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Disciplina: CIÊNCIAS                                                        Professora: FLÁVIA SILVA JARDIM 

3º bimestre / 2018 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

AULAS 

37 a 38 

 

DATA 

02/08/18 

 a 

06/08/18 

 

 

 

 

O NATURALISTA NA 

FLORESTA TROPICAL 

* Identificar características 

das Florestas Tropicais; 

*Observar por meio de 

fotografias, alguns 

exemplares da fauna da Mata 

Atlântica; 

* Identificar algumas 

espécies de animais e 

vegetais da Mata Atlântica 

que correm risco de extinção. 

● Conversa informal sobre o 

tema; 

● Estudo do Livro Anglo - 

Págs.: 249 a 258. 

● Confecção de painel (trabalho 

em grupo). 

● Sessão Pipoca ( fechamento do 

capítulo). 

● Mapa-Mundi, 

● Data show, 

● Computador,  

● Figuras de animais e 

plantas da Mata Atlântica, 

● Papéis para desenho, 

● Filme: Rio. 

AULAS 

39 A 43 

DATA 

09/08/18 

A 

17/08/18 

 

 

 

 

 

PERCEBENDO O 

AMBIENTE 

(Os cinco sentidos) 

*Identificar por meio de 

atividade prática ao ar livre, 

estímulos ambientais 

captados pelo órgãos dos 

sentidos humanos, 

* Compreender o sentido do 

tato e identificar sua 

aplicação na leitura de textos 

em Braile, 

* Conhecer principais 

problemas de audição e 

visão, 

* Descobrir como o olfato 

humano consegue identificar 

odores liberados pelos 

alimentos. 

*Atividade preliminar realizada na 

parte externa da escola, 

* Atividades propostas no Livro 

Anglo-págs.: 259 a 270. 

* Documentário - 5 sentidos. 

 

● Colchonete, 

● materiais diversos para 

desenvolver os sentidos. 

● Livro Anglo, 

● TV, data show, 

computador. 

AULAS  

44 a 47 

DATA 

20/08/18 

 

 

 

INVESTIGAR A MATA 

*Compreender o mecanismo 

responsável pela formação 

dos dias e das noites no 

ambiente florestal, 

*Atividades Livro Anglo - págs.:271 a 

281, 

*Vídeos sobre os animais e seus 

hábitos diurnos e noturnos. 

* Imagens de animais trazidas 

pelos alunos, 

*Folhas de papel cartão vermelho, 

verde e amarelo. 



a 

27/08/18 

 

 

 

*Identificar a camuflagem 

como estratégia que favorece 

a sobrevivência dos animais 

no ambiente selvagem, 

* Conhecer a origem dos 

corantes naturais e perceber 

sua importância econômica e 

cultural, 

*Reconhecer que existem 

animais com hábitos diurnos 

e noturnos. 

*Livro Anglo 

AULAS 

48 a 50 

DATA 

30/08/18 

a 

06/09/18 

 

 

 

 

 

OS SONS DA FLORESTA 

*Conhecer sons emitidos  

por alguns animais e 

aprender como eles são 

denominados, 

*Compreender quais as 

funções biológicas dos sons 

emitidos pelos animais, 

*Conhecer o sistema de 

ecolocalização dos morcegos. 

*Atividade preliminar para introdução 

do tema a ser estudado - CDs com 

sons de animais. 

*Atividades do Livro Anglo - 

págs.:283 a 287. 

*Livro Anglo, 

* CDs com sons de animais, 

* Tubos de papel toalha, 

* Esponja de aço, 

* Papel cartão, 

* Tinta colorida. 

AULAS 

51 a 54 

DATA 

10/09/18 

a 

14/09/18 

 

 

 

 

AROMAS E SABORES 

*Compreender a 

interdependência existente 

entre animais e plantas, 

*Compreender diferentes 

estratégias de dispersão de 

sementes e frutos, 

*Reconhecer a importância 

do consumo de frutas para a 

manutenção da saúde. 

* Atividade preliminar utilizando 

frutas para observar diversidade de 

sementes, 

* Livro Anglo - 288 a 296, 

* Produção de sabonete. 

*Frutas diversas, 

* Materiais para produção de 

sabonete, 

*Livro Anglo. 

 

Observação: Faremos um estudo de meio no Parque do Itacolomi para fechar os trabalhos relacionados ao estudo sobre florestas com data a definir. 

Estudo de Meio no Aquário Mundo das Águas em Belo Horizonte. 

 

 



Disciplina:HISTÓRIA/GEOGRAFIA                                 Professor: FLÁVIA SILVA JARDIM 

3º bimestre / 2018 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

AULAS  

37 a 40 

 

DATA 

01/08/18 

a 

08/08/18 

 

 

 

 

 

A FAMÍLIA DE CADA UM 

*Reconhecer o conceito de 

família, 

*Desenvolver a identidade 

familiar, 

*Perceber as diferentes 

composições familiares, 

*Trabalhar com sistematização 

de dados, 

* Construir gráficos. 

*Conversa informal sobre tema a ser  

trabalhado, 

*Atividades do Livro Anglo, 

* Objetos, fotos antigos que 

pertenceram aos antepassados e 

pessoas mais velhas da família.para 

que todos possam conhecer e contar 

um pouco da história de seu familiar 

e do familiar de seu colega. 

*Livro Anglo, 

* Caderno pautado, 

*Data Show e computador. 

AULAS 

41 e 42 

 

DATA 

10/08/18  

a 

14/08/18 

 

 

 

 

 

 

AS FAMÍLIAS E SUAS 

HISTÓRIAS 

*Reconhecer na própria 

família as diversas origens dos 

antepassados, 

* Perceber as heranças 

culturais dos antepassados. 

*Entrevista com pessoas mais velha 

da família, 

*Observação das imagens e leitura 

que abre o módulo, 

*Atividades do livro 

*Papel Kraft,  

*Fotos, 

*Recortes de revistas, 

*Mapas, 

*Livro Anglo. 



