
 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO – 3º BIMESTRE DE 2018 -  3º ANO 

Professor: Adriana Alves R. Pereira de Souza                Disciplina: Ciências 

Data/Período Conteúdo/Assunto 
Intenção Educativa 

(Objetivos) 
Procedimentos Didáticos 

Materiais utilizados 

 

Aulas 1 a 5 

Mod. 9: POR QUE 

MUITOS ANIMAIS 

NÃO EXISTEM MAIS? 

- Assimilar o conceito de 

extinção de espécies.  

- Entender a relação entre a 

extinção das espécies e a 

modificação do hábitat 

natural.  

- Relembrar o conceito de 

fósseis e compreender sua 

importância para o 

conhecimento da história 

da vida na Terra.  

- Saber o que são sítios 

paleontológicos e 

reconhecer a importância 

de sua preservação.  

- Assimilar informações de 

textos de divulgação 

científica.  

- Conhecer animais 

extintos do passado.  

- Reconhecer semelhanças 

entre animais extintos do 

passado e do presente. 

- Aula oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

- Estudo de meio Estação 

Ecológica do Tripuí. 

 

-Livro Anglo pág.257 a 

271. 

 

 

 

   Aulas 6 a 10 

Mod. 10: ANIMAIS 

AMEAÇADOS DE 

EXTINÇÃO 

 -Entender algumas causas 

da ameaça de extinção de 

espécies.  

-Relacionar a ameaça de 

extinção de animais e a 

- Roda oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

 

-Livro Anglo pág. 272 a 

279. 

-TV 



modifi   cação do ambiente 

natural causada pelo ser 

humano.  

- Comparar as causas da 

extinção no passado com as 

atuais.  

- Compreender o que é 

desmatamento.  

- Compreender o que é 

tráfico de animais e suas 

causas.  

- Conhecer exemplos de 

animais da fauna brasileira 

ameaçados de extinção.  

- Conscientizar-se de que é 

importante modificar 

atitudes e promover ações 

visando à preservação da 

biodiversidade.- 

- Estudo de meio Estação 

Ecológica do Tripuí. 

 

 

 

 

Aulas 11 a 14 

Mod. 11: UM PASSEIO 

AO ZOOLÓGICO 

- Reconhecer animais 

silvestres que podem ser 

encontrados nos 

zoológicos.  

- Compreender a 

importância dos zoológicos 

para a conservação de 

espécies ameaçadas de 

extinção.  

- Entender como funciona 

o programa de reintrodução 

de espécies.  

- Ler textos de divulgação 

científica.  

- Conhecer a classificação 

dos animais em relação aos 

hábitos alimentares.  

- Roda oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

-Visita ao Zoológico. 

 

 

-Livro Anglo pág. 280 a 

287. 

 



- Conhecer a classificação 

dos animais de acordo com 

seu período de maior 

atividade.  

- Conhecer e valorizar 

comportamentos e atitudes 

adequados em visita a um 

zoológico. 

 

Aulas 15 e 18 

Mod.12: OS 

MAMÍFEROS 

- Identificar as 

características gerais dos 

mamíferos.  

- Conhecer a diversidade 

dos mamíferos. 

 -Compreender as 

adaptações corporais dos 

mamíferos para proteção e 

sobrevivência; a regulação 

da temperatura corporal 

dos mamíferos; e os 

aspectos da reprodução dos 

mamíferos. 

- Roda oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

-Visita ao Zoológico. 

 

 

 

 

-Livro Anglo pág.288  a 

296. 

 

 

19/09 e 20/09 -Primeiro simulado 

Anglo 

-Avaliar a aquisição do 

conteúdo pelos alunos. 

- Atividade com questões 

objetivas onde será distribuída 

pontuação. 

 

27/08 a 31/08 -Testes bimestrais -Avaliar a aquisição do 

conteúdo pelos alunos. 

- Atividade com questões 

objetivas e dissertativas onde será 

distribuída pontuação. 

 

 

01/10 a 05/10 

 

 

-Provas bimestrais 

-Avaliar a aquisição do 

conteúdo pelos alunos. 

- Atividade com questões 

objetivas e dissertativas onde será 

distribuída pontuação. 

 

PS1* TODA TAREFA DE CASA É ENVIADA PARA SER ENTREGUE NA PRÓXIMA AULA./ TODAS AS ATIVIDADES SÃO 

CORRIGIDAS EM SALA COM OS ALUNOS. 

PS2* O PLANEJAMENTO É PASSÍVEL DE  ALTERAÇÕES EM DECORRÊNCIA DA AQUISIÇÃO DO CONTEÚDO TRABALHADO. 

 

 



 

 

 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO – 3º BIMESTRE DE 2018 -  3º ANO 

Professor: Adriana Alves R. Pereira de Souza                Disciplina: História e Geografia 

Data/Período Conteúdo/Assunto 
Intenção Educativa 

(Objetivos) 
Procedimentos Didáticos 

Materiais utilizados 

 

Aulas 1 a 4 

Mod. 12: AS 

ATIVIDADES DA 

ZONA RURAL 

- Conhecer as atividades 

desenvolvidas na zona 

rural.  

- Compreender o conceito 

de agricultura e identificar 

o que é produzido por ela.  

  - Identificar características 

da agricultura familiar de 

subsistência e da 

agricultura comercial 

familiar e patronal. - 

Compreender o conceito de 

pecuária e identificar o que 

é produzido por ela. 

-Roda oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

-Organização de ideias; 

 

-Vídeo aulas; 

 

- Registro do que foi 

compreendido. 

 

- Criação de horta. 

-Livro Anglo pág. 105  a 

118. 

-Folha avulsa. 

