
PLANEJAMENTO 3º BIMESTRE 2018 – 1º ANO 

DATA DISCIPLINA CONTEÚDO OBJETIVO PROCEDIMENTO MATERIAL 

30/7 Inicio de semestre 

 

 

 

 

Alfabetização e Letramento 

 

 

Férias 

 

 

 

 

Treinamento da letra 

cursiva 

 

Induzir todos no assunto 

e aguçar as curiosidades 

sobre o assunto. 

 

 

Conhecer e estimular a 

escrita cursiva. 

Em rodinha, cada um 

contará como foram as 

suas férias. Usaremos o 

saquinho de férias. 

 

Escrita das letras do 

alfabeto em letra cursiva 

Folhas. 

 

 

 

 

Caderno. 

 

31/07 Ciências sociais 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetização e letramento 

 

 

 

 

Meios de Transporte 

Pgs 5 à 11 até o 4 

Tarefa de casa pgs 20 e 

21 e trazer figuras de 

meios de transporte 

 

 

 

Produção de texto 

Pg 14. 

 

 

 

Conhecer como eram os 

meios de locomoção e de 

transporte de cargas dos 

primeiros homens e 

perceber que muitos 

deles ainda subitem. 

 

 

Estimular a escrita  

espontânea  e também a 

imaginação para escrever 

um texto. 

 

 

 

Inicio do livro anglo. 

Iremos trocas ideias 

sobre o assunto, ler texto 

referente ao mesmo e 

fazer atividades 

propostas no livro. 

 

 

Produção de texto. 

Imaginação e 

espontaneidade. 

 

 

Livro anglo. 

 

 

 

 

 

 

 

Livro Anglo 

 

 

01/08 Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetização integrada a Ciências 

Sociais 

Quantidades - 

Agrupamento 

Pgs 11 à 13 

• Tarefa de Casa 

Pgs. 22 e 23 

 

 

 

Recolher as figuras 

trazidas de casa para 

montagem do mural. 

Fazer agrupamentos de 2 

em 2, de 3 em 3 e de 

4 em 4. 

 

 

 

 

 

 

Organizar e agrupar 

figuras de meios de 

Com material dourado 

(unidades) os alunos 

trabalharam agrupamento 

na identificação de 

números. Atividades 

propostas no livro. 

 

 

 

Propor a observação de 

imagens de figuras de 

meios de transporte e 

Material dourado. 



Tarefa de casa pgs 24- 

25 

26 (letras e /f) 

transporte lembrando dos 

critérios estudados. 

agrupa-los conforme 

critérios estudados. 

Montar mural e atv. Pg. 

15 

 

 

02/08 Matemática 

 

 

 

 

 

 

Ciências integrada a Alfabetização 

Organização de dados e 

Representação gráfica 

Pgs. 16 à 19 

• Tarefa de casa 

Pg. 26 (exercício 9) 

 

 

Rodando sobre a 

Terra 

Realizar estatística – 

coletar, organizar e 

analisar dados. 

 

 

 

 

Levantar hipóteses 

possíveis sobre o 

conteúdo de um texto 

com base nas ilustrações, 

nos títulos e palavras 

conhecidas. 

No quadro, coletar os 

dados de como cada um 

vem para a escola, se 

moram longe ou perto. 

Representar os dados 

coletados em gráfico. 

 

Ler o texto de abertura da 

pg.27, 29 e atividade da 

pg. 28. 

Repertório de palavras 

Palavras sobre bicicleta. 

 

Livro anglo 

 

 

 

 

 

 

 

Livro e folha de repertório. 

03/08 Alfabetização e letramento e Ciências 

 

 

 

 

Matemática 

Rodando sobre a Terra 

 

 

 

 

Quantidade e 

agrupamento 

 

 

Identificar um poema 

com base nos indícios 

formais, como: 

distribuição espacial dos 

versos, rimas, estrofes. 

 

Relacionar números à 

quantidade. Saber 

agrupar de 2 em 2, 4 em 

4...e relacionar 

 

Poema sobre a bicicleta e 

atividades sobre o 

mesmo. 

Pgs. 30 à 32 

 

 

Exercício em folha 

Livro anglo. 

 

 

 

 

Folha. 

07/08 Alfabetização e Letramento 

 

 

 

 

 

 

Ciências 

Rodando sobre a Terra 

• Tarefa de Casa 

pg. 57 e 58 

 

 

 

 

Identificar um poema 

com base nos indícios 

formais, como: 

distribuição espacial dos 

versos, rimas, estrofes. 

Tonicidade 

 

 

Poema sobre o Trem, o 

metro e atividades sobre 

o mesmo.( uso  do Til e 

acentos agudo e 

circunflexo) 

Pgs. 43 à 47 

 

Exercícios em folha 

Livro anglo. 

 

 

 

 

 

 

Tintas e folhas. 



Projeto 320 anos Ouro 

Preto. 

Comparar a história da 

Maria fumaça de Ouro 

Preto com a história do 

livro anglo 

 

08/08 Matemática Linguagem matemática 

Tarefa de casa pg 59 

Introduzir o registro da 

linguagem matemática 

com o uso dos 

símbolos +, -, =. 

Exercícios pg. 38, 39 e 

40 

Livro anglo 

09/08 Matemática 

 

 

 

 

Ciências e Alfabetização 

Situações-problemas 

• Tarefa de Casa 

Folha de fixação 

 

 

Reciclagem 

Resolver situações-

problemas simulando 

situações hipotéticas a 

realidade. 

 

Começaremos a reciclar 

caixas de suco e outros 

para montagem da 

ferrovia(Iindividual) 

Resolver problemas do 

livro anglo com ou não 

ajuda de material 

concreto. 

Pg. 41 e 42 

 

Através de vídeo sobre 

reciclagem aprenderemos 

que podemos fazer com a 

mesma. 

Livro anglo e material 

concreto. 

 

 

 

Vídeo 

10/08 Alfabetização e Letramento Letra cursiva 

• Tarefa de casa 

Escrita do 

alfabeto e do 

nome- usando a 

letra cursiva. 

