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Referência no  
material didático 

Unidades temáticas Objetos de  
conhecimento 

Habilidades 
Propostas  

de atividades 
Avaliação 

Unidade 1 
Capítulo 2  

Dança Contextos e práticas (EF15AR08) Experimentar e 
apreciar formas distintas de ma-
nifestações da dança presentes 
em diferentes contextos, culti-
vando a percepção, o imaginá-
rio, a capacidade de simbolizar e 
o repertório corporal. 

• Leitura de textos 

• Apreciação de imagem 

• Interação em grupo 

• Experimentações na 
linguagem da dança: 
percepção corporal, do 
espaço e do outro, 
criação coreográfica, 
figurinos 

Análise do portfólio e 
da participação em sala 
a partir dos seguintes 
observáveis: 

• Reconhece a diver-
sidade das formas de 
manifestação da 
dança e estabelece 
relações com as 
diferentes etnias, 
regiões e culturas em 
que se dão. 

• Distingue e classifica 
as categorias de pro-
dução e contexto de 
circulação da dança – 
danças tradicionais, 
balé, folguedos, dan-
ças urbanas etc. – de 
acordo com suas ca-
racterísticas e o lugar 
que ocupam em dife-
rentes contextos. 

Elementos da linguagem (EF15AR10) Experimentar dife-
rentes formas de orientação no 
espaço (deslocamentos, planos, 
direções, caminhos etc.) e ritmos 
de movimento (lento, moderado 
e rápido) na construção do movi-
mento dançado. 

Processos de criação (EF15AR11) Criar e improvisar 
movimentos dançados de modo 
individual, coletivo e colabora-
tivo, considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e expres-
sivos dos elementos constituti-
vos do movimento, com base 
nos códigos de dança. 
(EF15AR12) Discutir as experiên-
cias corporais pessoais e coleti-
vas desenvolvidas em aula, de 
modo a problematizar questões 
de gênero e corpo. 
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Artes integradas Patrimônio cultural (EF15AR25) Conhecer e valorizar 
o patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, 
em especial a brasileira, inclu-
indo-se suas matrizes indígenas, 
africanas e europeias, de dife-
rentes épocas, favorecendo a 
construção de vocabulário e re-
pertório relativos às diferentes 
linguagens artísticas. 

Unidade 1 
Projeto da unidade 
(Fechamento) 

Artes integradas Processos de criação (EF15AR23) Reconhecer e expe-
rimentar, em projetos temáticos, 
as relações processuais entre 
diversas linguagens artísticas. 

• Organizar um festejo 
na escola 

• Pesquisa e reflexão so-
bre a cultura brasileira 

Análise do portfólio e 
da participação em sala 
a partir dos seguintes 
observáveis: 

• Estabelece relações 
entre as mani-
festações artísticas 
típicas do Brasil e as-
pectos das culturas 
regionais nas quais se 
dão. 

• Reconhece a diver-
sidade da produção 
artística e cultural 
das diferentes 
regiões do Brasil, 
identificando a in-
fluência de diferen-
ças estéticas e cul-
turais. 

Patrimônio cultural (EF15AR25) Conhecer e valorizar 
o patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, 
em especial a brasileira, inclu-
indo-se suas matrizes indígenas, 
africanas e europeias, de dife-
rentes épocas, favorecendo a 
construção de vocabulário e re-
pertório relativos às diferentes 
linguagens artísticas. 

Artes visuais Materialidades (EF15AR04) Experimentar dife-
rentes formas de expressão ar-
tística (desenho, pintura, cola-
gem, quadrinhos, dobradura, es-
cultura, modelagem, instalação, 
vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técni-
cas convencionais e não conven-
cionais. 
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Dança Contextos e práticas (EF15AR08) Experimentar e 
apreciar formas distintas de ma-
nifestações da dança presentes 
em diferentes contextos, culti-
vando a percepção, o imaginá-
rio, a capacidade de simbolizar e 
o repertório corporal. 

Música Contexto e práticas (EF15AR13) Identificar e apreciar 
diversas formas e gêneros de ex-
pressão musical, tanto tradicio-
nais quanto contemporâneos, 
reconhecendo e analisando os 
usos e as funções da música em 
diversos contextos de circulação, 
em especial, aqueles da vida co-
tidiana. 

 