 

 

   Aulas 5 a 6  

Mod. 13: A RELAÇÃO 

ENTRE O CAMPO E A 

CIDADE 

- Conhecer as 

características das 

paisagens da zona rural, 

distinguindo-as das 

urbanas.  

- Perceber a importância da 

produção artesanal nas 

propriedades rurais 

familiares.  

- Roda oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

-Organização de ideias. 

 

-Vídeo aulas; 

 

- Vivenciar essa 

interdependência; 

-Livro Anglo pág. 119 a 

126. 

-Sala de vídeo. 

 



- Identificar a relação de 

dependência entre o campo 

e a cidade. 

-Sistematização de ideias no 

quadro. 

 

Aulas 7 a 9 

Mod. 14: PROBLEMAS 

DO CAMPO NO 

BRASIL 

- Conhecer dois problemas 

da zona rural no B 

rasil: a poluição química e 

o desmatamento.  

- Identificar o trabalho 

escravo como um dos 

problemas sociais que 

ocorrem no campo. 

-Roda oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

-Vídeo aulas. 

-Organização de ideias. 

 

-Livro Anglo pág.127 . a 

136.  

- Sala de vídeo. 

 

Aulas 10 a 14 

Mod. 15: DO CAMPO 

PARA A CIDADE 

-Conhecer o processo de 

migração da população 

brasileira do campo para a 

cidade.  

 

- Identiicar algumas causas 

e consequências do êxodo 

rural.  

- Analisar gráfico com a 

distribuição da população 

rural e urbana no Brasil e 

perceber em que década a 

população passa a ser 

predominantemente urbana. 

-Aula oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

-Organização de ideias. 

 

-Entrevista à pessoas que se 

mudaram. 

-Livro Anglo pág. 137 a 

144. 

 

 

 

Aulas 15 a 17 Mod. 16: UM ESPAÇO 

RURAL DO PASSADO 

- Conhecer um espaço rural 

no século XiX.  

- Perceber a importância da 

produção do café para o 

brasil no século XiX.  

- Entender o conceito de 

processo.  

- Identificar as mudanças e 

permanências das 

atividades da zona rural 

cafeeira no decorrer do 

tempo histórico. 

- Aula oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

-Organização de ideias. 

 

-Apresentação do café em vários 

estágios. 

-Livro Anglo pág. 145 a 

156. 

-Fotos antigas e recentes 

 



Aulas 18 a 20 Mod. 17: NA ÉPOCA 

DO CAFÉ: DO CAMPO 

PARA A CIDADE 

- Identificar algumas das 

atividades dos cafeicultores 

ligadas ao espaço urbano, 

entre o final do século XiX 

e as primeiras décadas do 

século XX (1890-1930).  

- Reconhecer a influência 

da riqueza do café nos 

espaços de São Paulo e Rio 

de Janeiro entre 1890 e 

1930.  

- Identificar a diversidade 

social e econômica da 

população urbana nos 

espaços e período 

estudados. 

- Aula oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

-Organização de ideias. 

 

-Apresentação do café em vários 

estágios. 

-Vídeo aulas. 

-Livro Anglo pág. 157 a 

168. 

- Sala de vídeo. 

 

19/09 e 20/09 

 

-Primeiro simulado 

Anglo 

-Avaliar a aquisição do 

conteúdo pelos alunos. 

- Atividade com questões 

objetivas onde será distribuída 

pontuação. 

 

 

27/08 a 31/08 

 

-Testes bimestrais 

-Avaliar a aquisição do 

conteúdo pelos alunos. 

- Atividade com questões 

objetivas e dissertativas onde será 

distribuída pontuação. 

 

 

01/10 a 05/10 

 

 

-Provas bimestrais 

-Avaliar a aquisição do 

conteúdo pelos alunos. 

- Atividade com questões 

objetivas e dissertativas onde será 

distribuída pontuação. 

 

     

 

PS1* TODA TAREFA DE CASA É ENVIADA PARA SER ENTREGUE NA PRÓXIMA AULA./ TODAS AS ATIVIDADES SÃO 

CORRIGIDAS EM SALA COM OS ALUNOS. 

PS2* O PLANEJAMENTO É PASSÍVEL DE  ALTERAÇÕES EM DECORRÊNCIA DA AQUISIÇÃO DO CONTEÚDO TRABALHADO 

 

 

 



 

 

 

 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO – 3º BIMESTRE DE 2018 -  3º ANO 

Professor: Adriana Alves R. Pereira de Souza                Disciplina: Língua Portuguesa 

Data/Período Conteúdo/Assunto 
Intenção Educativa 

(Objetivos) 
Procedimentos Didáticos 

Materiais utilizados 

 

Aulas 1 a 6 

Mod.: 13 PINTURA: 

UMA MULHER DO 

SÉCULO XVI 

- Desenvolver a habilidade 

de apreciar obra artística 

(pintura).  

- Ler texto biográfico.  

- Reconhecer informações 

em biografia de pintor.  

- Rever acento agudo, 

acento circunflexo e til.  

- Criar texto oral, com base 

em obra de arte (pintura) 

analisada. 

- Atividade de produção de texto 

-Montar banco de palavras 

-Rodas expositivas e dialogadas 

com sistematização de conteúdo 

em exercícios. 

-Criar bibliografia; 

-Conversas e visita a biblioteca; 

- Consulta a jornais e obras 

artísticas. 

-Ditados. 

-Aula interdisciplinar 

Português/Artes 

-Dicionário 

-Jornais e revistas para 

recortes 

-Livro Anglo pág.07 a 20. 

-Atividades extras de 

ortografia 

-Folha avulsa 

 

 

   Aulas 7 a 12  

Mod. 14: PINTURA: 

UMA MULHER DO 

SÉCULO XX 

- Desenvolver a habilidade 

de observar e descrever 

pintura (quadro).  