Estimular a escrita 

correta da letra cursiva 

Treinamento no caderno 

alibombom da letra 

cursiva. Cópia do 

alfabeto e escrita do 

próprio nome. 

Caderno. 

10/08 Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetização e Letramento 

Situações-problemas 

 

 

 

 

 

 

 

Hora da História: 

As caixas que andam 

Despertar na criança o 

espírito de investigação e 

a capacidade de 

organizar informações, 

além de interpretar 

dados, fazer previsões e 

tomar decisões 

 

 

Discutir o 

comportamento humano 

no trânsito, o problema 

do excesso de veículos, a 

Exercícios livro anglo 

pgs 48 à 52 

 

 

 

 

 

 

Leitura do livro, 

discussão sobre o assunto 

abordado e releitura. 

Livro anglo 

 

 

 

 

 

 

 

Livro de leitura e folhas 

brancas. 



questão do transporte 

público, a importância do 

respeito entre pedestre e 

motorista e a sinalização 

para evitar acidentes. 

13/08 Alfabetização e Ciências Socias Trânsito – as caixas que 

andam 

Tarefa de casa – Sobre 

o Trânsito( folha) 

Elaborar perguntas 

significativas sobre o 

transito para a palestra. 

Vídeo sobre os direitos e 

deveres que devemos ter 

no trânsito. 

Vídeo 

14/08 Alfabetização e letramento 

 

 

 

Matemática 

 

Ciências 

Comportamento 

humano no trânsito 

 

 

Situações-problemas 

 

Continuação da aula 

anterior( Reciclagem) 

Concientizar a 

importância de sermos 

bons pedestres e a 

obediência das leis de 

transito 

Idem ao anterior 

 

Montagem de um 

semáforo para 

entendimento do seu uso 

Palestra com a guarda 

municipal de Ouro Preto 

 

 

Exercícios pg. 53 

 

Usando reciclagem 

montar o semáforo 

Nenhum. 

 

 

 

Livro anglo 

 

Reciclagem 

15/08 Alfabetização e letramento e Ciências 

 

 

 

 

Comportamento 

humano no trânsito 

• Tarefa de Casa 

pg.61 e 62 

Entender sobre os 

cuidados que devemos 

ter no trânsito 

Registro desses cuidados 

no livro anglo pgs 54,55 

e 56. Confecção de 

placas informativas sobre 

o assunto abordado. 

Cartolina, pincel, giz... 

16/08 Ciências integradas à alfabetização 

 

 

 

 

 

Matemática 

Vamos Navegar 

• Tarefa de casa 

Pg.92 

 

 

 

Revisão 

Situação-problemas 

Conhecer outros tipos de 

meios de transportes 

aquáticos (embarcações). 

 

 

 

Fixar o conteúdo 

trabalhado em sala. 

Textos sobre as canoas e 

as jangadas. Conhecer 

palavras novas. E 

avançar sobre o sistema 

de nasalação. pgs. 63 à 

67 

 

Exercícios em folha 

sobre a revisão dada. 

Livro anglo. 

 

 

 

 

 

Exercícios em folha. 

 

17/08 Alfabetização e letramento 

 

 

Ciências Sociais 

 

Treinamento da letra 

cursiva 

 

Escrita dos meios de 

transporte estudado. 

Compreender a escrita da 

letra. 

 

Rever o assunto estudado 

ate a data de hj. 

Exercícios com letra 

cursiva 

 

 

Caderno. 

 

 

Folha de repertório 

 



 

Matemática 

 

Continuação da aula 

anterior (avaliação) 

Tarefa de casa: Trazer 1 

garrafa pet, uma tampa 

de caneta 

 

Saber se houve 

aprendizado das crianças 

no assunto estudado. 

 

Repertorio de palavras, 

usando a letra cursiva 

 

Atividade Avaliativa 

 

Folha 

20/08 Alfabetização 

 

 

 

 

Ciências Sociais 

Divisão silábica 

• Tarefa de casa 

Exercício em 

folha. 

 

Meios de 

transporte 

Avançar na construção 

do conceito de sílabas. 

 

 

 

Exercícios de fixação 

Exercícios pgs. 70 – 71 

 

 

 

 

Folhas. 

Livro anglo. 

21/08 Alfabetização e letramento 

 

 

 

Ciências 

Divisão silábica 

 

 

 

Experiências 

Submerge e emerge 

Fixar a construção do 

conceito de sílabas. 

 

 

Entender os conceitos de 

submergir e emergir 

Exercícios em folha. 

 

 

 

Realizar a experiência 

fazendo a simulação de 

um submarino emergindo 

e submergindo no pátio 

da escola. pgs 72 à 75 

Folha. 

 

 

 

Garrafas pets, tampa de 

canetas e massinha, água. 

22/08 Ciências integrado a alfabetização 

 

 

 

 

 

Alfabetização e Letramento 

Animais Marinhos 

• Tarefa de casa 

pgs.93 – 94 

 

 

 

Ordem alfabética 

Conhecer alguns animais 

marinhos – Distinguir 

animais marinhos 

mamíferos de não 

mamíferos (peixes) 

Colocar em ordem 

alfabética nomes de 

animais 

marinhos.(LISTA) 

Recortar e colar figuras 

de animais marinhos 

mamíferos  e peixes com 

seus respectivos nomes. 

Pgs. 77-78-79 

 

Livro anglo pg. 80-81 

 

Livro anglo 

23/08 Ciências integrado a alfabetização 

 

 

 

 

 

 

Das Profundezas dos 

mares 

Tarefa de casa pgs. 95-

96 

 

 

 

Perceber diferenças entre 

texto informativo e 

outros tipos de texto já 

estudado e identificar a 

marca espacial de 

paragrafo nos textos e 

prosas. 

Ler um texto informativo 

e discutir sobre o 

assunto. Separar os 

parágrafos do 

texto(explicando o recuo 

dado). Exercícios  

pgs.82-83-84 

Livro anglo. 



Matemática  

Sistema monetário 

 

 

Explorar cédulas do 

nosso sistema monetário. 

