
 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II 
                                                  SETOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA – SOEP 

 

 
              COORDENADOR PEDAGÓGICO: RODRIGO RUSSANO 
              DISCIPLINA: EDUCAÇÃO MUSICAL 
              PROFESSORES: KARIN VERTHEIN / NIÁGARA CRUZ / RODRIGO RUSSANO 
 

 

RELATÓRIO (Art. 9º, § 4º - Portaria 1021, de 27/03/2019) 
 

TURMAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
DATA VALOR CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
PEDAGÓGICAS PARA A 

RECUPERAÇÃO PARALELA 
6º ano 

(todas as 
turmas) 

Prova escrita 6/12 5,0 1) Elementos da música e da grafia musical: 
a) Pentagrama; 
b) Clave de sol; 
c) Notas musicais Dó3, Ré3, Mi3, Fá3, Sol3, 
Lá3, Si3, Dó4, Ré4 e 
Mi4 na pauta musical; 
d) Figuras rítmicas: semicolcheia, colcheia, 
semínima, mínima e 
semibreve e seus valores; 
e) Sinais de intensidade: pp, p, mf, f e ff; 
f) Numeração de compasso. 
2) Flauta Doce: 
Posições das notas Dó3, Ré3, Mi3, Fá3, Sol3, 
Lá3, Si3, Dó4, Ré4 e 
Mi 4. 
3) Danças brasileiras: 
Ciranda. 
4) Hinos: 
a) Hino Nacional Brasileiro. 
b) Hino dos Alunos do Colégio Pedro II. 

Trabalho de pesquisa sobre o 
conteúdo abordado durante o 

trimestre ou prova escrita após 
aulas de apoio. 

 

Prova prática 5/11 2,0 Observação da participação dos alunos no 
trabalho de prática de conjunto proposto em 

sala de aula. 
 

ANO LETIVO:  2019 
CERTIFICAÇÃO: 3a 
SÉRIE: 6º ano EF a 1ª série 
EM  



Trabalho 19/11 2,0 Feito em grupo em sala de aula, sobre 
repertório e/ou conteúdo abordado no trimestre 

 
Observação do comportamento, 

participação, material 
 
 

- 1,0 Comportamento do aluno, participação, 
uniforme, material didático. 

 

      
701, 702, 

704 
Prova Escrita 6/12 5,0 - Elementos da Escrita Musical; notas 

suplementares; sinais de expressão, intensidade 
(p. 19 até 23- da apostila de exercícios de 
educação musical);  
Cap. 3 instrumentos musicais e classificação 
organologica-pág 30 até 47; 
- História da Música: Idade Média e 
Renascimento (pág 64 ate 69); 
- Hinos: Nacional Brasileiro e do Colégio Pedro 
II (letras); 
- Flauta Doce: Posição de mãos e dedos- notas 
Dó4 até Sol4. 

 

Prova Prática 18/11 2,0 Prova de flauta: todos juntos com a Fanfarra, 
tocar e apresentar em público as músicas “Asa 
Branca” (Luiz Gonzaga) e Tema da 9° sinfonia 

(Beethoven) 
Trabalho  2,0 Trabalho escrito individual: escolher um 

instrumento musical e analisar 
organologicamente 

Participação - 1,0 Frequência, assiduidade, colaboração com 
amigos e professora e organização com o 
material de música. 

 

703, 705 Prova escrita 
 

6/12 5,0 Escrita musical: figuras rítmicas, notas (dentro 
do pentagrama e suplementares), pentagrama; 

compasso; sinais de expressão e repetição; 
andamento; agógica; regras de grafia musical. 

Vozes: classificação das vozes,  conjuntos 
vocais. 

História da Música: Idade Média, 
Renascimento, Barroco 

Hinos: Hino Nacional e Hino dos alunos do 
Colégio Pedro II 

Trabalho de pesquisa sobre o 
conteúdo abordado durante o 

trimestre ou prova escrita após 
aulas de apoio. 