- Ler entender texto 

biográfi- co.  

-  Retomar ordem 

alfabética. 

- Atividade de produção de texto 

-Montar banco de palavras 

-Rodas expositivas e dialogadas 

com sistematização de conteúdo 

em exercícios. 

-Dicionário 

-Jornais e revistas para 

recortes 

-Livro Anglo pág. 21  a 

34. 

-Atividades extras de 

ortografia 



-  Contribuir oralmente 

com o registro de texto 

construído coletivamente.  

- Perceber diferenças entre 

texto oral e escrito.  

- Participar de revisão 

coletiva de texto.  

- Conhecer estratégia de 

revisão textual (nota de 

rodapé). 

-Conversas e visita a biblioteca; 

- Consulta a jornais, obras 

artísticas; 

-Ditados. 

-Aula interdisciplinar 

Português/Artes 

-Quadro para a confecção 

de banco de palavras 

(cortiça e alfinetes) 

 

Aulas 13 a 18 

Mod. 15: POEMA: UMA 

BOLA MUITO 

REBELDE 

- Perceber estrutura e 

sentidos de poema.  

- Perceber a organização de 

poema em versos e 

estrofes.  

- Identificar adjetivos.  

- Desenvolver o domínio 

ortográfico em adjetivos 

formados com o sufixo -

oso.  

-  Retomar uso de c e ç.  

- Produzir poema. 

- Atividade de produção de texto 

-Montar banco de palavras 

-Rodas expositivas e dialogadas 

com sistematização de conteúdo 

em exercícios. 

-Produzir poemas; 

-Conversas e visita a biblioteca; 

- Consulta a poemas e autores. 

-Ditados. 

-Aula interdisciplinar 

Português/Teatro. 

-Dicionário 

-Jornais e revistas para 

recortes  

-Livro Anglo pág.35  a 48. 

-Atividades extras de 

ortografia. 

- Quadro para a confecção 

de banco de palavras 

(cortiça e alfinetes) 

 

 

Aulas 19 a 24 

Mod. 16: É CONFUSÃO 

PRA CACHORRO! – I 

- Ouvir e compreender 

narrativa de ficção.  

- Entender aspectos da 

composição e linguagem 

do texto lido.  

- Retomar diferença entre 

nome próprio e nome 

comum.  

- Produzir texto narrativo 

ficcional. 

- Atividade de produção de texto 

-Montar banco de palavras 

-Rodas expositivas e dialogadas 

com sistematização de conteúdo 

em exercícios. 

-Conversas e visita a biblioteca; 

-Dicionário 

-Livro Anglo pág. 49 a 60. 

-Atividades extras de 

ortografia. 

- Quadro para a confecção 

de banco de palavras 

(cortiça e alfinetes) 

 



- Consulta a jornais, textos 

narrativos;. 

-Ditados. 

Aulas 25 a 30 Mod. 17: É CONFUSÃO 

PRA CACHORRO! – II 

- Entender a narrativa de 

memórias lida em classe.  

- Desenvolver a habilidade 

de reproduzir oralmente a 

narrativa lida.  

- Entender poema.  

- Retomar a função dos 

acentos agudo e 

circunflexo.  

- Revisar e ampliar trechos 

de texto, dando-lhes caráter 

mais autoral. 

- Atividade de produção de texto 

-Montar banco de palavras 

-Aulas expositivas e dialogadas 

com sistematização de conteúdo 

em exercícios. 

-Conversas e visita a biblioteca; 

- Consulta a textos narrativos; 

-Ditados. 

-Dicionário 

-Diferentes textos 

narrativos. 

-Livro Anglo pág. 61  a 

69. 

-Atividades extras de 

ortografia 

 

Aulas 31  a 36 Mod. 18: UMA 

HISTÓRIA DE BICHOS 

- Ler e compreender 

narrativa ficcional (fábula).  

-  Avaliar a fábula sob o 

ponto de vista ético.  

- Conhecer biografia de 

escritor.  

- Aperfeiçoar o emprego 

dos sinais de pontuação.  

- Retomar emprego das 

letras s e r.  

- Recontar texto fazendo 

paráfrase. 

- Atividade de produção de texto 

-Montar banco de palavras 

-Rodas expositivas e dialogadas 

com sistematização de conteúdo 

em exercícios. 

-Conversas e visita a biblioteca; 

- Consulta a diferentes fábulas. 

-Ditados. 

-Dicionário 

-Diferentes fábulas. 

-Livro Anglo pág. 70  a 

81. 

-Atividades extras de 

ortografia. 

 

 

19/09 e 20/09 

 

-Primeiro simulado 

Anglo 

-Avaliar a aquisição do 

conteúdo pelos alunos. 

- Atividade com questões 

objetivas onde será distribuída 

pontuação. 

 

 

27/08 a 31/08 

 

-Testes bimestrais 

-Avaliar a aquisição do 

conteúdo pelos alunos. 

- Atividade com questões 

objetivas e dissertativas onde será 

distribuída pontuação. 

 



 

01/10 a 05/10 

 

-Provas bimestrais 

-Avaliar a aquisição do 

conteúdo pelos alunos. 

- Atividade com questões 

objetivas e dissertativas onde será 

distribuída pontuação. 

 

PS1* TODA TAREFA DE CASA É ENVIADA PARA SER ENTREGUE NA PRÓXIMA AULA./ TODAS AS ATIVIDADES SÃO 

CORRIGIDAS EM SALA COM OS ALUNOS. 