 

Exercícios pgs. 87 à 90 

24/08 Alfabetização e Letramento 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

Ciências Naturais 

Treinamentos da letra 

cursiva 

• Tarefa de casa 

Exercícios em 

folha 

 

Sistema monetário 

 

 

 

História: Na praia e no 

luar, tartaruga quer o 

mar 

Estabelecer coerência na 

escrita da letra cursiva 

 

 

 

 

Explorar e conhecer 

cédulas do nosso sistema 

monetário. 

 

Explorar o interesse pela 

leitura. 

Interpretação de texto 

 

 

 

 

 

Exercício de fixação 

 

 

 

Releitura do livro 

Exercícios em folhas 

 

 

 

 

 

Folhas. 

 

 

 

Folhas 

27/08 Alfabetização e letramento 

 

 

 

 

Ciências Sociais 

Observação de Imagem 

• Tarefa de casa 

Pg.95( 8) Criar 

um desenho e 

96 

 

Meio de 

transporte do 

fundo do mar 

Utilizar o desenho para 

expressar ideias 

artisticamente. 

 

 

Utilizar os 

conhecimentos para 

produção de um pequeno 

texto 

Releitura da imagem 

pintada pelo artista José 

Pancetti – Ciranda na 

Praia pg. 85 

 

Escrita espontânea de um 

texto sobre o Submarino. 

Livro anglo 

 

 

 

 

Folhas de repertório. 

28/09 Alfabetização e Letramento 

 

 

 

Matemática 

 

Ciências 

Texto biográfico 

 

 

 

Sistema monetário 

 

Animais marinhos 

Tomar contato com texto 

biográfico, conhecendo 

sua finalidade 

 

Estabelecer equivalência 

de valores 

Escrita de nomes de 

animais marinhos. 

Pg. 86 Texto biográfico 

sobre o pinto José 

Pancetti. 

 

 

Exercícios do livro pgs 

97 e 98 

Repertorio de palavras. 

Escrita de nomes de 

animais marinhos 

Livro anglo 

 

 

 

Folhas e material dourado. 

 

Folha de repertório de 

palavras. 

29/08 Alfabetização e letramento 

 

 

Produção de texto 

 

 

Produzir um texto, 

usando letra cursiva e 

Escrever um texto sobre 

animais marinhos. 

 

Caderno 

 

 



 

 

Ciências 

 

 

Montagem de 

bichonário 

• Tarefa de casa 

Colar ou desenhar 

as figuras dos 

animais no bloco. 

todo o aprendizado em 

sala. 

 

 

Confeccionar um 

bichonário. Inicio. 

 

 

Com blocos não pautados 

e espiral, montaremos 

um bichonários com as 

características de alguns 

animais marinhos 

 

 

Blocos, fichas xerocadas. 

 

 

30/08 Alfabetização  Ciências 

 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

 

Ciências 

Hora da História 

Caça ao Tesouro 

• Tarefa de casa 

Pg. 118 

 

Barrinhas de Cursineire 

 

 

 

 

Montagem do 

bichonário 

(continuação) 

Interagir com o texto de 

forma a efetuar 

descobertas no nível 

semântico. 

 

Conhecer e saber o que é 

barrinhas de cursineire, 

como também seus 

valores. 

 

Aula anterior 

 

Leitura do livro e trocar 

ideias. Exercícios das 

pgs. 99 à 102 letra q. 

 

 

Usar as barrinhas de 

cursineire de maneira 

simples e prazerosa. 

 

 

Aula anterior 

Livro anglo 

 

 

 

 

Barrinhas de cursineire e 

folhas e giz de cera. 

 

 

 

Aula anterior 

31/08 Alfabetização e Letramento integrada 

a Ciências Sociais 

 

 

 

 

Matemática 

Interpretação da história 

ouvida. 

 

Reconhecer diferenças 

entre Bilhete e carta. 

 

Barrinhas de 

Cursinaire 

Saber interpretar e 

responder sobre um texto 

ouvido. 

Identificar e confeccionar 

um bilhete. 

 

 

Mesmo que anterior 

Exercícios das pgs. 103 à 

106 

 

Confecção de um bilhete 

em sala. 

 

 

Mesmo que anterior 

Livro anglo 

 

 

Livro anglo pg. 107 

 

 

 

Folha 

03/09 Alfabetização e letramento 

 

 

 

 

 

 

Ciências integrada a matemática 

Produção de texto 

• Tarefa de casa 

Pg. 119 - 120 (6 e 

7) 

 

 

 

 

Escrever um bilhete, 

colocando em prática 

nosso aprendizado. 

 

 

 

 

Utilizar relações de 

orientações espaciais em 

Seguir os passos dados 

na tarefa anterior, 

faremos pequenos 

bilhetes em sala, 

identificando as 

características de um 

bilhete. 

 

Livro anglo. 

 

 

 

 

 

 

Livro anglo. 



Orientações de um 

mapa e orientações 

espacial 

situação de deslocamento 

no espaço e adquiri o 

vocabulário 

correspondente: à direita, 

à esquerda, para baixo, 

etc. 

Observação da imagem e 

interpreta-la. 

Trabalharemos com 

malhas quadriculadas e 

representaremos trajetos 

para descobrir um 

tesouro. 

Usar comandos da 

orientação espacial. Pgs 

108 à 110 

04/09 Matemática 

 

 

 

 

 

 

Ciências e Alfabetização 

Barrinhas de Cursineire 

• Tarefa de casa 

Sobre barrinhas 

 

 

 

 

Animais marinhos 

Conhecer e manipular o 

material cursineire, 

relacionando as barrinhas 

à representação dos 

números e às medidas de 

comprimento. 

 

Revisar e fixar o que 

estudamos 

Usando  barrinhas, 

iremos fazer em folha 

branca o desenho de cada 

barra com suas 

respectivas cores. Depois 

realizar atividades do 

livro pgs. 111 à 114 

 

Exercícios em folha 

Folha branca e livro anglo. 