 



 
Prova prática - 2,0 Observação da participação dos alunos no 

trabalho de prática de conjunto proposto em 
sala de aula. 

 
Trabalho 21/11 e 

22/11 
2,0 Feito em grupo em sala de aula, sobre 

repertório e/ou conteúdo abordado no trimestre 
 
 
 

Observação do comportamento, 
participação, material 

 
 

- 1,0 Comportamento do aluno, participação nas 
aulas, uniforme correto, material didático 

completo. 
 
 
 

      
801, 803 - 

802 
Prova escrita 

 
6/12 

 
5,0 1) Elementos da música e da grafia musical: 

Partitura da música “Carinhoso”. 
a) Pentagrama. 

b) Notas musicais e suas alturas. 
c) Figuras rítmicas e seus valores: semibreve 

até semicolcheia. 
d) Compassos simples: binário, ternário e 

quaternário. 
e) Sinais de intensidade: pianíssimo (pp), piano 

(p), mezzo forte 
(mf), forte (f), fortíssimo (ff), crescendo e 

diminuendo. 
f) Sinais de repetição: ritornello, ritornello com 

casa de 1a e 2a vez, 
Da capo; Da Capo al Fine. 

g) Alterações: sustenido e bemol; armadura de 
clave. 

h) Ligadura. 
i) Numeração de compasso. 

2) Flauta Doce: 
Posições trabalhadas em aula (notas naturais: 

dó3 a fá 4; notas 
alteradas: sib 3 e mib4). 

Trabalho de pesquisa sobre o 
conteúdo abordado durante o 

trimestre ou prova escrita 
 



3) História da Música Brasileira. 
a) Choro, Marcha e Teatro de Revista. 

b) Chiquinha Gonzaga. 
c) Pixinguinha. 

 
4) Hinos: 

a) Hino Nacional Brasileiro 
b) Hino dos Alunos do Colégio Pedro II 

 
 
 

 Prova prática 5/11 /-
8/11 

2.0 Observação da participação dos alunos no 
trabalho de prática de conjunto proposto em 

sala de aula. 
 

 Trabalho 22/11 2.0 Feito em grupo em sala de aula, sobre 
repertório e/ou conteúdo abordado no trimestre 

 
 Observação do comportamento, 

participação, material 
 
 

- 1.0 Comportamento do aluno, participação, 
uniforme, material didático. 

 

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
805 Prova escrita 

 
6/12 5,0 Escrita musical: figuras rítmicas, notas (dentro 

do pentagrama e suplementares), pentagrama; 
compasso; sinais de expressão e repetição; 

andamento; agógica; regras de grafia musical. 
Teoria Musical: Tom e semitom; alterações 

(sustenido, bemol, bequadro); intervalos 
História da Música: Classicismo e Romantismo 

no Brasil; Modinha, Lundu, Maxixe. 
Hinos: Hino Nacional e Hino dos alunos do 

Colégio Pedro II 
 

Trabalho de pesquisa sobre o 
conteúdo abordado durante o 

trimestre ou prova escrita 
 

 Prova prática - 2,0 Observação da participação dos alunos no 
trabalho de prática de conjunto proposto em 

sala de aula. 
 

 Trabalho 22/11 2,0 Feito em grupo em sala de aula, sobre 
repertório e/ou conteúdo abordado no trimestre 



 
 
 

 Comportamento, participação, 
material 

 
 

- 1,0 Comportamento do aluno, participação, 
uniforme, material didático. 

 
 
 

      
901, 903 Prova escrita 

 
6/12 5,0 Escrita musical: figuras rítmicas, notas (dentro 

do pentagrama e suplementares), pentagrama; 
compasso; sinais de expressão e repetição; 

andamento; agógica; regras de grafia musical. 
Teoria Musical: Tom e semitom; alterações 
(sustenido, bemol, bequadro); intervalos; 

Escala maior e Escala menor 
História da Música: Canção de protesto, Jovem 

Guarda, Tropcália, Rock Brasleiro; 
Hinos: Hino Nacional e Hino dos alunos do 

Colégio Pedro II 
 
 
 

Trabalho de pesquisa sobre o 
conteúdo abordado durante o 

trimestre 
 

 Prova prática - 2,0 Observação da participação dos alunos no 
trabalho de prática de conjunto proposto em 

sala de aula. 
 