PS2* O PLANEJAMENTO É PASSÍVEL DE  ALTERAÇÕES EM DECORRÊNCIA DA AQUISIÇÃO DO CONTEÚDO TRABALHADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO – 3º BIMESTRE DE 2018 -  3º ANO 

Professor: Adriana Alves R. Pereira de Souza                Disciplina: Matemática 

Data/Período Conteúdo/Assunto 
Intenção Educativa 

(Objetivos) 
Procedimentos Didáticos 

Materiais utilizados 

 

Aulas 1 a 4 

Mod. 22: ÁRVORE DE 

POSSIBILIDADES 

- Construir a árvore de 

possibilidades para fazer 

combinações.  

- Utilizar a ideia 

combinatória da 

multiplicação.  

- Resolver situações-

problema 

 

- Roda oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

- Utilizar material concreto para 

criar a árvore de possibilidades. 

-Livro Anglo pág. 169  a 

178. 

 

- Matrizes de atividades 

 

   Aulas 5 e 8  

Mod. 23: MEDIDAS - Conhecer as unidades de 

medida: quilômetro e 

tonelada.  

-  Utilizar as medidas de 

massa e de comprimento 

em situações-problema.  

- Construir gráfico de 

barras múltiplas. 

- Roda oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

- Apresentar material usado na 

medição. 

 

-Livro Anglo pág. 179 a 

191. 

- Matrizes de atividades 

 

 

Aulas 9 a 11 

Mod. 24: COMBINAR 

ALGARISMOS 

- Introduzir a noção de 

algarismo.  

- Explorar o valor 

posicional dos algarismos 

nos números. 

 - Comparar, ordenar e 

decompor números.  

- Combinar algarismos para 

representar números. 

 

- Roda oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

-Continuar o trabalho com 

composição e decomposição de 

números 

 

 

 

 

-Livro Anglo pág. 192 a 

199. 

- Matrizes de atividades 



 

Aulas 12 e 14 

Mod. 25: 

CONSTRUÇÃO DE 

TABUADAS 

-Construir as tabuadas do 6 

e do 8.  

- Identificar relações entre 

as tabuadas do 3 e do 6.  

- Identificar relações entre 

as tabuadas do 2, do 4 e do 

8.  

- Realizar multiplicações 

por meio de cálculo mental. 

- Roda oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

-Continuar o trabalho com 

composição e decomposição de 

números 

 

-Livro Anglo pág.200  a 

205. 

- Matrizes de atividades 

-Material base 10 

(material dourado) 

Aulas 15 a 19 Mod. 26: JOGAR 

UTILIZANDO 

CÁLCULO MENTAL 

- Desenvolver estratégias 

de cálculo mental – adição, 

subtração e multiplicação.  

- Identificar regularidades 

na adição, subtração e 

multiplicação. 

- Roda oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

. 

 

-Livro Anglo pág.206  a 

214. 

- Matrizes de atividades  

Aulas 20 e 22  Mod. 27: BRINCAR 

COM BARBANTE: 

CURVAS 

- Reconhecer a curva como 

uma figura geométrica.  

- Classificar as curvas.  

- Reconhecer o segmento 

de reta como uma curva. 

- Roda oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

- Criar curvas com barbante. 

 

- Livro Anglo pág.215  a 

223. 

- Matrizes de atividades 

-Colagem. 

Aulas 23 a 26 Mod. 28: MAPAS E 

ITINERÁRIOS 

- Representar e traçar 

mapas e itinerários.  

- Identificar pontos de 

referência. 

- Roda oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

 

-Trabalhar pontos de referências 

dentro e fora da escola. 

-Livro Anglo pág.224  a 

231. 

- Matrizes de atividades 

Aulas 27 a 29 Mod. 29: USAR A 

CALCULADORA 

- Utilizar a calculadora para 

realizar as operações 

básicas. - Explorar 

regularidades em 

sequências numéricas. 

- Roda oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

 

- Livro Anglo pág. 232 a 

238. 

- Matrizes de atividades 

Aulas 30 e 34 Mod. 30: 

MULTIPLICAÇÃO 

- Decompor quantidades na 

configuração retangular.  

- Relacionar o algoritmo da 

decomposição com a 

configuração retangular.  

- Aula oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

 

 

- Matrizes de atividades 

Livro -Anglo pág.239 a 

251. 



- Aplicar a propriedade 

distributiva da 

multiplicação em relação à 

adição, para a 

decomposição em dezenas 

e unidades.  

- Resolver multiplicações 

pelo algoritmo. 

Aulas 35 a 36 Mod. 31: TABELA DE 

MULTIPLICAÇÃO 

PARA DIVIDIR 

- Explorar a divisão a partir 

da Tabela de Multiplicação.  

- Relacionar as operações 

de multiplicação e de 

divisão. 

- Roda oral e sistematização de 

conteúdo em exercício. 

 

-Matrizes de atividades 

Livro -Anglo pág.252  a 

256. 

 

19/09 e 20/09 

 

 

-Primeiro simulado 

Anglo 

-Avaliar a aquisição do 

conteúdo pelos alunos. 

- Atividade com questões 

objetivas onde será distribuída 

pontuação. 

 

 

27/08 a 31/08 

 

 

-Testes bimestrais 

-Avaliar a aquisição do 

conteúdo pelos alunos. 

- Atividade com questões 

objetivas e dissertativas onde será 

distribuída pontuação. 

 

 

01/10 a 05/10 

 

 

-Provas bimestrais 

-Avaliar a aquisição do 

conteúdo pelos alunos. 

- Atividade com questões 

objetivas e dissertativas onde será 

distribuída pontuação. 

 

PS1* TODA TAREFA DE CASA É ENVIADA PARA SER ENTREGUE NA PRÓXIMA AULA./ TODAS AS ATIVIDADES SÃO 

CORRIGIDAS EM SALA COM OS ALUNOS. 

PS2* O PLANEJAMENTO É PASSÍVEL DE  ALTERAÇÕES EM DECORRÊNCIA DA AQUISIÇÃO DO CONTEÚDO TRABALHADO. 