 

 

 

 

 

 

Folha 

05/09 Alfabetização e Letramento 

 

 

 

Matemática 

Interpretação de texto e 

ortografia 

Tarefa de casa: pg 120 

 

Barras de Cursinaire 

Interpretar textos 

 

 

 

Brincar com as barras na 

identificação de cores e 

valores 

Exercícios em folha 

 

 

 

Folhas estabelecer cada 

barrinha e seus valores. 

Folha 

 

 

 

Folhas. 

06/09 Matemática 

 

 

 

 

Alfabetização e letramento integrado 

a Ciências Sociais 

Barrinhas de Cursinaire 

 

 

 

 

Conhecimento da 

história do Brasil 

Tarefa de casa em folha 

Representar números e 

realizar decomposição de 

números. 

 

 

Estabelecer um 

conhecimento do hj e do 

ontem sobre a nossa 

história. 

Exercícios de 

decomposição 

 

 

 

Exercício sobre a 

Independencia do Brasil. 

Barrinhas de cursineire 

 

 

 

 

Caderno 

10/09 Alfabetização e letramento 

 

 

Treinamento da letra 

cursiva 

Idem ao anterior 

 

 

Exercícios usando a letra 

cursiva. 

 

Caderno 

 

 



 

 

Ciências Sociais 

Tarefa de casa: 

Intepretação de texto 

 

Conhecimento da 

História do Brasil 

 

 

Fixar o que já sabemos. 

 

 

 

Exercícios em folha 

 

 

Folha 

 

11/09 Matemática 

 

 

 

 

Alfabetização e Letramento e 

Ciências 

Uso da calculadora 

Tarefa de casa: 

Agrupamento de 

dezenas 

 

 

Hora da História: 

Santos Dumont 

Representar números e 

realizar agrupamentos de 

dezenas 

 

 

Estimular o gosto pela 

leitura e do 

conhecimento. 

Livro anglo 115 à 117 

 

 

 

 

Leitura do livro Santos 

Dumont 

Pgs. 121 – 122 - 123 

Livro anglo e calculadora. 

 

 

 

 

Livro. 

 

12/09 Alfabetização e letramento 

 

 

 

 

 

Ciências integrado a matemática 

O Homem pode voar 

• Tarefa de casa 

Pgs. 142 

 

 

 

O que se vê do alto 

Identificar os meios de 

transportes aéreos, 

avançar na percepção das 

regularidades dos acentos 

gráficos. 

 

Identificar objetos 

retratados sob diferentes 

pontos de vistas e formas 

geométricas 

Realizar exercícios do 

livro anglo pg. 124 e 

repertório de palavras 

com palavras acentuadas. 

 

 

Livro anglo pg. 125 à 

128 

Livro anglo. 

13/09 Matemática 

 

 

 

Ciências 

Dezenas 

• Tarefa de casa 

Pg. 143-144 

 

Visão obliqua 

Realizar atividades que 

exploram dezenas 

 

 

Estabelecer posição do 

eu com o espaço 

Livro anglo pgs.131 à 

134. Usando material 

dourado na resolução das 

tarefas. 

 

Atividades em folhas 

sobre posição. 

Material dourado e livro 

anglo. 

 

 

Folha. 

14/09 Alfabetização e letramento 

 

 

 

 

Ciências Sociais 

Bilhete enigmático 

 

 

 

 

Projeto 320 anos 

Ler e decifre bilhete 

enigmático, em que 

imagens substituem 

palavras. 

 

Criar um pequeno livro 

sobre a Ferrovia de Ouro 

Preto 

Decifrar um bilhete 

enigmático e reescre-lo. 

Pgs. 129- 130 

 

 

A partir desta data nas 

aulas de ciências sociais 

montaremos um livro de 

Livro anglo 

 

 

 

 

Folhas e materiais diversos 



história sobre a ferrovia 

de Ouro Preto. 

17/09 Alfabetização e letramento e Ciencias 

Sociais 

 

 

Matemática 

Idem a aula anterior 

 

 

 

Escrita de números. 

• Tarefa de casa 

Quantidade 

Idem a aula anterior 

 

 

 

Fixar a escrita dos 

números de 10 em 10 até 

100 

Idem a anterior 

 

 

 

Usando o caderno 

escrever os números de 

10 em 10 em números e 

também por extenso. 

Folha 

 

 

 

Caderno. 

18/09 Alfabetização e letramento e Ciências 

 

 

 

Matemática 

Voando cada vez mais 

longe 

 

 

Números 

Tarefa de casa: 

Números antes e depois 

Aprender mais nomes de 

meios de transporte 

aéreos e suas funções 

 

Sabe identificar os 

números 

Livro anglo pgs 135 à 

138 

 

 

 

Exercício em folha os 

números que vem antes e 

que vem depois 

Livro 

 

 

 

Folha; 

19/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/09 

 

 

Matemática 

 

 

 

 

Alfabetização e letramento 

 

 

 

 

Ciências 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

Hora de brincar:  

confecção de um 

planador 

 

 

Texto coletivo 

 

 

 

 

Jogo Sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar o que foi dado 

Desenvolver a 

coordenação motora fina 

 

 

 

Registrar o que 

aprendemos no livro 

anglo 3. 

 

 

Desenvolver o raciocínio 

lógico e a concentração. 

 

 

 

 

 

 

Números 

Recortas o anexo 7 e 

montar um planador. 

Escrever uma mensagem 

para ser lida em sala. 

 

Fazer um texto coletivo 

em sala sobre o 

aprendizado deste 

bimestre. Registrar no 

livro pg. 140. 

 

Jogar em dupla ou não 

utilizando as cartelas e 

figuras dos anexos 8, 9, 

10 e 11. Observar linhas, 

colunas e quadrantes. 

Não pode repetir figuras 

em colunas ou linhas 

 

Exercícios em folha. 

Anexo 7 

 

 

 

 

Livro anglo 

 

 

 

 

Anexos de figura e tabelas. 



21/09 Matemática 

 

 

 

 

Ciências e Alfabetização 

Material dourado 

• Tarefa de casa 

Assunto dado 

em sala. 