 
 
 

 Trabalho 25/11 2,0 Feito em grupo em sala de aula, sobre 
repertório e/ou conteúdo abordado no trimestre 

 
 
 

 Comportamento, participação, 
material 

 
 

- 1,0 Comportamento do aluno, participação, 
uniforme, material didático. 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



902, 904 Prova Escrita 6/12 (5,0) - Elementos da Escrita Musical: tom e semitom, 
alterações musicais (sustenido, bemol e 

bequadro), intervalos. (Pág. 15 até 
25 da apostila de ed musical). 

- Formação da Música Brasileira : Rock 
Nacional (cap 9) 

- Hino Nacional Brasileiro (letra pág 78) 
-Hino dos Alunos do Colégio Pedro II (letra pág 

81) 
 

 

Pratica musical   2.0 Todos da turma deverão compor e interpretar 
uma única música que deverá ter: letra, 

melodia, ritmo. A professora irá 
auxiliar definindo por votação, estilo, gênero, 

andamento, harmonia e ensaios e finalização na 
gravação. 

 
- Trabalho em Grupo  2,0 Dividir a turma em 3 grupos e escolher um 

tema para cada entre Rock, rock nacional antes 
dos anos 2000 e após anos 2000 até os dias 

atuais, com exemplos musicais e história para 
apresentar em sala. 

 
 

- Participação  
 

- 1,0 Frequência, assiduidade, colaboração com 
amigos e professor, organização com o material 

de música 
      

1101, 
1105 

Prova escrita 
 

29/11 5.0 Conceito de Música; Parâmetros do som; 
Escrita musical; Texturas 

 

 

Prova prática 27/11 2,0 Observação da participação dos alunos no 
trabalho de prática de conjunto proposto em 

sala de aula. 
 

 

Trabalho 11/10 2,0 Feito em grupo em sala de aula, sobre 
repertório e/ou conteúdo abordado no 

trimestre.  
 

 



Comportamento, participação, 
material 

 
 

- 1,0 Comportamento do aluno, participação, 
uniforme, material didático. 

 

 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
1103 Prova escrita 

 
29/11 5,0 Conceito de Música; Parâmetros do som; 

Escrita musical; Texturas 
 

Trabalho de pesquisa sobre o 
conteúdo abordado durante o 

trimestre 
 Prova prática - 2,0 Observação da participação dos alunos no 

trabalho de prática de conjunto proposto em 
sala de aula. 

 
 
 
 

Trabalho 28/11 2,0 Feito em grupo em sala de aula, sobre 
repertório e/ou conteúdo abordado no 

trimestre.  
 
 
 

Comportamento, participação, 
material 

 
 

- 1,0 Comportamento do aluno, participação, 
uniforme, material didático. 

 
 
 

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2102, 

IN104, 
IN106, 

ADM108 

Prova escrita  5,0 Matéria da Apostila de Ed. Musical completa 
(com excessão dos Hinos). 

 

 Apresentação com a turma  2,0 A turma escolheu uma música, os 
instrumentos e organizaram os arranjos, 

ensaiando e apresentado para as 
outras turmas dos primeiros anos, na sala de 

música. 

 

 Trabalho  2,0 Pequenos arranjos de músicas apresentados 
em grupos para a própria turma. 

 



 Participação  1,0 Participação: Frequência, assiduidade, 
colaboração com amigos e professora e 
organização com o material de música. 

 

 
OBSERVAÇÕES: __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
DATA : ______/_________/_________                                                                  ________________________________________________________ 

                                                       Assinatura do(a) Professor(a) 