Planejamento Anual da disciplina de Arte -  3ºAno –Ensino fundamental I 

 

PERÍODO CONTEÚDO/OBRA  OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAL 

1º Bimestre 
 
Cubismo e 
Fouvismo 
 
 
 
 
 
 
*Projetos 
pedagógicos 
institucionais 

 

 

Apresentação do 

tema –Cubismo 

 

    Artistas escolhidos- 

Pablo Picasso, Henri 

Matisse entre outros. 

 

ATIVIDADES 

 

• Desenhos de 

observação 
• Desenhos com 

tesoura 
 
•  Auto retrato- 

grafite 
 
• Auto retrato-

Grafite e lápis 
de cor 

 

• Auto retrato-
colagem 

 

 

• 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. 

 
 
• Exercitar o uso 

das cores e 
formas 
geométricas 
básicas 

• Testar as 
misturas de 
cores e texturas 

• Explorar o uso 
de tinta 

• Relembrar o 
conceitos de 
cores, 
primárias, 
secundárias e 
terciarias 

• Auto retrato 
grafite 

 

• Auto retrato-
colagem 

 

• Desenho com a 
tesoura-releitura 
das obras 
abstratas de 
Henri Matisse 

 

• Desenhos de 
observação-

 
 

• Câmera fotográfica 
• Retalhos 
• Botões 
• Fitas 
• Barbante colorido 
• Giz de cera, 
• Papéis sulfite, papelão 
• Computador 
• Imagens impressas 
• Projetor  
• Cola branca 
• Cartolina 
• Papelão 
• Papel A3 e A4 
• Lápis de cor 
• Tela/tecido 
• Tinta guache 
• Lápis preto nº2 
• Borracha 
• Tesoura 
• Papeis coloridos 
 



 

 

 

        

          OBRAS  

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. 

• Desenvolver 

processos 

pessoais ne 

coletivos de 

criação e 

produção 

artística, 

empregando 

recursos técnicos 

e estruturais 

próprios de cada 

uma das 

linguagens 

artísticas. 

Releitura das 
obras 
figurativas de 
Pablo Picasso 

 
 



 
 
 
 
 
2ºBimestre 
 
 
Modernismo 
no Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
*Projetos 
pedagógicos 
institucionais 

 

 

Apresentação do 

tema – Arte 

indígena  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES 

 

1. Grafismo 

indígena 

2. Tipos diferentes 

de pinturas 

corporais 

linhas/traços  

3. Figuração 

humana com 

carvão 
 

Artistas escolhidos– 

Elon Brasil 

 
 
Obras escolhidas para 
releituras –  

 
 
 
 

• 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. 

• Reconhecer, 

respeitar e 

 

• Exercitar o uso 
das cores e 
formas 
geométricas 
básicas 

• Testar as 
misturas de 
cores 

• Explorar o uso 
de tinta  e 
texturas 

• Relembrar o 
conceitos de 
cores, primárias 

• Relembrar o 
que são cores 
secundárias 
 

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



A escolha das obras 

será realizada com as 

crianças. 

 

 

 

 

 

 

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-Brinquedo – 

Arte 

 

 

 

Obras escolhidas –  
• Monalisa(c.150

5-1506) 
• Toy art 

(diversos) 

 

• Investigar, 

identificar e 

organizar 

informações 

sobre 

possibilidades de 

 
 
• Exercitar a 

imaginação 
• Criação de um 

sucatário 
 

• Exercitar 
organização e 
classificação de 
materiais 
 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Projetos 
pedagógicos 
institucionais 

• Nelson Leiner 
 
 

Atividades- 

 

• Releitura da 

obra Monalisa 

• Modelagem em 

Massinha 

Toy arte com 

materiais 

reciclados 

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. 

• Apresentar a 

diversidade 

cultural, humana 

e natural do 

Brasil. Através 

dos movimentos 

artísticos e seus 

estímulos. 

• Cada criança vai 

confeccionar uma 

marionete 

 

 

• Retalhos de papel 
• Cola branca 
• Folha sulfite A3 e A4 
• Colheres plásticas 
• Computador 
• Imagens impressas 

 

• Cabos de madeira 
 

 



 
4º Bimestre 

 

 

Criações de 

sucata 

 

 

 

 

*Projetos 

pedagógicos 

institucionais 

 

 

 

        

        

Apresentação do 

tema – Criações de 

sucata 

 

    Artistas escolhidos– 

Lygia Clark,Grupo 

Muriquinhos, Artistas 

do projeto  

“ Customilk” 

 

ATIVIDADES 

 

4. Brinquedos de 

sucata 

5. Dobradura-

brinquedo 

 

 

• 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 a 
imaginação 

• Exercitar 
organização e 
classificação de 
materiais 

• Releitura das obras 
escolhidas 
 

 

 

• 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 
• Tecido 
• Fitas 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Apresentar a 

diversidade 

cultural, humana 

e natural do 

Brasil. Através 

dos movimentos 

artísticos e seus 

estímulos. 

 

 Ouro Preto, Fevereiro/2018                                                                                         Professora: Vanessa Jeremias 



 

 

 

 

 

Matéria: Inglês   Turma: 3º 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 

REVIEW UNITS 3 and 4 

Introdução a UNIT 5 

- Desenvolver a 

compreensão e a produção 

oral; 

-Participar da interação na 

sala de aula; 

- Brincar coletivamente, 

em grandes e pequenos 

grupos com finalidades 

pedagógicas; 

 

 

- Reconhecimento das 

matérias e do 

vocabulário visto no 

bimestre anterior; 

- Identificação de tais 

vocábulos em 

atividades de revisão 

das páginas 76 a 79 do 

livro Anglo.  

