DISCIPLINA/ ÁREA DISCIPLINAR: Música
ANO ESCOLARIDADE: 2 ANOS

Período

Temas /objetivos
CONTEÚDOS

Atividades
ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

- Jogos de movimento
- Jogos de interação com a música
- Eu tenho um dedo
- A chuva cai cai
- Um Elefante sou
- Tema: Circo
- Jogos de movimento
Fevereiro
- Tema: Carnaval
- Jogos de interação com a música
Conteúdos: Música e movimento, ritmo, timbre
- Jogos de imitação rítmica
- Viva o Carnaval
- O Chapéu de três bicos
Tema:
Dia
do
pai
- Jogos de interação com a música
Março
- Tema: Primavera
- Jogos de imitação rítmica
Conteúdos: Música e movimento, ritmo, timbre
- Jogo de identificação de sons da natureza
- Canção alusiva ao dia do pai
- Um Elefante sou
- O Chapéu de três bicos
Nota: Para além das músicas propostas, irão ser ensinadas outras que sirvam para trabalhar os conteúdos pretendidos

Janeiro

- Tema: Inverno
Conteúdos: Música e movimento, corpo humano

Professor: Luís Filipe Pinho
Nota: esta planificação serve como linha orientadora das atividades a serem desenvolvidas na atividade e ajustada a cada faixa etária e necessidade dos
alunos.
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DISCIPLINA/ ÁREA DISCIPLINAR: Música
ANO ESCOLARIDADE: 3 ANOS

Período

Temas /objetivos
CONTEÚDOS

Atividades
ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

- Jogos de diferenciação: noção de igual/diferente
- Jogos sobre intensidade sonora
- Eu tenho um dedo
- Hani Kuni
- A Chuva cai cai
- Tema: Circo
- Jogos de imitação rítmica
Fevereiro
- Tema: Carnaval
- Jogos de identificação/imitação de sons
Conteúdos: Ritmo, timbre
- Viva o Carnaval
- Hani Kuni
- O Chapéu de três bicos
Tema:
Dia
do
pai
- Jogos de altura do som
Março
- Tema: Primavera
- Canção alusiva ao dia do pai
Conteúdos: Ritmo, altura
- O Chapéu de Três Bicos
- A Primavera Chegou
Nota: Para além das músicas propostas, irão ser ensinadas outras que sirvam para trabalhar os conteúdos pretendidos

Janeiro

- Tema: Inverno
Conteúdos: Forma, intensidade

Professor: Luís Filipe Pinho
Nota: esta planificação serve como linha orientadora das atividades a serem desenvolvidas na atividade e ajustada a cada faixa etária e necessidade dos
alunos.

2

DISCIPLINA/ ÁREA DISCIPLINAR: Música
ANO ESCOLARIDADE: 4 ANOS

Período

Temas /objetivos
CONTEÚDOS

Atividades
ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

- Jogos de diferenciação: noção de igual/diferente
- Jogos sobre intensidade sonora
- Se és Feliz
- Ye poi i tai tai é
- A Chuva é um ping ping
- Tema: Circo
- Jogos de imitação rítmica
Fevereiro
- Tema: Carnaval
- Jogos de timbres
Conteúdos: Ritmo, timbre
- Viva o Carnaval
- Cai Cai Balão
- Tema: Dia do pai
- Jogos de altura do som
Março
- Tema: Primavera
- Canção alusiva ao dia do pai
Conteúdos: Ritmo, altura
- O Chapéu de Três Bicos
- A Primavera Chegou
Nota: Para além das músicas propostas, irão ser ensinadas outras que sirvam para trabalhar os conteúdos pretendidos

Janeiro

- Tema: Inverno
Conteúdos: Forma, intensidade

Professor: Luís Filipe Pinho
Nota: esta planificação serve como linha orientadora das atividades a serem desenvolvidas na atividade e ajustada a cada faixa etária e necessidade dos
alunos.
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DISCIPLINA/ ÁREA DISCIPLINAR: Música
ANO ESCOLARIDADE: 5 ANOS

Período

Temas /objetivos
CONTEÚDOS

Atividades
ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

- Jogos de diferenciação: noção de igual/diferente
- Jogos sobre intensidade sonora
- Se és Feliz
- Ye poi i tai tai é
- A Chuva é um ping ping
- Tema: Circo
- Jogos de imitação rítmica
Fevereiro
- Tema: Carnaval
- Jogos de timbres
Conteúdos: Ritmo, timbre
- Viva o Carnaval
- Cai Cai Balão
- Tema: Dia do pai
- Jogos de altura do som
Março
- Tema: Primavera
- Canção alusiva ao dia do pai
Conteúdos: Ritmo, altura
- O Chapéu de Três Bicos
- A Primavera Chegou
Nota: Para além das músicas propostas, irão ser ensinadas outras que sirvam para trabalhar os conteúdos pretendidos

Janeiro

- Tema: Inverno
Conteúdos: Forma, intensidade

Professor: Luís Filipe Pinho
Nota: esta planificação serve como linha orientadora das atividades a serem desenvolvidas na atividade e ajustada a cada faixa etária e necessidade dos
alunos.
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