 

AULAS 

45 a 47 

 

DATA 

21/08/18 

a 

24/08/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O LUGAR ONDE 

MORAMOS 

*Conhecer o tipo de moradia  

dos colegas de sala; 

 

*Identificar a falta de moradia 

como um desrespeito a um dos 

direitos da Declaração 

Universal dos Direitos da 

Criança. 

*Roda de conversa sobre o tema que 

será estudado; 

 

* Atividades propostas pelo livro 

Anglo 

*Livro Anglo, 

*Cartolina, 

*Papel Sulfite, 

*Figuras de diversos tipos de 

moradias. 

AULAS 

48 a 51 

    DATA 

29/08/18 

a 

04/09/18 

 

 

 

 

 

 

 

AS MORADIAS NO BRASIL 

E NO MUNDO 

*Identificar outras formas de 

moradia além da do aluno e as 

de seus colegas; 

 

*Trabalhar com as noções de 

semelhança e diferença, bem 

como de sustentabilidade. 

*Pedir aos alunos para observarem 

as imagens que abre o módulo; 

 

*Conversar sobre os materiais 

utilizados nas construções; 

 

* O que se retira da natureza? 

*Atividades do Livro Anglo. 

*Mapa-Mundi; 

*Projetor multimídia; 

*CD para ouvir a música “a casa”; 

*Folha A3; 

*Livro Anglo. 

 

AULAS 

52 a 54 

DATAS 

05/09/18 

a 

14/09/18 

 

 

 

 

MORADIAS NO PASSADO 

*Desenvolver a percepção de 

temporalidade; 

*Situar a moradia no tempo 

dos primeiros caçadores e 

coletores; 

*Adquirir repertório histórico-

cultural que permita localizar 

acontecimentos  em uma 

multiplicidade de tempos. 

*Esse tema será iniciado com a 

história dos primeiros habitantes e 

como tudo começou. 

*Livro Anglo. 

*Mapa-Mundi, 

*Projetor Multimídia, 

*Livro Anglo. 

 

 

 



Disciplina:Língua Portuguesa                                   Professor:Flávia Silva Jardim 

3º bimestre / 2018 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas  

73 a 78 

Data 

02/08/18 

a  

09/08/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOIS JEITOS DE 

ESCREVER 

 

*Construir compreensão 

global do texto lido 

* Participar das interações 

em sala de aula,expondo 

opiniões; 

* Compreender a importância 

da letra cursiva; 

* Aperfeiçoar o traçado da 

letra cursiva; 

*Diferenciar letra bastão, 

letra cursiva e letra de 

imprensa; 

* Aprender o traçado da letra 

cursiva para leitura e escrita; 

*Copiar receita em letra 

cursiva. 

* Leitura; 

*Treinando a letra cursiva; págs.: 9,10 

e 11. 

*Cópia de uma receita usando letra 

cursiva; 

*Atividade complementar treinando a 

letra cursiva. 

*Livro Anglo, 

*Barbante, cola lápis de cor, 

*Jornais, cartazes revistas e 

propagandas com variedades de 

estilos de letras. 

*Tampa de Caixa de sapato ou 

bandeja de isopor, 

*Fubá, 

*Corda para pular. 



 

 

 

 

Aulas 

79 a 84 

Data 

13/08/18 

a  

16/08/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIGOS 

*Compreender texto, 

buscando pistas textuais; 

*Participar das interações em 

sala de aula, expondo fatos e 

opiniões; 

*Compreender o uso de 

nome próprio e de nome 

comum; 

*Apreender primeiras noções 

de parágrafo; 

*Refinar domínio de letra 

cursiva; 

*Produzir narrativa. 

*Conversa sobre o título estimulando 

o interesse pela leitura,pág.:20 

 

*Entender o texto, pág.:21 

 

*Estudo da língua: Nome Próprio e 

Nome Comum, pág.: 23 

 

* Hora de Jogar, pág.:24. 

 

*Produção de Texto; 

 

*Atividades Complementares. 

              

  

● Livro Anglo, 

● Jornais e revistas, 

● Mapa físico do Brasil. 



 

 

 

Aulas 

85 a 90 

Data 

20/08/18  

a  

24/08/18 

 

 

 

 

 

 

FUTEBOL 

● Construir 

compreensão global 

do texto lido, 

● Perceber significados 

diversos de uma 

mesma palavra 

(Homonímia e 

Polissemia) , 

● Reconhecer a função 

do parágrafo na 

organização dos 

textos, 

● Aprimorar o uso da 

letra cursiva. 

 

● Ler e trocar ideias sobre o 

texto, 

● Entender o texto , 

● Estudar a língua: Uma palavra, 

vários significados, pág.: 35 a 

37; 

● Estudar a Língua 2: Parágrafo-

págs.: 37 e 38, 

● Atividades Complementares 

do livro anglo e folhas. 

 

 

 

● Livro Anglo, 

● Dicionário Língua 

Portuguesa, 



 

 

 

 

Aulas  

91 a 96 

Data 

27/08/18 

a  

03/09/18 

 

 

 

 

 

 

 

UM AMIGO DIFERENTE 

● Levantar e confirmar 

hipóteses sobre 

conteúdo de texto 

ouvido, 

● Reconstruir 

coletivamente o texto, 

● Conhecer sinais de 

pontuação, 

● Contar histórias com 

imagens, 

● Produzir texto com 

diálogo. 

● Leitura- Ler  pág.: 46 e 47, 

● Biografia do Autor, 

● Entender o Texto, 

● Estudar a língua:Sinais de 

Pontuação-pág.:50, 

● Produção de texto, 

● Atividades Complementares. 

 

 

● Livro Anglo, 

● Atividades em folhas. 



 

Aulas  

97 a 102 

 

Data 

04/09/18 

a  

14/09/18 

 

 

 

 

 

IMAGENS 

 

● Interpretar imagens, 

● Avaliar aspectos 

éticos em imagens, 

● Comparar foto e 

desenho, 

● Perceber o som da 

letra G antes de 

vogais, 

● Reconhecer encontro 

consonantal, 

● Aprimorar a letra 

cursiva, 

● Produzir texto com 

imagens. 