 - Introdução a 

unidade 5 do livro 

Anglo (What do you 

do on Mondays?). 

HOMEWORK: pg.83 

 

 

 

- Lápis, borracha, 

Aparelho de Som, 

CD, Livro Anglo, 

Pincel, Quadro. 

mailto:mejunq@hotmail.com


06/08 e 

07/08 
INGLÊS 

UNIT 5 

What do you do on 

Mondays? 

Do you play computer 

games on Mondays? 

 

- 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 atividades 

diárias; 

 

 

 

 

 

- Para retomar a aula 

anterior, corrigir o 

dever de casa, 

escrevendo as 

respostas dos alunos 

no quadro; 

- Convidar os alunos 

para ouvir o áudio 

sobre as atividades 

semanais dos 

personagens e colar os 

adesivos na tabela da 

página 82 

corretamente.  

- Em seguida, 

questionar os alunos 

sobre as atividades 

semanais 

desenvolvidas por 

eles, e juntos, montar 

o gráfico da página 84.   

- Convidar os alunos 

para observar as 

imagens da página 85 

e associá-las as 

sentenças que as 

definem.  

-Story time: convidar 

os alunos para ouvir a 

história das páginas 86 

Livro Anglo, 

Pincel, Quadro, 

Lápis, Borracha, 

Som, CD. 



e 87, e, em seguida, 

pedir que contem o 

que entenderam da 

história. 

- Now let’s chat: Pedir 

que os alunos 

escolham um dos 

personagens dos 

adesivos 7, e que 

montem suas rotinas 

usando os demais 

adesivos. 

HOMEWORK: pág. 

88. 

13/08 e 

14/07 
INGLÊS 

What’s your favorite 

weekend activity? (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 

escrita; 

 

- Corrigir o 

HOMEWORK da pág. 

88 para retomar a aula 

anterior, e convidar os 

alunos para observar 

os cartazes na página 

89. A seguir, pedir que 

os alunos completem a 

tabela usando 

informações dos 

cartazes.  

- Convidar os alunos 

para ouvir o áudio e 

completar a tabela da 

página 90. Corrigir em 

Livro Anglo, 

Pincel, Quadro, 

Lápis, Lápis de 

cor, Borracha, CD, 

Som. 



seguida, pedindo que 

coloquem suas 

respostas no quadro. 

- Activity Time: Pedir 

que os alunos 

completem os mind 

maps, colocando as 

palavras que 

conhecem ligadas as 

palavras propostas 

pelo livro na página 

91. 

 - Convidar os alunos 

para destacar o Detach 

5  e que, em duplas, 

completem as cartas 

com o nome de 2 

pessoas, e 2 lugares. 

Em seguida, pedir que 

virem as cartas e 

façam um jogo de 

perguntas e respostas. 

HOMEWORK: pág. 

92. 

20/08 e 

21/08 
INGLÊS 

TESTE de INGLÊS 

(UNIT 5)  

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas na aula anterior; 

- Corrigir o 

HOMEWORK, e em 

seguida, através da 

atividade retomar o 

assunto da aula. 

Livro Anglo, 

Pincel, Quadro, 

Lápis, Lápis de 

cor, Borracha, CD, 

Som. 



- Desenvolver a 

compreensão e a expressão 

oral; 

 

- Realizar atividades 

suplementares sobre 

fonética da página 93. 

-Teste de Inglês 

(21/08) 

Valor: 7pts 

27/08 e 

28/08 
INGLÊS 

I like to help my family 

(UNIT 6) 

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas na aula anterior; 

- Participar da interação na 

sala de aula; 

- Desenvolver a 

compreensão e a expressão 

oral; 

 

 

- Corrigir o teste com 

os alunos, com o 

objetivo de que 

retomem a matéria e 

as aulas anteriores. 

- Convidar os alunos 

para observar as 

imagens das páginas 

94 e 95, e questioná-

los sobre como ajudam 

suas famílias em casa. 

Em seguida, pedir que 

liguem as frases as 

imagens corretas. 

- Convidar os alunos 

para ouvir um áudio 

da página 96 e marcar 

T ou F para verdadeiro 

ou falso.  

- Pedir aos alunos que 

destaquem o Detach 6, 

e que, em duplas ou 

Livro Anglo, 

Pincel, Quadro, 

Lápis, Lápis de 

cor, Borracha, CD, 

Som. 



trios, usem as cartas 

para perguntar ao 

colega sobre as tarefas 

de casa.  

- Sing along: convidar 

os alunso para ouvir e 

cantar a música da 

página 96. 

HOMEWORK: pág. 

97 

03/09 e 

04/09 
INGLÊS Be Green (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 

escritas e orais. 

 

- Corrigir o 

HOMEWORK, e em 

seguida, através da 

atividade retomar o 

assunto da aula; 

- Look and Learn: 

Convidar os alunos 

para observar as 

imagens da página 99, 

e pedir que usem os 

adesivos 8 para 

colocar sobre os 

desenhos corretos.  

- Pedir aos alunos que 

destaquem o Detach 7, 

e que relacionem as 

atividades aos cartões 

que estarão colados no 

quadro, refletindo 

Livro Anglo, 

Pincel, Quadro, 

Lápis, Lápis de 

cor, Borracha, CD, 

Som. 



sobre essa 

contribuição ao meio 

ambiente. 

- Story time: Convidar 

os alunos para ouvir o 

áudio das páginas 100 

e 101, e em seguida, 

pedir que digam o que 

entendem da história. 

- Now let’s chat: 

convidar os alunos 

para ler as sentenças 

da página 102, e que 

identifiquem os atos 

dos personagens como 

ecológicos ou não. 

HOMEWORK: pg. 

