E A 
IMAGINAÇÃO PARA 
APREENDER A 
REALIDADE DO MEIO 
AMBIENTE. 
- DESENVOLVER A 
CAPACIDADE CRÍTICA  
- PERMITIR E 
ANALISAR A 
REALIDADE 
PERCEBIDA 
- DESENVOLVER A 
CAPACIDADE 
CRIADORA DE 
MANEIRA A MUDAR 
A REALIDADE QUE 
FOI ANALISADA 

Contextos e 
práticas 

Esta habilidade está relacionada às habilidades: 
EF69AR16 - Música e EF69AR28 - Teatro 
contexto sociocultural:  
Patrimônio Cultural material e imaterial; 
Culturas diversas; 
Cultura brasileira; 
Matrizes indígenas, africanas e europeias; 
Diferentes épocas; 
Ética; 
Social/geográfico/político/religioso/econômico/ 
estético etc; 
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habilidades 
articuladoras 

6º (EF69AR32A) Analisar 
e explorar, em 
projetos temáticos, 
as relações 
processuais entre 
diversas linguagens 
artísticas, 
reconhecendo a 
configuração de 
linguagens híbridas. 
EXPLORAR AS 
DIVERSAS FORMAS 
DE PENSAR, 
INTERPRETAR, 
CONSTRUIR, 
FORMULAR 
HIPÓTESES E 
PRODUZIR VISÕES DE 
MUNDO 
DIFERENCIADAS. 

Processos de 
criação 

Projetos temáticos: abordar uma temática 
específica e todas as ações gravitam em torno 
dela, cada etapa do projeto desenvolve 
progressivamente um aspecto de uma série 
dessas ações. 
relações processuais: (encadeamentos de 
ideias, correlação, junção, compatibilidade, 
harmonia, afinidade etc) 
"linguagens híbridas" = pressupõe fusão, 
justaposição, mistura etc 
> Estes conteúdos/procedimentos deverão 
compor os materiais de apoio curricular 
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habilidades 
articuladoras 

6º (EF69AR33A) 
Conhecer e analisar 
aspectos dos 
contextos 
socioculturais da 
produção artística, 
problematizando as 
narrativas 
eurocêntricas e as 
diversas 
categorizações da 
arte, para 
compreender como 
se constroem 
identidades 
artísticas. CONHECER 
E COMPREENDER A 
FORMAÇÃO 
CULTURALDA 
POPULAÇÃO 
BRASILEIRA 

Matrizes 
estéticas e 
culturais 

narrativas eurocêntricas: Cultura européia 
como centro de referência e "modelo" 
categorizações da arte: (arte, artesanato, 
folclore, design etc.) 
identidades artísticas; 
Projetos 
contexto sociocultural:  
Patrimônio Cultural material e imaterial; 
Culturas diversas; 
Cultura brasileira; 
Matrizes indígenas, africanas e europeias; 
Diferentes épocas; 
Ética; 
Social/geográfico/político/religioso/econômico/ 
estético etc; 

 

habilidades 
articuladoras 

6º (EF69AR34A) 
Conhecer, analisar e 
valorizar o 
patrimônio cultural, 
material e imaterial, 
identificando as 
heranças culturais 
formadoras de 
culturas diversas, em 
especial a brasileira, 

Patrimônio 
cultural 

patrimônio cultural material e imaterial : 
objetos e manifestações  
artísticas que são mantidas de 
geração em geração  
Heranças culturais; conjunto de valores 
transmitidos entre gerações e que são 
característicos da identidade de um povo. 
Matrizes (origem, início): indígenas, africanas e 
europeias; 
> o processo cognitivo pressupõe a construção 
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relacionando as 
matrizes indígenas, 
africanas e 
europeias, de 
diferentes épocas, 
por meio de projetos 
que favoreçam a 
construção de 
vocabulário e 
repertório relativos 
às diferentes 
linguagens artísticas. 
RECONHECER A 
IMPORTÂNCIA DO 
PATRIMÔNIO 
ÉTNICO-CULTURAL E 
ARTÍSTICO PARA 
PRESERVAÇÃO DA 
MEMÓRIA E 
IDENTIDADE 
- IDENTIFICAR 
TRANSFORMAÇÕES 
TEMPORAIS QUANTO 
A OCUPAÇÃO DO 
ESPAÇO E MUDANÇA 
NAS PAISAGENS 

de vocabulário e repertório específicos da 
linguagem. 
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habilidades 
articuladoras 

6º (EF69AR35A) 
Conhecer, identificar 
e explorar diferentes 
tecnologias e 
recursos digitais para 
acessar, apreciar, 
produzir, registrar e 
compartilhar 
projetos, práticas e 
repertórios artísticos, 
de modo reflexivo, 
ético e responsável. 
INCENTIVAR O USO 
DA INTERNET PARA A 
AMPLIAÇÃO DO 
CONHECIMENTO E 
ENTRETENIMENTO 
EM REDE SOCIAL. 
- PROPICIAR AOS 
ALUNOS UM 
APRENDIZADO 
TECNOLÓGICO EM 
REDE SOCIAL. 
- AMPLIAR OS 
CONHECIMENTOS E 
APRENDIZAGEM EM 
TECNOLOGIAS DE 
RECURSOS. 

Arte e 
tecnologia 

tecnologias e recursos digitais: (multimeios, 
animações, jogos eletrônicos, gravações em 
áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.)  
repertórios artísticos: grau de conhecimento 
cultural. 

 

 


