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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Artes PROFESSOR (A) Wânia Parreiras  

ANO/SÉRIE 1° ano TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS  

Compreender e desenvolver as competências básicas necessárias para o 

conceito e aplicação da ilustração, reconhecendo os desenhos como imagem 

representativa do texto; da tapeçaria: a linha trabalhada de outra forma e da 

cerâmica, identificando-a como “objeto de arte” e “objeto utilitário. 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Ilustração - Parte II: 

 Desenho/Pintura (Arte Final) 

 Tapeçaria - Parte II: 

Montagem da urdidura; linhas que se entrelaçam paralelamente. 

Tecelagem da trama do tapete. 

 Cerâmica: 

Modelagem da argila; objeto utilitário/objeto artístico. 

 

C) SITUAÇÕES DE APREDIZAGEM  

 Em sala:  

 Realizar atividades de natureza cognitiva e motora, individual e em 

grupo. 

  Expressar-se ativamente em atividades lúdicas, dividindo-as com os 

colegas. 

  Aplicar a linguagem visual e gráfica de diversas formas. 

  Manipular os materiais das artes plásticas, de modo a desenvolver a 

coordenação motora e a cognição. 

Em casa:  

 Realizar produções artísticas (desenho, modelagem, colagem, recorte) 
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 Manter contato o teatro, cinema e exposições, levando em 

consideração a faixa etária, tornando a experiência significativa. 

 Registrar as experiências com livros e sites infantis. 

 

D) PROJETOS 

 Semana das Artes. 

 Mostra Cultural. 

 Livro de Encerramento. 

 

E) AVALIAÇÃO  

A avaliação será processual e constante, tendo como critério observar o 

individual, o coletivo, o desenvolvimento da coordenação motora e a 

cognição, bem como o interesse das crianças nas produções de arte. 

Valorização das conquistas, tendo em vista principalmente a pouca idade das 

crianças. 

Conceito no boletim – Por etapa. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Educação Física PROFESSOR (A) Thaís Bueno / Vinícius 
Cambraia  

ANO/SÉRIE 1º ano TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS  

 Preservar manifestações da cultura corporal de movimentos de outras 

épocas como forma de constituir a memória cultural e torná-la 

acessível às novas gerações. 

 Brincar com diferentes parceiros e envolver-se em variadas 

brincadeiras de modo a construir o sentido singular e coletivo, da 

autonomia e da solidariedade. 

 Conhecer-se e construir uma identidade pessoal e cultural de modo a 

construir uma visão positiva de si e dos outros com quem convive, 

valorizando suas próprias características, das outras crianças e adultos, 

superando visões racistas e discriminatórias. 

 Compreender as sensações e necessidades do corpo através do 

movimento, desenvolvendo autonomia para cuidar de si. 

 Brincar, utilizando-se criativamente das práticas corporais como forma 

de interagir com o espaço, o tempo e o outro. 

 Repudiar a violência sob todas as formas, adotando atitudes de respeito 

mútuo e solidariedade em diferentes situações. 

 Conhecer-se e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando 

seus próprios interesses na relação com o mundo físico e social, 

convivendo e conhecendo os costumes e as tradições de seus grupos de 

pertencimento. 

 Comunicar corporalmente sentimentos, emoções e representações em 

diferentes tipos de situação. 

 Conhecer-se, reconhecendo, nomeando e valorizando suas 

características pessoais, corporais, capacidades físicas, sensações e 

necessidades, bem como as das outras crianças e adultos. 
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B) TEMAS/CONTEÚDOS  

 ESPORTES: Conhecendo algumas modalidades (Basquete) 

 PRÁTICAS CORPORAIS EXPRESSIVAS  

 JOGOS E BRINCADEIRAS: Brincando Pelo Mundo / Brincadeiras Aquáticas  

 GINÁSTICA: Elementos Básicos  

 