 

● Observar a imagem - pág.:56, 

● Observar imagem 2 - pág.:57, 

● Estudar a Língua - O som da 

letra G - pág.: 59, 

● Estudar a Língua 2: Duas 

Consoantes em uma mesma 

sílaba, 

● Produção de Texto, 

● Atividades Complementares. 

● Livro Anglo, 

● Máquina fotográfica, 

● Fotos impressas, 

● Folha para desenho, 

● Giz de cera. 



 

 

Aulas 

103 a 108 

 

Data 

17/09/18 

a  

24/09/18 

 

 

 

DOIS AMIGOS PRODUZEM 

VÍDEOS 

● Construir 

compreensão global 

dos textos lidos, 

● Participar da 

interação oral em sala 

de aula, 

● Praticar a letra 

cursiva, 

● Compreender a 

sequência temporal de 

fatos apresentados no 

texto, 

● Perceber a 

nasalização por meio 

de til, m e n. 

● Produzir bilhetes em 

letra cursiva, 

● Produzir texto com 

diálogo. 

● Leitura 1, 

● Entender o texto 1, pág.:74,  

● Leitura 2, 

● Construir um Caleidoscópio - 

pág.:75, 

● Entender o Texto 2 

● Estudar a língua: Til, M e N,, 

● Produção de Texto. 

 

● Livro Anglo, 

● Materiais para produzir um 

caleidoscópio. 

 

Observação: Neste bimestre iremos trabalhar com a biografia do aluno, daremos continuidade no livro “O Carteiro Chegou” e iniciaremos o trabalho 

no livro “OBAX”. 

O uso do caderno de caligrafia e atividades complementares também fazem parte de nossos trabalhos diários. 

A visita à biblioteca da escola acontece semanalmente, para que possamos incentivar o hábito de leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Disciplina: Matemática                                                            Professor: Flávia Silva Jardim 

3º bimestre / 2018 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

AULAS 

73 a 77 

DATA 

03/08/18 

a 

08/08/18 

 

 

 

 

AGRUPAR DE 10 EM 10, DE 

100 EM 100. 

*Realizar agrupamentos de 

10 em 10 e de 100 em 100; 

* Compreender as trocas na 

base 10, ampliando para a 

ordem das centenas; 

* Identificar a representação 

do número no material base 

10; 

*Compor e decompor 

números; 

*Explorar sequências 

numéricas. 

*Atividades preliminares utilizando 

palitos de picolés e 

elásticos(formando feixinhos e 

feixões); 

*Jogo Nunca 10; 

Atividades Livro Anglo. 

*Palitos e elásticos; 

*Material Dourado; 

*Dados convencionais 

 (faces de 1-6); 

*Livro Anglo. 

AULAS 

78 a 80 

DATA 

08/08/18 

a 

10/08/18 

 

CÁLCULO MENTAL NA 

ADIÇÃO 

*Memorizar fatos básicos da 

adição; 

*Identificar regularidades; 

*Analisar estratégias de 

cálculo mental; 

*Utilizar estratégias de 

cálculo mental. 

*Leitura coletiva do texto de abertura 

do módulo; 

*Realizar as atividades propostas pelo 

Livro Anglo. Págs.:180 a 185 

*Material para contagem; 

*Livro Anglo. 

 

AULAS 

81 a 82 

DATA 

14/08/18 

 

 

 

JOGO CUBRA E 

DESCUBRA 

*Identificar as possibilidades  

de obter as somas dos pontos 

de dois dados; 

 

*Ter contato com a ideia de 

chance. 

*Hora de jogar; 

*Resolução de Problemas; 

* Atividades Livro Anglo - págs: 187 

a 189. 

*Anexo 1 e anexo 2 para jogo; 

*Dados; 

*Livro Anglo. 

AULAS  *Identificar algumas funções *Leitura do texto de abertura; *Calculadora; 



83 e 84 

DATA 

15/08/18 

 

 

 

O USO DA CALCULADORA 

da calculadora; 

 

*Explorar o uso da 

calculadora nas funções de 

adicionar e subtrair, com o 

operador constante. 

*Conhecendo as funções das teclas da 

calculadora; 

*Atividades Livro Anglo - Págs.: 190 

a 193. 

*Livro anglo. 

AULAS  

85 a 88 

DATA 

17/08/18 

a 

21/08/18 

 

O PARALELEPÍPEDO, O 

CUBO E SUAS FACES. 

*Identificar paralelepípedos e 

cubos a partir de suas 

planificações; 

*Compor e decompor figuras 

utilizando o tangram; 

*Explorar sequências 

geométricas.  

*Recorte dos anexos 3 e 4; 

*Atividades do livro Anglo - págs.: 

195 e 196.; 

*Tangram- atividades das págs. 197 a 

199. 

*Sólidos geométricos: cubo e  

paralelepípedo. 

*Tangram, 

*Livro Anglo. 

AULAS 

89 a 91 

DATA 

24/08/18 

a 

29/08/18 

 

CÁLCULO MENTAL NA 

SUBTRAÇÃO 

*Memorizar fatos básicos da 

subtração; 

*Identificar regularidades; 

*Analisar estratégias de 

cálculo mental de subtração; 

*Utilizar estratégias de 

cálculo mental de subtração. 

*Explorando cálculos mentais 

utilizando materiais de contagem; 

*Atividades Livro Anglo-págs.:200 a 

202, 

*Explorar estratégias de cálculo 

mental na subtração- págs.: 202 a 205. 

*Materiais de contagem; 

*Material Dourado; 

*Livro Anglo. 

 

 

    

AULAS 

92 a 94 

DATA 

29/08/18 

 

 

 

GASTAR OU POUPAR? 

*Compreender para que 

serve e saber responder a 

uma pesquisa; 

*Organizar dados em tabela; 

*Construir e analisar gráfico 

de colunas. 

