
1 

 

 
Colégio Pedro II – Campus Humaitá II – 1ª série Ensino Médio 

Planilha de conteúdos e avaliações – 1ª Certificação – 2019 

 

Disciplina Conteúdo Avaliação 

 

 

ARTES VISUAIS 

 

Professoras: 
Profª Beatriz 
Medeiros – Turmas: 
1101,1103 e 1105 
Profª Maria do Carmo 
Potsch – Turmas: 
2102, 2104, 3101 e 
3102  

 

 

-  Linguagens Artísticas 
- Diferenciação entre a estética Clássica, Moderna e 
Contemporânea. 
- História da Arte: Dadaísmo 

               Pop Art 
                             Arte Conceitual 

Prova Institucional – 5,0 pontos  
Trabalhos – 5,0 pontos 
 
Trabalhos das Turmas 1101,1103 e 
1105: 
Projeto Pop Art – 4,0 pontos 
Exercício Prático – 1,0 ponto              

 
Trabalhos das Turmas 2102, 2104, 
3101 e 3102:  
Releitura Clássica: 1,25 pontos 
Pop Art: 1,25 pontos 
Denúncia: 1,25 pontos 
Arte Conceitual: 1,25 pontos 

 
 

 
EDUCAÇÃO 
MUSICAL 
 
 
 
Professores: 
Prof. Affonso 
Miranda 
(tarde e noite) 
Profª. Milena 
Tibúrcio (manhã) 

 

1. manhã 
 - Música como Linguagem - Gêneros musicais  
- Parâmetros do som  
- Forma e textura em música erudita e popular. Apostila: 
conteúdo integral  
 
2. tarde/noite  
2102: “Apropriação cultural da cultura negra”, “alteridade no 
gosto musical”, “Narrativas contra-hegemônicas na música 
(Dj Renan)”, “machismo na música” e música não verbal. 
2104: “História, criminalização e machismo do funk carioca” 
e “o contexto social no gosto musical e o funk”. 
3101: “Sampler: ato criativo ou plágio?”, “Rap enquanto 
representatividade da negritude”, “Anita: funkeira ou diva 
oportunista?” e “A nova cena da MPB (música preta 
brasileira)”  
3102: “Música como forma de resistência”, “Música de 
corno”, “A disparidade de aceitação entre o funk e o rap 
americano” e “Os diferentes sentimentos que uma música 
desperta no ouvinte”. 

Turno da manhã: 
 5,0 = prova escrita;  
2,0 = prática de conjunto 
1,0 = apresentação 
2,0 = exercícios Pontuação  
 
Turnos da tarde e noite:  
5,0 = prova escrita;  
2,0 = prática musical  
3.0 = trabalhos em grupo sobre temas 
desenvolvidos em sala com os alunos 
durante todo o semestre. 