C) AVALIAÇÃO 

Nas aulas de Educação Física, a avaliação é um instrumento utilizado pelos 

professores para, processualmente, acompanhar o desempenho das crianças 

de 0 a 6 anos. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) n. 9394/96 (BRASIL, 1996) este processo avaliativo deve ser 

realizado, mediante o acompanhamento do desenvolvimento da criança, 

através de observação e registro, sem a preocupação com a promoção. Desta 

forma, a avaliação não tem o objetivo exclusivo de verificar o rendimento da 

criança, mas acompanhar o seu aprendizado e desenvolvimento, atribuindo 

conceitos para dimensioná-los. A obtenção do conceito do aluno partirá dos 

seguintes critérios: Conceitual, Atitudinal e Procedimental. A avaliação 

conceitual será realizada a partir da análise dos relatos e dos registros dos 

alunos. A avaliação atitudinal compreenderá a observação dos momentos de 

cooperação nas atividades desenvolvidas, o cumprimento dos combinados da 

disciplina construídos em aula e o respeito com todos. Na avaliação 

procedimental será observado o empenho e a capacidade do aluno de realizar 

as atividades desenvolvidas. Durante o processo avaliativo, semestralmente, 

serão atribuídos aos alunos os seguintes conceitos: BD (Bom Desempenho), EA 

(Em Aquisição) e DD (Demonstra Dificuldade). 
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SEGMENTO Educação infantil  ETAPA   3ª etapa  

DISCIPLINA Língua inglesa PROFESSOR (A) Beatriz Lacerda Bueno de 
Camargo  

ANO/SÉRIE 1º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS  

 

Desenvolver as quatro habilidades que subjazem a competência linguístico-

comunicativa em inglês (leitura, escrita, escuta e fala) de forma lúdica e 

dinâmica. Conhecer diferentes manifestações culturais: Halloween, 

Thanksgiving, Christmas e desenvolver atitude de respeito diante delas, 

aprimorar o vocabulário através das relações com o conhecimento com o 

outro e com o mundo. Apreciar uma segunda língua. Participar das aulas com 

materiais interativos como jogos, músicas e atividades. Praticar a língua 

inglesa de forma contextualizada e próxima da realidade. 

 

B) NUMBERS (UNIT 4) 

 Numbers: One to ten 

 Grammar phrase: How many (birds)? Ten birds 

 Action verbs: count 

 
 

C) SHAPES (UNIT 5) 

 shapes: Rectangle, square, star, triangle, circle 

 Grammar phrase: Is it a (square)? Yes, it is / no it isn’t. 

 

D) LET’S PLAY (UNIT 7) 

 Toys: ball, car, computer game, puzzle, robot, train, doll, kite, teddy 

bear 

 Grammar phrase: Look at my new (puzzle)! Nice. / What’s your favorite 

toy? Doll. / let’s play 
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E) PROCEDIMENTOS DE ESTUDO 

Em sala: Participar de atividades individuais, em duplas e em grupo com a 

utilização de músicas, brincadeiras e recursos audiovisuais autênticos e 

tarefas elaboradas especificamente para o nível proposto. 

Em casa: Realizar atividades (homeworks) individualmente ou com a 

participação dos pais ou responsáveis.  O contato com qualquer material – 

vídeos, livrinhos de estória, sites etc é uma boa forma de manter contato com 

a língua, ampliar o vocabulário e as diversas habilidades. 

F) AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será contínuo considerando a participação nas 

atividades individuais e em grupo, nos avanços na aprendizagem e 

comportamento e uma prova final contendo as unidades 4, 5 e 7 do livro 

didático.  

São usados os seguintes conceitos para avaliação: 

BD – Bom Desempenho 

EA – Em Aquisição 

DD – Demonstra Dificuldade 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA  3ª  

DISCIPLINA Língua Portuguesa PROFESSOR (A) Flavia, Karina, Kele, Luciana 
e Sandra. 

ANO/SÉRIE 1º ano TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Ampliar o vocabulário nas diversas situações comunicativas, sendo capaz de 

expressar seus sentimentos, ideias e opiniões, além de considerar os dos 

outros; Compreender textos orais e escritos, bem como a sua função social e 

suas características; Valorizar a leitura e apropriar-se da escrita. 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Linguagem verbal e não verbal: interpretação de informações expressas 

por meio de palavras escritas ou faladas, ou por meio de outras formas 

comunicativas, como imagens, placas, figuras etc; 

 Linguagem oral e escrita: interpretação de textos orais e escritos de 

diferentes gêneros (adequados à faixa etária); 

 Identificação do sentido de palavras e expressões a partir do contexto 

em que elas são usadas; 

 Comunicação de ideias, opiniões, sentimentos, intenções e etc; 

 Reconto oral de histórias ouvidas ou lidas; 

 Produção de narrativas orais e escritas com suporte de imagens; 

 Figuras literárias: Reconhecimento das figuras representativas da 

literatura brasileira, inferindo o papel das figuras literárias em textos 

narrativos; 