*Roda de conversa sobre tema que 

será estudado neste módulo; 

*Atividades Livro Anglo - Págs.:206 

a 212. 

 

* Livro anglo. 



AULAS 

95 a 98 

DATA 

31/08/18 

a 

04/09/18 

 

 

O NOSSO DINHEIRO 

*Explorar as cédulas e 

moedas do sistema monetário 

brasileiro; 

*Compor e decompor 

quantias em dinheiro; 

*Resolver situações-

problemas que envolvem 

troca, compra, venda e 

poupança. 

*Visita à cantina da escola para os 

alunos observarem como os preços 

estão registrados; 

*Recorte das cédulas e moedas do 

anexo 5 à 8. 

Atividades Livro Anglo - págs.:214 a 

219. 

* Embalagens de produtos de 

supermercados; 

*Anexos 5 à 8; 

*Livro Anglo. 

AULAS 

99 e 100 

DATA 

05/09/18 

a 

12/09/18 

 

 

MEDIR COMPRIMENTOS 

 

*Aprender  realizar medições 

com o uso da régua; 

*Fazer estimativas de 

medidas. 

*Leitura coletiva do texto de abertura; 

*Relembrar o uso da fita métrica, 

utilizada anteriormente; 

*Atividades Livro Anglo - págs.:223 à  

228. 

* Objetos utilizados para medir; 

*Régua; 

*Livro Anglo. 

 

 

 

 

AULAS 

101 a 104 

DATA 

13/09/18  

a 

18/09/18 

 

 

MEDIDAS DE MASSA E 

MEDIDAS DE 

CAPACIDADES 

*Conhecer unidades de 

medidas de massa e de 

capacidade; 

* Identificar unidades de 

medidas não padronizadas e 

padronizadas. 

*Utilizar diversas embalagens que 

tenham unidades de medidas 

registradas nos rótulos; 

*Leitura coletiva; 

Atividades Propostas Livro Anglo - 

págs.:230 a 236. 

*Embalagens diversas; 

*Livro Anglo. 

AULAS 

105 a 108 

DATA 

19/09/18 

a 

26/09/18 

 

 

A MULTIPLICAÇÃO 

*Explorar a multiplicação 

como adição de parcelas 

iguais; 

*Dar as coordenadas de um 

elemento situado numa tabela 

de dupla entrada; 

*Localizar elementos de 

dupla entrada. 

*Simplificar adição de parcelas- 

págs.: 238 a 239; 

*Representar multiplicação na Reta 

Numérica, págs.:240; 

*Tabelas de dupla entrada - págs.:242 

a 243; 

*Hora de jogar; 

*Resolvendo Problemas - págs.:245. 

 

Lápis de cor; 

Livro anglo. 

 

 

 



Planejamento Anual da disciplina de Arte -  2ºAno –Ensino fundamental I 

 

Infantil 

 
PERÍODO CONTEÚDO/OBRA  OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAL 

1º Bimestre 
 
Formas e cores 
das plantas 
 
 
 
 
 
 
*Projetos 
Pedagógicos 
institucionais 

 

 

    –Formas e cores das 

plantas 

 

    Artistas escolhidos- 

Henri Rousseau, Henri 

Matisse, Giuseppe 

Arcimboldo entre outros 

 

ATIVIDADES 
 

• Desenhos de 

observação 
• Desenhos com 

tesoura 
• Colagem com 

folhas e flores 
• Captura de 

texturas 

 

 

 

 

        

          OBRAS  

A escolha das obras será 

realizada com as 

crianças. 

 

 

• Apresentar a diversidade 

cultural, humana e natural 

do mundo. Através dos 

movimentos artísticos e 

seus estímulos. 

• Investigar, identificar e 

organizar informações 

sobre possibilidades de 

inter-relações entre os 

elementos da linguagem 

artística em uma 

composição. 

• Reconhecer, respeitar e 

valorizar a ação social dos 

produtores de arte e as 

concepções e 

peculiaridades estéticas de 

diferentes grupos étnicos. 

 
 
• Exercitar o uso das cores e 

formas geométricas básicas 
• Testar as misturas de cores 

e texturas 
• Explorar o uso de tinta 
•   Conceitos de cores, 

primárias, secundárias  
• Desenho de observação de 

folhas com grafite 
• Desenho de observação de 

flores com grafite 

 
• Desenho com a tesoura-

releitura das obras de Henri 
Matisse 

 
• Técnica da frotagem e 

carimbo 

 
 

 
 

 
 

• Câmera fotográfica 
• Giz de cera, 
• Papéis sulfite, papelão 
• Imagens impressas 
• Projetor  
• Cola branca 
• Cartolina 
• Papelão 
• Papel A3 e A4 
• Lápis de cor 
• Tinta guache 
• Lápis preto nº2 
• Borracha 
• Tesoura 
• Papeis coloridos 
• Folhas e flores do entorno da 

escola 
 



• Desenvolver processos 

pessoais ne coletivos de 

criação e produção 

artística, empregando 

recursos técnicos e 

estruturais próprios de cada 

uma das linguagens 

artísticas. 

 
 
 
 
 
2ºBimestre 
 
 
Arte Indígena 
 
 
 
 
 
 
 
*Projetos 
Pedagógicos 
Institucionais 

 

 

Apresentação do 

tema – Tintas 

artesanais, 

Cestaria indígena   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES 

 

1. Grafismo 

indígena 

2. Tipos diferentes 

de pinturas 

corporais 

linhas/traços  

 
 
 
 

• Apresentar a diversidade 

cultural, humana e natural 

do Brasil. Através dos 

movimentos artísticos e 

seus estímulos. 

• Investigar, identificar e 

organizar informações 

sobre possibilidades de 

inter-relações entre os 

elementos da linguagem 

artística em uma 

composição. 