102 

10/09 e 

11/09 
INGLÊS 

What is it made of? 

 (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; 

-Warm Up: Retomar a 

aula anterior 

corrigindo o 

HOMEWORK. 

- Convidar os alunos 

para observar as 

imagens da página 

103, e em seguida, 

pedir que destaquem 

os adesivos 9 para que 

Livro Anglo, 

Pincel, Quadro, 

Lápis, Lápis de 

cor, Borracha, CD, 

Som. 



- Desenvolver as 

habilidades escritas e 

orais.  

sejam colocados de 

acordo com o áudio. 

- Now let’s chat: 

questionar os alunos 

sobre seus brinquedos 

favoritos, e pedir que 

desenhem no quadro 

da página 104. A 

seguir, pedir aos 

alunos que contem à 

turma sobre o que é 

feito seu brinquedo.  

- Let’s have fun: pedir 

aos alunos que listem 

materiais encontrados 

dentro da sala, e que 

em seguida, 

descrevam suas 

matérias primas. 

- Activity time: pedir 

que os alunos 

classifiquem os 

objetos de acordo com 

os materiais dos quais 

são feitos, e pedir que 

coloram cada grupo de 

acordo com os 

comandos. 



HOMEWORK: pág. 

106 

17/09 e 

18/09 
INGLÊS 

Self-assessment e 

Revisão 

 - Retomar a aula 

anterior corrigindo o 

HOMEWORK. 

- Realizar o self-

assessment antes da 

realização da prova. 

- Esclarecer dúvidas 

antes da prova; 

 

Livro Anglo, 

Pincel, Quadro, 

Lápis, Lápis de 

cor, Borracha, CD, 

Som. 

24/09 e 

25/09 
INGLÊS 

Prova de Inglês 

 (UNIT 6) 

----- 

 

-Prova de Inglês 

(24/09); 

- Extra Activities 

 

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 3º Ano 

Projeto de trabalho Objetivos Recursos didáticos 

 

 

TRABALHANDO CANONES 

DESENVOLVENDO REPERTÓRIO  

 

• Capacitar os alunos a executarem 

cânones a duas vozes 

• Desenvolver a afinação e a capacidade 

de entoação da escala maior (Dó a Dó) 

• Desenvolver repertório coral e 

cuidados com a voz 

• Desenvolvimento de repertório: 

FRERE JACQUES; VEVECOS 

PANELAS E CANELAS; MINHA 

CANÇÃO, LÁ LÁ LÁ 

INSTRUMENTAL 

• Jogos musicais e corporais. 

• Dinâmicas de grupo. 

• Instrumentos musicais. 

• CDs e recursos audiovisuais 

 



 

Oficina de Leitura Planejamento 3° bimestre de 2018 

Professora: Celina Gontijo 3° 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 Isca de pássaro é 

peixe na gaiola 

(Antonio 

Barreto)  

- Apreciar a leitura compartilhada 

de poemas. 

- Captar as sutilezas dos poemas 

através de palavras sinônimas. 

 

 

-Leitura do 

compartilhada dos 

poemas. 

- Procurar os 

sinônimos das 

palavras chaves do 

poema.  

Livro, papel e lápis de escrever e colorir. 



 

07/08 Isca de pássaro é 

peixe na gaiola 

(Antonio 

Barreto) 

- Leitura silenciosa e compartilhada 

do livro. 

- Exercitar a interpretação e leitura 

de textos poéticos. 

- Produzir poemas a partir das 

palavras sinônimas coletadas na 

aula anterior.  

- Leitura do livro 

- Roda de conversa 

sobre o livro. 

- Debate sobre os 

pontos analisados 

na roda de 

conversa. 

 

Livro, papel e 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 e lápis de escrever e colorir. 

28/08 A menina 

amarrotada 

(Aline Abreu) 

- Aprimorar a leitura em voz alta 

concomitantemente com as 

possíveis interpretações da 

narrativa. 

- Perceber as associações 

semânticas da palavra “amarrotada” 

na construção de significados do 

texto. 

- Criar nomes para as personagens 

do livro. 

 

-Leitura 

compartilhada do 

livro. 

- Roda de conversa 

sobre o livro. 

- Produzir 

ilustrações a partir 

da leitura do livro.  

 

Livro, papel e lápis de escrever e colorir. 

04/09 A menina 

amarrotada 

(Aline Abreu) 

- Aprimorar a leitura.  

-Despertar a curiosidade e 

criatividade na construção da 

releitura do livro.  

- Leitura do livro. 

- Roda de conversa 

sobre o livro. 

Livro, papel e lápis de escrever e colorir. 



 Produzir uma 

releitura do livro, 

deixando mais 

claro quais eram os 

sentimentos que 

amarrotavam a 

menina e, é claro, o 

antídoto para eles. 

 

11/09 As Cocadas 

(Cora Coralina) 

-  Leitura compartilhada do livro. 

- Exercitar a interpretação e leitura 

das  narrativas. 

- Refletir sobre os nossos desejos, 

medos e coragens. 

- Recontar a história do livro a 

partir de uma perspectiva positiva.  

 

- Leitura do livro; 

- Roda de conversa 

sobre o livro. 

- Produzir uma 

releitura do livro a 

partir de uma 

perspectiva 

corajosa.  

Livro, papel e lápis de escrever e colorir. 

18/09 O fazedor de 

amanhecer 

(Manuel de 

Barros) 

Contos: Eras 

Meu avó  

A língua mãe 

- Apreciar a leitura dos poemas. 

- Leitura performática dos poemas. 

- Exercitar a interpretação dos 

poemas lidos através da associação 

semântica das palavras chave dos 

poemas. 

- Produzir poemas a partir das 

associações de palavras chave. 