 

Dia da arvore 

Rever e fixar  dezenas 

utilizando material 

dourado 

 

 

Conhecer e relacionar 

animais já estudados com 

o meio ambiente 

Exercícios de dezenas e 

quantidades utilizando 

material dourado. 

 

 

Exercicios sobre o dia da 

arvore. 

Material dourado e folhas. 

 

 

 

 

Folhas. 

24/09 Alfabetização e Letramento 

 

 

 

 

Ciências Socias. 

Letra cursiva 

• Tarefa de casa 

Interpretação de 

texto 

 

Continuação do livro 

sobre a ferrovia 

Aperfeiçoamento da letra 

cursiva 

 

 

 

Idem ao anterior 

Cópia de um texto 

utilizando a letra cursiva. 

Caderno. 

25/09 Matemática 

 

 

 

Alfabetização e Letramento 

Idem ao anterior 

• Tarefa de casa 

Material 

dourado 

 

Interpretação de texto 

Idem ao anterior 

 

 

 

Saber ler e interpretar um 

texto 

Idem ao anterior 

 

 

 

Leitura e exercícios sobre 

a mesma 

Idem 

 

 

 

Folha. 

26/09 

 

 

 

 

27/09 

Matemática 

 

 

Alfabetização e letramento 

 

Ciências 

 

 

Matemática 

Jogo 

 

 

Produção de texto 

 

Livre na confecção do 

livro 

 

Exercícios de fixação 

Relacionar quantidade ao 

número. 

 

Aperfeiçoar a escrita e a 

ortografia 

Livre 

 

 

Fixar o conteúdo 

estudado 

Jogos em sala 

 

 

Escrita espontânea de um 

texto 

Livre 

 

 

Jogo 

 

 

Folhas. 

 

Livre. 

28/09 Alfabetização 

 

 

 

Ciências 

 

Matemática 

Produção de texto 

 

 

 

Livro sobre a Ferrovia 

 

Finalizar o conteúdo do 

livro 3 com um texto 

coletivo 

 

Idem ao anterior 

 

Texto sobre o que 

aprendemos. 

 

 

 

 

Escrita dos números 

Folha 

 

 

 

 

 

caderno 



 

A semana do dia 08/10 à 12/10 – não haverá aulas já previsto no calendário escolar. 

Todo planejamento é flexível e propicio a mudanças. 

Marcelle Oliveira – 2018 

 

 

 

 

 

Escrita dos números até 

200 

Identificar e reconhecer 

números 

01/10 à 

05/10 

Alfabetização Treinamento da letra 

cursiva 

- - - 

01/10 à 

05/10 

Matemática e Ciências Naturais Revisão do conteúdo 

estudado 

- - - 

01/10 à 

05/10 

Ciências Sociais Termino do livrinho 

sobre as ferrovias. 

- - - 



Planejamento Anual da disciplina de Arte -  1ºAno-Ensino Fundamental 

 

PERÍODO CONTEÚDO/OBRA OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAL 

1º Bimestre 
Brincando com a arte 

 
 
 
 
 
 
 

*Projetos Pedagógicos 

 

 

Apresentação do tema –

Brincadeiras 

desenhadas 

 

Artistas escolhidos–

Candido Portinari, 

Barbara Rochlitz e 

Milton da Costa entre  

outros 

 

ATIVIDADES 

 

1. Desenho da 

brincadeira 

preferida 

2. Tipos diferentes de 

linhas 

3. Amarelinha 

colorida 

4. Tramas de barbante 

5. Desenho de criação 

de traços de 

amarelinha 

 

OBRAS 

(A escolher) 

 

 

 

 

Relacionar o tema 

brincadeira ao universo da 

arte por meio de obras de 

artistas que já retrataram 

brincadeiras e praticar o 

ato de desenhar 

• Brincadeiras nas áreas 
abertas da escola 

• Conhecer brincadeiras que 
necessitam de desenho (jogo 

da velha, amarelinha) 
• Fazer a leitura da obra - 
Observar as formas e cores e 

demais curiosidades 

 
• Giz de cera, 
• Giz de lousa, 

• Papéis sulfite, papelão 
• Barbante 

• Lã 
• Caneta preta 

• Chão que possa ser desenhado 
• Computador 

• Imagens impressas 
• Projeções 
• Cola branca 

• Durex colorido 
• Cartolina 
• Papelão 

• Papel A3 e A4 
 

 
 
 
 

 
Artistas escolhidos: 

Tarsila do Amaral entre 
outros 

 
 

• Introdução do estudo da 

 
• Exercitar o uso das cores 

e formas geométricas 
básicas 

• Materiais para colorir 
• Tinta guache 

• Pincéis 
• Potes /copos plásticos 



 
2ºBimestre 

 
O estudo das cores e 
formas geométricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Projetos Pedagógicos 

 
Obras escolhidas – 
• Abapuru(1928) 
• Carnaval em 

Madureira(1924) 
• Pescador (1925) 

 
 
 
 
 

ATIVIDADES 

 

6. Pintura com escolha 

livre de cores 

7. Pintura com cores 

primárias 

8. Pintura com cores 

secundárias 

9. Pintura com cores 

secundárias e 

terciárias 

10. Colagem com as 

cores primárias 
 

cor e das formas 

geométricas de forma 

lúdica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Testar as misturas de 
cores 

• Explorar o uso de tinta e 
cores 

• Aprender o conceitos de 
cores, primárias 

• Aprender o que são 
cores secundárias 

 

• Papel cartonado 
• Papelão 
• Tesoura 

• Retalhos de papel 
• Cola branca 

• Folha sulfite A3 e A4 
• Colheres plásticas 

• Computador 
• Imagens impressas 

• Projeções 

 
 
 
 

3ºBimestre 
 

Brinquedo -Arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apresentação do tema-

Brinquedo – Arte 

 

 

 
Obras escolhidas – 
• Monalisa(c.1505-

1506) 
• Toy art (diversos) 
• Nelson Leiner 

 
 

Atividades- 

 

 