 
• Exercitar o uso das cores e 

formas geométricas básicas 
• Testar as cores de tintas 

artesanais 
• Explorar o uso de tinta e 

texturas oferecidas pela 
terra 
 

 
 

• Terra de diversas cores 
• Argila 
• Tinta guache 
• Pincéis 
• Potes /copos plásticos 
• Papel cartonado 
• Papelão 
• Tesoura 
 
• Cola branca 
• Folha sulfite A3 e A4 
• Imagens impressas 
• Projeções 
• Papel pardo 
• Carvão 
• Jornais e revistas 



3. Figuração 

humana com 

carvão 
 

Artistas escolhidos– 

Elon Brasil 
 
 
Obras escolhidas para 
releituras –  

A escolha das obras será 

realizada com as 

crianças. 

 

 

 

 

 

 

• Reconhecer, respeitar e 

valorizar a ação social dos 

produtores de arte e as 

concepções e 

peculiaridades estéticas de 

diferentes grupos étnicos. 

• Apresentar a diversidade 

cultural, humana e natural 

do Brasil. Através dos 

movimentos artísticos e 

seus estímulos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3º Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apresentação do 

tema- 

Objetos 

tridimensionais 

 

 

 
 Artista e Obras 
escolhidas   
Lygia Clarc- bichos 
 

 

Atividades- 

 

• Investigar, identificar e 

organizar informações 

sobre possibilidades de 

inter-relações entre os 

elementos da linguagem 

artística em uma 

composição. 

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

classificação de materiais 
• Construir uma obra que possa 

ser manipulada 

 

• Cada criança vai confeccionar 

uma obra comestível 

 

 

 
• Sucatas eletrônicas  
• Restos de fios 
• Parafusos 
• Porcas 
• Pregos 
• Materiais para colorir 
• Tinta guache 
• Pincéis 
• Potes /copos plásticos 
• Papel cartonado 
• Papelão 
• Tesoura 
• Retalhos de papel 
• Cola branca 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Projetos 
Pedagógicos 
Institucionais 

 

• Confecção de 

obras 

tridimensionais 

manipuláveis. 

• Reconhecer, respeitar e 

valorizar a ação social dos 

produtores de arte e as 

concepções e 

peculiaridades estéticas de 

diferentes grupos étnicos. 

• Apresentar a diversidade 

cultural, humana e natural 

do Brasil. Através dos 

movimentos artísticos e 

seus estímulos. 

  

• Folha sulfite A3 e A4 
• Imagens impressas 

 
• Cabos de madeira 

 
 

 
4º Bimestre 

 

 

Criações de sucata 

 

 

 

 

*Projetos 

Pedagógicos 

institucionais 

 

 

 

        

        

Apresentação do tema- 

 

Beatriz Milhazes 

 
Obras escolhidas   
As obras trabalhadas 
serão escolhidas pelas 
crianças. 

 
 

 

Atividades- 

 

Colagens 

 

• Investigar, identificar e 

organizar informações 

sobre possibilidades de 

inter-relações entre os 

elementos da linguagem 

artística em uma 

composição. 

• Reconhecer, respeitar e 

valorizar a ação social dos 

produtores de arte e as 

concepções e 

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

classificação de materiais 
• Construir uma marionete   
•  

 
 

• Papelão 
• Papel de bala 
• Papel de chocolate 
• Papel de presente 
• Cola branca 
• Cola quente 
• Botões 
• Fitas 
• Durex colorido 
• Cola colorida 
• Rótulos  
• Garrafas pet 
• Fios de nylon 
• Impressões 
• Projetor 
• Vidros de amaciante 
• Cabos de madeira 
•  

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peculiaridades estéticas de 

diferentes grupos étnicos. 

• Apresentar a diversidade 

cultural, humana e natural 

do Brasil. Através dos 

movimentos artísticos e 

seus estímulos. 

 

 Ouro Preto, Fevereiro/2018                                                                                         Professora: Vanessa Jeremias 
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Centro Educacional Ouro Preto - Uma escolha feliz! 

CONTEÚDO – 2º ANO 

3º BIMESTRE – 2018 - DISCIPLINA: Educação Física - PROFESSOR: Jorge S. Batista 

 

CONTEÚDOS E 

CONCEITOS 

Objeto de Estudo 

HABILIDADE E/OU 

COMPETÊNCIAS 

Descritores 

ABORDAGEM TEMÁTICA 

 

PROCEDIMENTOS 

Estratégias 

Interação 

com outras 

áreas 

O Estudo do 

Movimento Humano 

e as Habilidades 

Motórias 

 

 

              As 

modalidades das 

Olimpíadas do 

CEOP - 2018 

-Relacionar as habilidades motórias 

com as modalidades olímpicas 

integrantes das Olimpíadas do CEOP – 

2018. 

. 

 

-Abordagem prática de vivências nas 

atividades físicas, enfatizando as 

habilidades motórias olímpicas 

integrantes das Olimpíadas do CEOP – 

2018. 

Aulas práticas evidenciando os 

movimentos que possibilitem o 

reconhecimento e identificação 

das habilidades motórias 

olímpicas integrantes das 

Olimpíadas do CEOP – 2018. 

Português 

Matemática 

História 

Geografia 

Inglês 

Artes 

Motivação nas aulas 

de Educação Física 

(continuação) 

A preocupação com o clima 

motivacional nas aulas de Educação 

Física. 

 

- Utilização de técnicas voltadas para o 

ego envolvimento. 

- Utilização de técnicas voltadas para a 

tarefa que é a meta educacional mais 

apropriada 

 

- Prática de atividades 

motivacionais nas aulas 

Educação Física, evidenciando 

a tarefas em detrimento do ego 

envolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Matéria: Inglês   Turma: 2º ano – Fundamental I       Professora: Maria Emília E. Junqueira ( mejunq@hotmail.com)  

PLANEJAMENTO BIMESTRAL – 3º BIMESTRE 2018 

 

Data 
Disciplina 

 

Conteúdos 

 

Objetivos 

 

Recurso Didático 

 

Materiais 

 

 

 

 

 

 

 

30/07 e 

02/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÊS 

 

- Retomada das aulas; 

UNIT 5 (pg. 68 a 71) 

 

- Desenvolver a 

compreensão e a produção 

oral; 

-Participar da interação na 

sala de aula; 

- Brincar coletivamente, 

em grandes e pequenos 

grupos com finalidades 

pedagógicas; 

 

 

 - Introdução a 

unidade 5 do livro 

Anglo (A Healthy 

Body). 