- Leitura do livro; 

- Roda de conversa 

sobre o livro. 

- Produção de  

poemas. 

Livro, papel e lápis de escrever e colorir. 

 



 

25/09 O fazedor de 

amanhecer 

(Manuel de 

Barros) 

Contos:  

Bernardo 

Palavras 

Campeonato 

As Bênçãos 

 

- Apreciar a leitura dos poemas. 

- Leitura performática dos poemas. 

- Exercitar a interpretação dos 

poemas lidos através da associação 

semântica das palavras chave dos 

poemas. 

- Produzir poemas a partir das 

associações de palavras chave. 

 - Leitura do livro; 

- Roda de conversa 

sobre o livro. 

- Produção de  

poemas. 

Livro, papel e lápis de escrever e colorir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina:Aguinaldo 

Professor:Teatro 

3º bimestre / 2018 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

02/08 

03/08 

 

 

 

 

- Cenas cotidianas - Criar cenas relacionadas 

com ações do cotidiano 

(almoço, jantar, escovar os 

dentes, tomar banho). 

 

- Estabelecer um diálogo nas 

cenas que possibilitem criar 

questionamentos sobre 

atitudes `repetitivas` como 

uso excessivo do 

computador, do celular, da 

televisão, etc. 

 

- Refletir, a partir da 

expressão corporal e vocal, 

questões que visem uma 

postura crítica sobre ações 

`excessivas` e 

`desnecessárias` quanto ao 

uso de aparelhos eletrônicos. 

 

- A sala será dividida em dois grupos 

– observando e realizando as 

seguintes etapas de trabalho: 

 

A – alongamento corporal e 

aquecimento vocal; 

 

B – roda de conversas sobre ações do 

cotidiano e orientando os grupos sobre 

as propostas relacionadas no campo II 

(objetivos). 

 

C – Criação, pelos grupos, sobre os 

temas a serem criados e encenados 

(uso de aparelhos eletrônicos). 

 

D – Apresentação dos grupos 

- Cadeiras 

 

- Pátio coberto 



09/08 

10/08 

16/08 

17/08 

 

 

 

- Criação cênica a partir de 

fragmentos de textos, poemas, 

reportagens indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estabelecer um roteiro de 

ações físicas de como 

ocorrerá a intervenção para a 

transformação dos 

fragmentos textuais indígenas 

em cenas. 

 

- organizar a estrutura das 

cenas de forma que 

estruturem e mantenham uma 

sequência de ações corporais 

sem prejudicar o resultado da 

cena 

 

 

      Um elemento que contribuirá no 

processo dessa atividade, é o POC 

(ponto de concentração), termo 

utilizado por Viola Spolin do livro 

Improvisação para o teatro, onde 

destaca a importância de estar focado 

em um elemento enquanto trabalho de 

criação. Para os grupos a proposta é 

que cada grupo esteja focado e 

orientado em um único ponto, 

observando o que cada um poderá 

contribuir para si mesmo, enquanto 

elemento integrante e participativo do 

processo. 

 

 

 

- Aparelho de som 

23/08 

24/08 

30/08 

31/08 

 

 

 

- Música-Objeto - Exercer o treino do ouvir e 

apreciação da música, 

enquanto elemento de 

estímulo sonoro para a 

criação. 

 

- Apropriar-se da música e do 

objeto de criação cênica para 

a construção de uma cena do 

cotidiano. 

 

- Interagir com o outro o 

exercício da escuta e 

consequentemente o 

      Através da audição de uma 

música, observar o clima da 

sonoridade, ou seja, observar o ritmo, 

melodia, harmonia. 

 

       Após a audição, em roda, 

colocarem as ideias ouvindo 

atentamente o que cada componente 

do grupo tem a sugerir sobre a criação 

de uma cena. Em seguida montar um 

cenário utilizando como único 

elemento de construção cênica a 

cadeira (a cadeira terá a função de um 

objeto, tirando a sua função como 

 



comungar da criação em 

grupo 

cadeira). 

 

06/09 

13/09 

14/09 

20/09 

21/09 

 

 

 

Criação cênico-sonora a partir 

da música Vida de Operário 

- Apropriar-se de objetos e 

verificar quais são as suas 

possibilidades de criação, de 

como ocorrerá a intervenção 

para a transformação do 

objeto em cena a partir da 

música: Vida de Operário. 

 

- Perceber, em sua 

descoberta, as várias 

possibilidades que existem, 

para o grupo, de se 

locomoverem e apropriarem 

do espaço durante o processo 

de criação; 

 

       Será observado durante o 

processo de criação, a interação entre 

os membros do grupo no que diz 

respeito da forma como eles 

organizaram a sequência e a 

transformação do objeto dentro do 

espaço que será organizado por eles 

mesmos. 

 

       Um elemento que contribuirá no 

processo dessa atividade, é o POC 

(ponto de concentração), termo 

utilizado por Viola Spolin do livro 

Improvisação para o teatro, onde 

destaca a importância de estar focado 

em um elemento enquanto trabalho de 

criação. Para os grupos a proposta é 

que cada grupo esteja focado e 

orientado em um único ponto, 

observando o que cada um poderá 

contribuir para si mesmo, enquanto 

elemento integrante e participativo do 

processo. 

 

- Cadeiras 

 

- Aparelhos de som 

 

 

 

 



Centro Educacional Ouro Preto - uma escolha feliz 

CONTEÚDO A SER DESENVOLVIDO – 2º e 3ª ANO 

3º BIMESTRE de 30/07 a 14/10 de 2018 – DISCIPLINA: Educação Física - PROFESSOR: Jorge S. Batista 

 

 

 

 

 

 

  



Centro Educacional Ouro Preto - Uma escolha feliz 

CONTEÚDO – 3°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. 

 

 