 
• Conhecer obras de arte com 

caráter Lúdico 

• Exercitar a imaginação 

• Criar a partir de uma imagem 

já existente 

• Conhecer as releituras de 

obras feita com a 

reutilização/utilização de 

brinquedos 

• Aprender o que é Toy art 

• Aprender a ler uma obra de 

arte 
 

 
• Materiais para colorir 

• Tinta guache 
• Pincéis 

• Potes /copos plásticos 
• Papel cartonado 

• Papelão 
• Tesoura 

• Retalhos de papel 
• Cola branca 

• Folha sulfite A3 e A4 
• Colheres plásticas 

• Computador 
• Imagens 
• impressões 
• Projeções 



 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

*Projetos Pedagógicos 

• Releitura da obra 

Monalisa 

• Modelagem em 

Massinha 

• Toy arte com 

materiais reciclados 

 

 
4º Bimestre 

 

 

Criações de sucata 

 

 

 

 

*Feira de ciências 

 

*Preparação para formatura 

Apresentação do tema – 

Criações de sucata 

 

Artistas escolhidos– 

Lygia Clark,Grupo 

Muriquinhos, Artistas do 

projeto 

“ Customilk” 

 

ATIVIDADES 

 

11. Brinquedos de 

sucata 

12. Dobradura-

brinquedo 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzir o conceito de 

reutilização de materiais 

• Criação de um sucatário 
• Exercitar a imaginaçao 
• Exercitar organização e 

classificação de materiais 
• Construir brinquedos 

manipuláveis 
 

• Papelão 
• Rolinhos de papel 
• Copos descartáveis 

• Barbante 
• Cola branca 
• Cola quente 
• Botões 
• Fitas 

• Durex colorido 
• Cola colorida 
• Caixas de ovos 
• Garrafas pet 
• Fios de nylon 
• Impressões 
• Projetor 

• Vidros de amaciante 
 

 

Ouro Preto, Fevereiro/2018                                                                                     Professora: Vanessa Jeremias 



                                                                  A educação tem um guia – e esse guia são as crianças”.               

 

PLANEJAMENTO BIMESTRAL 

3º Bimestre Letivo 

 

Período -  31/07 a 29/09   Turma – 1° Ano                  Professor – Edson Pablo J. Gomes 

 

Projeto de trabalho Objetivos Recursos Didáticos 

 

3º BIMESTRE 

 

 

 

“Jogos e Estafetas” 

(Continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Reconhecer os objetivos de cada 

jogo e tarefa. 

 

✓ Reconhecer as regras e objetivos 

específicos de cada jogo e atividade. 

 

✓ Vivenciar e trabalhar atividades 

envolvendo comportamento social 

em trabalhos de equipe. 

 

✓ Trabalhar a coordenação motora fina 

e grossa. 

 

 

 

 

Bolas 

Bastões 

Redes 

Colchonetes 

Cesta de basquete 

Apito 

Slackline 

Trampolim Olímpico 

Cones Demarcatórios 

Raquetes de Ténis 

Raquetes de Badminton 

Giz Branco 

 



✓ Vivenciar rolamentos para frente e 

para trás 

✓ Vivenciar quadrupedias e posturas 

invertidas 

 

✓ Explorar movimentos naturais. 

 

✓ Trabalhar Lançamentos e recepções. 

 

✓ Trabalhar atividades que envolva 

rebater. 

 

✓ Trabalhar o Drible. 

 

✓ Trabalhar o Passe. 

 

✓ Vivenciar arremessos a alvos, fixo e 

móvel. 

 

 

 

✓ Trabalhar Jogos/atividades 

recreativas, garantindo uma 

evolução nas regras e caracterizando 

o gradiente de complexidade e 

organização. 

 

Cordas 

Barbantes 

Balões 

Água 

Papel 

Lápis 

Tesoura 

Vassouras 

Rodos 

Pátio coberto 

Quadra Poliesportiva 

Bolas 

Bastões 

Redes 

Colchonetes 

Cesta de basquete 

Apito 

Slackline 

 

Trampolim Olímpico 



✓ Trabalhar a Locomoção (andar, 

correr, saltar, galopar e escalar). 

 

✓ Vivenciar atividades relacionadas a 

não locomoção (flexionar, estender, 

torcer, girar e levantar o corpo). 

 

✓ Explorar o Ritmo. 

 

✓ Trabalhar o Equilíbrio. 

 

✓ Trabalhar a Flexibilidade. 

 

 

 

 

 

 

✓ Reconhecer os objetivos de cada 

jogo e tarefa. 

 

✓ Reconhecer as regras e objetivos 

específicos de cada jogo e atividade. 

 

✓ Vivenciar e trabalhar atividades 

envolvendo comportamento social 

Cones Demarcatórios 

Raquetes de Ténis 

Raquetes de Badminton 

Giz Branco 

Cordas 

Barbantes 

Balões 

Água 

Papel 

Lápis 

Tesoura 

Vassouras 

Rodos 

 



em trabalhos de equipe. 

 

✓ Trabalhar a coordenação motora fina 

e grossa. 

✓ Vivenciar rolamentos para frente e 

para trás 

✓ Vivenciar quadrupedias e posturas 

invertidas 

 

✓ Explorar movimentos naturais. 

 

✓ Trabalhar Lançamentos e recepções. 

 

✓ Trabalhar atividades que envolva 

rebater. 

 

✓ Trabalhar o Drible. 

 

✓ Trabalhar o Passe. 

 

✓ Vivenciar arremessos a alvos, fixo e 

móvel. 

✓ Trabalhar Jogos/atividades 

recreativas, garantindo uma 

evolução nas regras e caracterizando 

o gradiente de complexidade e 

organização. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Trabalhar a Locomoção (andar, 

correr, saltar, galopar e escalar). 

 

✓ Vivenciar atividades relacionadas a 

não locomoção (flexionar, estender, 

torcer, girar e levantar o corpo). 

 

✓ Explorar o Ritmo. 

 

✓ Trabalhar o Equilíbrio. 

 

✓ Trabalhar a Flexibilidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamental I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução: Nessa etapa da Educação Básica, o ensino de Arte deve assegurar aos alunos a possibilidade de se expressar criativamente por meio do seu fazer lúdico. 