- Atividade de Áudio. 

Escutar com os alunos 

ao áudio da página 70, 

e colorir de acordo 

com as descrições 

físicas escritas. 

- Let’s Chat! Convidar 

os alunos, para em 

grupos, descrever as 

próprias características 

físicas. 

- Sing Along! Ouvir e 

cantar com os alunos a 

música da pág. 71. 

HOMEWORK: pg.72 

 

 

 

- Lápis, borracha, 

Aparelho de Som, 

CD, Livro Anglo, 

Pincel, Quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/08 e 

07/08 

 

INGLÊS 

A healthy body (UNIT 5) 

We are all different (pg. 

74) 

 

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas na aula anterior; 

- Aprimorar a 

decodificação de palavras 

cognatas; 

- Para retomar a aula 

anterior, corrigir o 

dever de casa, 

escrevendo as 

respostas dos alunos 

no quadro; 

Livro Anglo, 

Pincel, Quadro, 

Lápis, Borracha, 

Som, CD. 

mailto:mejunq@hotmail.com


 - Participar da interação 

na sala de aula; 

- Desenvolver a 

compreensão e a produção 

oral; 

-Participar de jogos que 

consolidem conhecimentos 

sobre partes do corpo; 

 

 

 

 

 

- Convidar os alunos 

para brincar de 

Chinese Whispers, 

possibilitando assim 

que usem as 

características físicas. 

- Em seguida, 

questionar os alunos 

sobre as cores dos 

olhos da classe, e 

juntamente com eles, 

preencher o gráfico da 

página 73. 

- Pedir que associem 

as partes do corpo a 

imagem da página 74. 

 

- Convidar os alunos 

para desenhar seu 

monstro, e em seguida, 

pedir que em duplas, 

descrevam seus 

monstros com o 

objetivo que o colega 

desenhe o mostro 

baseado nas descrições 

dadas. (pág. 75); 

- Story Time: Ouvir 

com os alunos a 

história das páginas 76 

e 77. 

HOMEWORK: pág. 

78 e leitura da história 

das páginas 76 e 77. 



13/08 e 

14/08 
INGLÊS 

Does she have blue eyes? 

(UNIT 5) 

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas na aula anterior; 

- Aprimorar a 

decodificação de palavras 

cognatas; 

 - Participar da interação 

na sala de aula; 

- Desenvolver a 

compreensão e a produção 

oral; 

-Participar de jogos que 

consolidem conhecimentos 

sobre partes do corpo; 

 

- Corrigir o 

HOMEWORK da pág. 

78 e reler a história 

com os alunos.  

- Para retomar a aula 

anterior, convidar os 

alunos para jogar 

Simon says. A partir 

dos comandos eles tem 

que tocar as partes 

indicadas do corpo. 

- Convidar os alunos 

para ouvir o áudio da 

página 80 e em 

seguida, pedir que 

colem os adesivos no 

local correto de acordo 

com o áudio. 

 - Convidar os alunos 

para classificar os 

cartões com o objetivo 

de refinar as 

caracterizações. Em 

seguida, pedir que 

escolham um familiar 

e o descreva ao colega 

ao lado. Ao fim o 

aluno revela quem é. 

- Activity time! 

Desenhar com os 

alunos suas famílias na 

página 81. 

- Convidar os alunos 

para ouvir ao áudio e, 

em seguida, colorir os 

personagens da página 

Livro Anglo, 

Pincel, Quadro, 

Lápis, Lápis de 

cor, Borracha, CD, 

Som. 



83 de acordo com o 

áudio. 

HOMEWORK: pág. 

82 

20/08 e 

21/08 
INGLÊS 

REVIEW – UNITS 4 and 

5  

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas na aula anterior; 

- Participar da interação na 

sala de aula; 

- Desenvolver a 

compreensão oral; 

- Desenvolver habilidades 

orais com os diálogos; 

- Rever as matérias das 

unidades 4 e 5. 

- Corrigir o 

HOMEWORK, e em 

seguida, através da 

atividade retomar o 

assunto da aula. 

- Realizar diversas 

atividades individuais 

e em grupos com os 

alunos revendo as 

matérias das unidades 

4 e 5. 

HOMEWORK: Folha 

Extra. 

 

27/08 e 

28/08 
INGLÊS 

What’s the weather like? 

(UNIT 6) 

 

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas na aula anterior; 

- Identificar e conhecer 

vocabulário relativo a 

clima, roupas e etc. 

- Trabalhar a compreensão 

oral; 

- Participar da interação na 

sala de aula; 

 

 

- Corrigir o 

HOMEWORK, e em 

seguida, através da 

atividade retomar o 

assunto da aula. 

- Convidar os alunos 

que abram o livro nas 

páginas 84 e 85, e que 

identifiquem nas 

imagens, quais os 

climas e roupas que os 

personagens estão 

vestindo e quais as 

cores de cada uma 

dessas roupas; 

- Fazer atividade sobre 

reconhecimento. Pedir 

aos alunos que, em 

duplas, coloram as 

Livro Anglo, 

Pincel, Quadro, 

Lápis, Lápis de 

cor, Borracha, CD, 

Som. 



roupas das páginas 84 

e 85 usando as 

descrições do livro; 

- Listen and Learn: 

Convidar os alunos a 

ouvir o áudio e marcar 

T(true) e F(false) 

indicando se o áudio é 

verdadeiro ou falso de 

acordo com as 

imagens da página 86;  

- Now let’s chat! : 

pedir que, em duplas, 

usem o anexo 6, 

colando as peças que 

gostam em seus 

armários e indicando 

ao colega suas 

preferências. 

- Let’s sing : Convidar 

os alunos para ouvir e 

cantar a música da 

página 87. 

 HOMEWORK: pág. 

87. 

03/09 e 

04/09 
INGLÊS 

 

What’s the weather like?   

Different places, 

different clothes 

(UNIT 6) 

 - Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas na aula anterior; 

- Aprimorar a 

decodificação de palavras 

cognatas; 

 - Participar da interação 

na sala de aula; 

- Desenvolver a 

compreensão e a produção 

oral; 

- Corrigir o 

HOMEWORK, e em 

seguida, através da 

atividade retomar o 

assunto da aula; 

- Pedir aos alunos de 

destaquem o anexo 7, 

e em seguida, explicar 

que se trata de um 

jogo de dominó.  

Livro Anglo, 

Pincel, Quadro, 

Lápis, Lápis de 

cor, Borracha, CD, 

Som. 



-Participar de jogos que 

consolidem conhecimentos 

sobre climas, roupas e 

descrições físicas; 

 

- Pedir que e 

destaquem o anexo 8 e 

a partir das instruções 

da professora coloram 

as peças determinadas; 

- Convidar os alunos a 

ouvir o áudio da 

página 89 e pedir que 

enumerem as imagens 

descritas. Em seguida 

pedir que liguem as 

imagens ao país 

correspondente. 

- Let’s have fun : pedir 

aos alunos que 

destaquem o anexo 9 e 

que montem a 

personagem de acordo 

com a roupa que eles 

estão usando. 

- Story Time: Ouvir 

com os alunos a 

história da página 90. 

HOMEWORK: Pedir 

aos alunos que 

observem os 

personagens da 

atividade 3 da página 

88, e que desenhem as 

roupas adequadas ao 

clima. 

Pág. 91. 

 

 

 

 



10/09 e 

11/09 
INGLÊS 

Different places, 

different clothes  (UNIT 

6) 

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas na aula anterior; 

- Aprimorar a 

decodificação de palavras 

cognatas; 

 - Participar da interação 

na sala de aula; 

- Desenvolver habilidades 

orais. 

 

- Corrigir o 

HOMEWORK, e em 

seguida, através da 

atividade retomar o 

assunto da aula; 

- Guessing game: 

Convidar os alunos 

para que descrevam os 

colegas através das 

roupas que vestem, e 

quem adivinha passa a 

descrever.  

- Pedir aos alunos que 

ouçam o áudio com a 

descrição da atividade 

2 da página 92, e que 

indiquem qual a 

imagem 

correspondente. 

HOMEWORK: Folha 

Extra 

Livro Anglo, 

Pincel, Quadro, 

Lápis, Lápis de 

cor, Borracha, CD, 

Som. 

17/09 e 

18/09 
INGLÊS 

It’s a hot day  

 (UNIT 6) 

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas na aula anterior; 

- Aprimorar a identificação 

de palavras cognatas; 

- Participar da interação na 

sala de aula; 

- Desenvolver as 

habilidades orais.  

 

-Warm Up: Retomar a 

aula anterior 

corrigindo o 

HOMEWORK. 

- Listen and Learn: 

Convidar os alunos 

para ouvir o áudio que 

descreve a 

personagem da página 

93, e em seguida, 

pedir que a coloram.  

- Questionar os alunos 

sobre o clima favorito 

deles e convidá-los a 

desenhar no quadro da 

Livro Anglo, 

Pincel, Quadro, 

Lápis, Lápis de 

cor, Borracha, CD, 

Som. 



mesma página, 

colocando também as 

roupas usadas nessa 

estação. 

- Now let’s chat! Pedir 

que em duplas, 

discutam sobre seus 

desenhos. 

- Activity Time: 

Convidar os alunos 

para jogar na página 

94.  

 HOMEWORK: pág. 

95 

24/09 e 

25/09 
INGLÊS 

It’s a hot day  

 (UNIT 6) 

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas na aula anterior; 

- Identificar imagens e 

significados; 

- Trabalhar a expressão 

oral; 

- Utilizar jogos como 

ferramentas pedagógicas e 

de cooperatividade; 

 

- Warm Up: Retomar a 

aula anterior 

corrigindo o 

HOMEWORK. 

- Convidar os alunos 

para fazerem o self-

assessment na página 

96.  

- Pedir aos alunos que 

observem a imagem da 

página 97, e em 

grupos, façam 

descrições. 

- Integrated Learning: 

convidar os alunos 

para fazer as 

atividades 1 à 3 da 

pág. 99. 

 

Livro Anglo, 

Pincel, Quadro, 

Lápis, Lápis de 

cor, Borracha, CD, 

Som. 

 

 

 



Música 

 

 

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 2º ano 

Projeto de trabalho Objetivos Recursos didáticos 

 

 

TRABALHANDO 5 SONS 

DESENVOLVENDO REPERTÓRIO 

 

 

• Desenvolver escala pentatônica e 

escala tonal maior de 5 sons (Do-Sol) 

• Desenvolver e aprimorar a afinação 

vocal 

• Desenvolver audição a apreciação 

musical  

• Criação de pequenas composições 

simples de três a cinco sons 

• Desenvolver repertório 

(aprimoramento vocal, afinação, 

arranjos) escolhido em conjunto com 

os alunos: ERA UMA VEZ; 

ROMARIA; 

 

• Jogos musicais e corporais. 

• Dinâmicas de grupo. 

• Musicalização por Manosolfa baseado 

no método Kodaly 

• Gráficos de notação musical não 

tradicional  

• Instrumentos musicais. 

• CDs e recursos audiovisuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oficina de Leitura Planejamento 3° bimestre de 2018 

Professora: Celina Gontijo 2° 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 A vida íntima de 

Laura e outras 

histórias 

(Clarice 

Lispector) 

- Reflexão sobre os possíveis 

sentimentos dos animais. 

- Reconhecer as peculiaridades de 

cada espécie. 

- Compreender o que faz parte da 

vida íntima dos seres vivos. 

- Identificar possíveis semelhanças 

entre Laura e os humanos. 

- Imaginar como é a vida íntima 

dos nossos bichos de estimação. 

- Reconhecer os tipos de linguagem 

que os animais utilizam 

- Leitura do livro. 