A prática da música na escola favorece o desenvolvimento do espírito crítico e estético, da criatividade, do instinto rítmico e auditivo e a prática do trabalho em 

grupo. Favorece também habilidades de memória e concentração, além de proporcionar o conhecimento cultural de povos e regiões, do país e do mundo. Nessa fase 

os alunos já são capazes de estabelecer gostos e preferências musicais, possuem uma cultura musical adquirida no seu meio familiar e muitas vezes apresentam 

aptidões artísticas que podem ser compartilhadas no trabalho em sala de aula. 

Período: 3º bimestre/2018 – 30/07 a 05/10 

Professora: Erika Curtiss 

 

Turma 1º ano 

Projeto de trabalho Objetivos Recursos didáticos 

 

 

DESENVOLVENDO REPERTÓRIO 

 

• Capacitar os alunos para o reconhecimento e 

entendimento dos parâmetros fundamentais 

do som: Timbre, Duração, Intensidade e 

Altura. 

• Desenvolver audição a apreciação musical 

• Jogos musicais e corporais. 

• Dinâmicas de grupo. 

• Gráficos de notação musical não tradicional 

• Instrumentos musicais. 

• CDs e recursos audiovisuais 



• Desenvolver repertório coral e noções de 

cuidados com a voz: TÁ CAINDO FULÔ, OS 

MENINOS; SABIÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Leitura

 

Planejamento 3° bimestre de 2018 

Professora: Celina Gontijo 1° ano 

 



Todas as atividades da Oficina de Leitura têm como objetivos gerais: 

- Incentivar a leitura. 

- Ampliar o repertório de palavras. 

- Estimular a criatividade. 

- Estimular a expressão oral. 

 

- Socialização. 

 

Data Conteúdo Objetivos específicos Procedimentos Materiais 

31/07 Pitulu (Beatriz 

Myrrha) 

- Refletir sobre o surgimento da humanidade. 

- Reconhecer a importância de preservarmos o 

meio ambiente. 

- Reflexão sobre a linguagem: como será que ela 

surgiu? 

- Quais são os diferentes tipos de linguagens que 

usamos diariamente? 

- Leitura do livro. 

- Debate sobre as diferentes formas de 

linguagens. 

 

Livro. 

07/08 Pitulu (Beatriz 

Myrrha) 

Continuação: 

- Refletir sobre os papéis que exercemos em 

sociedade. O que você faz é também algo que 

beneficia outrem? 

- Breve conversa sobre os animais predadores e, 

respectivamente, sobre a nossa proteção natural, o 

medo. 

- Qual a linguagem que usam os animais? 

- Fazer uma performance inventando uma 

linguagem própria, corporal e/ou verbal e ver se 

somos compreendidos pelos colegas. 

 

- Leitura do livro. 

- Roda de conversa sobre o livro. 

- Performance sobre linguagens. 

Livro. 

14/08 Abecedário do 

Millor para 

crianças 

- Rememorar as letras do alfabeto, na forma 

maiúscula e minúscula. 

- Imaginar as letras do alfabeto exercendo funções 

cotidianas. 

- Leitura do livro. 

- Roda de conversa sobre o livro: você 

imaginava as letras da forma como o 

autor as enxerga? 

Livro, papel, lápis de escrever e de 

colorir. 



(Millor 

Fernandes) 

- Pensar em outras características e funções para as 

letras do alfabeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Escolher 5 letras e falar sobre 

características ainda não mencionadas 

sobre elas. 

- Produzir uma pequena história das 

letras escolhidas. 

21/08 13 lendas 

brasileiras 

Contos: 

- Curupira 

- Saci Pererê 

(Mario Bag) 

- Retomar a discussão sobre a preservação da 

natureza através de contos populares. 

- Conhecer a lenda do Curupira e reconhecer a 

importância de seus atos para a preservação da 

natureza. 

- Reconhecer a lenda do Saci Pererê. - - Promover 

debates sobre demais lendas que envolvem a 

figura do Saci. 

- Levantar hipóteses: será que esses personagens 

folclóricos são amigos? 

- Reconhecer o gênero textual: conto. 

- - Leitura dos contos. 

- Roda de conversa sobre os contos. 

- Debate: você, às vezes, age como o 

Curupira, cuidando da natureza? 

- Produzir, em dupla, uma história de 

aventura que envolva o Curupira e o 

Saci. 

Livro, papel, lápis de escrever e de 

colorir. 

28/08 13 lendas 

brasileiras 

Contos: 

- Boto 

- Iara 

 

(Mario Bag) 

- (Re)conhecer a lenda do Boto e da Iara. 

- Reflexão: o que há de comum entre estas duas 

lendas? 

- Qual é a linguagem que a Iara utiliza para 

hipnotizar as pessoas? 

- Quais são os outros possíveis nomes da Iara? 

- Leitura dos contos. 

- Roda de conversa sobre os contos. 

- Produção de uma história que relate 

o surgimento da Iara ou do Boto. 

- Livro, papel branco e lápis de colorir 

04/09 Indo não sei 

aonde buscar 

não sei o quê 

(Ângela Lago) 

 

- Refletir: afinal, o menino era zonzo ou esperto? 

- Percepção das características da personagem 

principal e seu processo de transformação. 

- Associação dos termos “trouxa e embrulho” no 

processo de transformação da personagem. 

- É possível ir não sei aonde e buscar não sei o 

quê? 

- Como o menino zonzo se torna herói? 

- Leitura do livro. 

- Roda de conversa sobre o livro. 

- Desenhar as personagens principais 

do livro: o menino, a princesa e o 

Diabo. 

. Livro, papel branco e lápis de colorir. 



- Identificar os estereótipos das princesas e da 

figura do diabo. 

11/09 Até as princesas 

soltam pum 

(Ilan Bernman) 

- Reflexão sobre o reino encantado/realidade. 

- Debate: se as princesas são seres humanos, o que 

mais elas devem fazer que possa nos parecer 

estranho? 

- Desconstrução do estereótipo de personagens de 

contos de fadas. 

- Leitura do livro. 