-Interação entre narrador e alunos no 

decorrer da leitura. 

- Roda de conversa sobre a vida íntima de 

Laura e de nossos animais de estimação. O 

que será que eles pensam? Quais 

sentimentos eles têm? Se eles falassem a 

nossa língua, o que eles nos diriam? 

 

Livro. 

07/08 A vida íntima de 

Laura e outras 

histórias 

(Clarice 

Lispector) 

- Produção de uma história que 

narre à vida íntima de algum 

animal.  

- Ilustração da história. 

- Confecção do livro. 

- Orientação para a produção da história, 

ilustração e confecção do livro. 

- Apresentação da história oral para a turma. 

 

Livro, papel A3, barbante, lápis de 

escrever e colorir. 



14/08 A mulher que 

matou os peixes 

(Clarice 

Lispector) 

- Reconhecer a narrativa em 1ª 

pessoa: narrador personagem. 

- Reconhecer o poder de 

argumentação/persuasão da 

narrativa. 

- Desenvolver ilustrações de bichos 

a partir de figuras geométricas, 

letras, números entre outros.  

- Leitura do livro. 

-Interação entre narrador e alunos no 

decorrer da leitura. 

- Roda de conversa sobre o livro: como é que 

os bichos se comunicam com você? Que 

linguagem eles usam? 

- Ilustração da bicharada! 

 

Livro, papel e lápis de escrever e 

colorir. 

21/08 Quase de 

verdade 

(Clarice 

Lispector) 

 

- Reconhecer a narrativa contada a 

partir dos sentimentos de um 

cachorro. 

 

- Debate: se seu cachorro falasse e 

fosse um bom contador de 

histórias, qual história ele contaria? 

- Desenvolver ilustrações de 

cachorros a partir de figuras 

geométricas, letras, números entre 

outros. 

 

- Leitura do livro. 

- Roda de conversa sobre o livro. 

- Produção de uma história narrada do ponto 

de vista do cachorro.  

- Ilustração das personagens da história.  

 

Livro, papel branco e lápis de 

escrever e  colorir. 

28/08 Outra vez 

(Angela Lago) 

 

- Criar uma narrativa a partir da 

ilustração do livro. 

- Dar nomes as personagens, criar a 

história e seu enredo.  

- Escolher o tipo de linguagem que 

usarão os animais da história. 

- Elaborar os diálogos entre os 

animais.   

 

- Leitura do livro. 

- Roda de conversa sobre o livro; 

- Orientação para a produção da narrativa.  

Livro, papel branco e lápis de 

escrever.  

04/09 Quem tem medo 

do ridículo? 

(Ruth Rocha) 

- Debate: o que ser ridículo? Existe 

uma concepção do que é ridículo? 

Quais são os sinônimos de ridículo? 

- Reflexão: ficar preocupado com o 

que os outros vão pensar de nós é 

algo também ridículo?  

- Leitura do livro. 

- Roda de conversa sobre o livro. 

- Produção de uma história que narre um fato 

bem ridículo. 

- Julgamento das história elaboradas em sala.  

Livro, papel branco e lápis de 

escrever e colorir. 



- Promover debates acerca do nosso 

medo de parecermos ridículos 

perante aos olhos alheios.  

- Produzir uma história (em dupla) 

que mencione alguém fato que as 

crianças consideram ridículo.  

- Tribunal de atos ridículos: a 

história da dupla menciona algo 

ridículo? 

 

11/09 O sapo e o 

Porco-Espinho 

 

(Rubem Alves) 

- Reconhecer a narrativa em 3° 

pessoa. 

- Reflexão acerca dos sentimentos 

dos outros seres vivos. 

- Debate: quais são as emoções que 

advém dos sentimentos bons e ruins 

quando os sentimos? Em que nós 

podemos nos transformar a partir 

de um sentimento? 

- Enxergar os sentimentos ruins 

com leveza, os torna engraçados. A 

risada tem poder transformador 

contra a raiva. 

 

- Leitura do livro; 

- Roda de conversa sobre o livro. 

- Ilustração de bichos felizes e raivosos.  

Livro, papel branco e lápis de 

colorir. 

18/09 A menor ilha do 

mundo 

(Tatiana Filinto)  

- Reflexão: como caber tantas 

coisas em uma ilha tão pequena? 

- Que segredo ela guarda para ser 

assim tão especial? 

- Qual o peso de se guarda um 

segredo? 

- Como registrar além da 

fotografia? 

- Leitura do livro. 

- Roda de conversa sobre o livro. 

- Produzir uma releitura do livro, 

desvendando o segredo que a ilha carregava. 

 

Livro, papel branco e lápis de 

colorir. 

25/09 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, 



(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. 

 

 

 

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 

através de signos (fruta, 

número, objeto) como recurso 

de percepção sonora 

estabelecendo e produzindo 

ação vocal entre emissor e 

receptor. 

 

- Provocar nos alunos 

elementos (corpo, voz) que 

possam conjugar escuta e 

contato físico. 

 

- 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). 

        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 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. 

- Pátio coberto 

 

 

- Instrumentos musicais 



 

- 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) 

 

16/08 

23/08 

 

 

- Atividade em duplas: 

* vogais como “elemento” de 

comunicação e sonoridade. 

* construção de diálogos 

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 

- articular as vogais como 

exercício de dicção vocal; 

 

- observar no outro a 

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) 

 

 

 

 

 

 

- Utilização do som vocálico como 

elemento de comunicação interativa 

entre emissor e receptor observando o  

‘mecanismo’  da escuta e da fala 

atentando par a pausa (silêncio da 

frase 

- Pátio coberto. 

 

- Instrumentos musicais 



cênico e sonoro. 

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 

20/09 

27/09 

 

 

- Espacialização=apropriação 

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. 

- Permitir ao aluno perceber 

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) 

      As atividades estimuladas pela 

música, observando de que maneira 

serão construídas as imagens 

corporais. 

       

 

- Aparelho de som 

 

 

 

 

 