- Roda de conversa sobre o livro 

- Produção de uma história que relate 

hábitos engraçados/inusitados das 

princesas. 

Livro, papel branco e lápis de colorir 

18/09 A Princesinha 

medrosa 

(Odilon Morais) 

- Debate: além de soltar pum as princesinhas 

também têm medo? 

- Quais outros sentimentos, além daqueles 

esperados por nós, devem ter as princesas? 

- E você, tem medo de quê? 

- Debate: a sua coragem é maior ou menor que o 

seu medo? 

- Leitura do livro. 

- Roda de conversa sobre os nossos 

medos e o que fazer para combatê-los. 

- Relatos pessoais: qual foi seu grande 

ato de coragem? 

- Ilustrar nossos medos e nossos atos 

corajosos. 

Livro, papel branco e lápis de colorir 

25/09 Encerramento - Verificar a ocorrência da desconstrução das 

personagens dos contos de fadas. 

- Envolver todos os livros trabalhos em um 

trabalho de recorte na produção de um livro criado 

pela turma. 

- Conversar sobre os livros lidos 

durante o 3° bimestre. 

- Criar as personagens, a história e o 

enredo do livro. 

Livro, papel branco e lápis 

 

Disciplina: Teatro 

Professor: Guina 

3º bimestre / 2018 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

02/08 

09/08 

 

 

- Interacionismo – contato 

corporal como instrumento de 

diálogo/comunicação 

 

- Jogo de sons – a palavra: 

utilização da linguagem 

- Provocar nos alunos 

elementos (corpo, voz) que 

possam conjugar escuta e 

contato físico. 

 

Atividade desenvolvida em grupo tendo 

como ponto de partida “provocar” nos 

alunos elementos (corpo, voz) que possam 

estabelecer uma interação mais próxima. 

 

No primeiro momento será realizado um 

exercício de alongamento, observando as 

articulações do corpo e respiração, 

proporcionando dessa maneira uma melhor 

- Pátio coberto 

 

 

- Instrumentos musicais 



através de signos (fruta, 

número, objeto) como recurso 

de percepção sonora 

estabelecendo e produzindo 

ação vocal entre emissor e 

receptor. 

 

- Relacionar palavra e corpo: 

criar no corpo a imagem da 

palavra (o professor diz a 

palavra e o a criança cria a 

imagem em seu corpo). 

 

- Utilizar a vogal como 

instrumento de diálogo com o 

outro. A vogal passa a ser o 

veículo de comunicação, 

procurando estabelecer o 

contato entre emissor e 

Receptor, observando o 

`mecanismo` da escuta e da 

fala atentando para a pausa 

(silêncio da frase). 

 

- Refletir e compreender o 

`silêncio` (pausa) da fala 

como elemento de 

composição para 

compreensão e entendimento 

da frase ouvida e 

consequentemente a sua frase 

(falada) 

 

flexibilidade e presença corporal. O espaço 

será determinante, pois, permitirá ao aluno 

melhor desenvoltura e flexibilidade. 

 

O jogo que será estabelecido será o da 

‘fala’ e da ‘escuta’ tanto no que se refere a 

voz como corpo. 

16/08 

23/08 

 

 

- Atividade em duplas: 

* vogais como “elemento” de 

comunicação e sonoridade. 

* construção de diálogos 

- articular as vogais como 

exercício de dicção vocal; 

 

- observar no outro a 

- Utilização do som vocálico como 

elemento de comunicação interativa entre 

emissor e receptor observando o  

‘mecanismo’  da escuta e da fala atentando 

- Pátio coberto. 

 

- Instrumentos musicais 



através de vogais – emissor e 

receptor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O resultado do processo 

dessas aulas culminará em 

uma apresentação no dia 01 de 

setembro – atividade paralela 

ao projeto APOEMA tendo 

como tema as manifestações 

pelos direitos indígenas, onde 

será apropriado do uso do 

espaço como cenário e a 

utilização da voz como recurso 

cênico e sonoro. 

sonoridade e tempo da ‘fala’; 

 

- refletir e compreender o 

‘silêncio’ (pausa) da fala 

como elemento de 

composição para 

compreensão e entendimento 

da frase ouvida e 

consequentemente a sua frase 

(falada) 

 

 

 

 

 

 

par a pausa (silêncio da frase 

30/08 

06/09 

 

- Espacialização=apropriação 

do espaço. 

 

- Ritmo/som=movimentação 

no espaço estimulado pela 

variação de ritmos (lento, 

normal, rápido) observando os 

planos alto, médio e baixo 

- Conscientizar-se sobre a 

importância da 

espacialização física, tanto do 

seu espaço como do outro. 

 

- Estimular o corpo a 

criar/produzir formas através 

de sons percussivos (tambor, 

palmas, pandeiro) 

 

- Direcionar e ampliar o seu 

campo visual e auditivo 

O exercício será realizado em grupo em um 

espaço amplo, observando o seu corpo no 

espaço e não interferindo no espaço do 

outro (como esbarrar ou bater no outro). O 

ritmo será utilizado para a movimentação 

dos alunos e concomitantemente, através da 

voz do professor, serão construídas formas 

com o corpo durante as pausas de 

movimentação. 

A atividade visa proporcionar ao aluno a 

conscientização do seu corpo no espaço 

físico, observando e respeitando o espaço 

do outro 

 

13/09 - Espacialização=apropriação - Permitir ao aluno perceber As atividades estimuladas pela música, - Aparelho de som 



20/09 

27/09 

 

 

do espaço a partir de uma 

música sonora 

 

- Estímulo sonoro=criação de 

imagens corporais estimulada 

pelo ritmo e sonoridade 

musical 

 

- variações corporais= 

movimentação do corpo, 

observando as articulações 

corporais do aluno. 

 

sobre a importância e 

respeito e atenção ao espaço 

do outro. 

 

- Identificar o espaço a partir 

da interação com o ‘outro’. 

 

- Preencher o espaço, 

explorando as articulações 

corporais (planos: alto, baixo 

médio) 

observando de que maneira serão 

construídas as imagens corporais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