 Alfabeto: reconhecimento, identificação, ordem alfabética e grafia; 

 Diferentes tipos de letras: identificação dos meios de circulação das 

letras (imprensa e cursiva) e o traçado correto da letra cursiva; 

 Unidades fonológicas: reconhecimento e construção de sílabas, 

aliterações, rimas e fonemas; 
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 Natureza alfabética do sistema de escrita: correspondência entre 

fonemas (sons) e grafemas (escrita), leitura (ajustando a pauta sonora 

ao escrito), relações entre leitura e escrita; 

 Ortografia: escrita correta de palavras e compreensão do significado e 

do sentido das palavras em textos lidos, utilizando o dicionário; 

 Frases: identificação das formas típicas de organização da frase; 

 Pontuação: reconhecimento dos sinais de pontuação. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

 Participar das aulas dialogadas e interativas com a mediação do 

professor; 

 Realizar as atividades dos livros didáticos, do caderno e outras 

propostas feitas pelo professor; 

 Fazer interpretações de textos de diferentes gêneros; 

 Realizar trabalhos individuais e coletivos; 

 Participar das aulas no laboratório de informática; 

 Desenvolver as atividades por disciplina e interdisciplinares. 

Em casa: 

 Desenvolver uma rotina de estudo (para casa) e atividades de apoio; 

 Praticar a leitura diariamente (livro da Biblioteca); 

 Realizar jogos de alfabetização (letras móveis, sílabas e etc.); 

 Praticar a escrita no contexto familiar (construção de listas de 

compra, bilhetes, cartas, escrita do nome completo). 

 

D) AVALIAÇÃO 

Atividades de sondagem (registros individuais e coletivos, interesse, 

participação), atividades diagnósticas (verificação do nível da leitura e escrita 

em que o aluno se encontra) e avaliação da etapa. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Matemática PROFESSOR (A) Flávia, Karina, Kele, Luciana 
e Sandra              

SÉRIE 1º ano TURNO  Manhã / Tarde 

 

A) OBJETIVOS 

Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 

transformar o mundo à sua volta. Resolver situações-problema e construir, a 

partir delas, os significados das operações fundamentais, buscando 

reconhecer que uma mesma operação está relacionada a problemas diferentes 

e um mesmo problema pode ser resolvido pelo uso de diferentes operações. 

Estabelecer pontos de referência para situar-se, posicionar-se e deslocar -se 

no espaço, bem como para identificar relações de posição entre objetos no 

espaço; interpretar e fornecer instruções. Reconhecer grandezas mensuráveis, 

como comprimento, massa, capacidade e elaborar estratégias pessoais de 

medida. 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 

Números e operações 

 Comunicação de quantidades de 30 a 99, utilizando a linguagem oral, 

registros não convencionais e convencionais. 

 Estimativas de quantidades. 

 Dúzia / meia dúzia. 

 Resolução de problemas que envolvam adição e subtração. 

 Resolução de situações-problema simples que envolvam a ideia de 

juntar quantidades iguais (multiplicação), além da ideia de repartir 

igualmente certa quantidade (divisão). 

 

        Espaço e forma 

 Figuras Planas. 

 Localização e deslocamento. 
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Grandezas e Medidas 

 Medida de tempo. 

 Sistema monetário. 

 

Tratamento da Informação 

 Representações de informações de gráficos e tabelas. 

 Interpretação de dados e tabelas. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

 

 Apresentar e organizar os materiais escolares necessários para a 

realização das tarefas escolares do dia a dia. 

 Participar e interagir das aulas de maneira cooperativa e dinâmica 

apresentando opinião, estratégias e soluções. 

 Realizar as atividades e compartilhar com seus pares seu ponto de 

vista. 

 Respeitar o espaço e o costume do outro. 

 

Em casa:  

 Criar o hábito da rotina de estudo em um ambiente tranquilo.  

 Realizar o dever de casa cotidianamente. 

 Interessante a família encorajar, estimular e propor situações na qual 

será necessário que a criança apresente sua opinião para a resolução 

das mesmas. 

 Aproximar da linguagem matemática durante a realização das tarefas 

do dia a dia: ao fazer uma lista de supermercado, receita, horário 

(medicamento, consulta, escola, etc), número de telefone, utilização 

do dinheiro da mesada e compras. 
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 Interagir com jogos e brincadeiras. 

D) AVALIAÇÃO 

 Atividades de sondagem formais e informais (observações diárias: 

interesse, participação, relatos, registros individuais e coletivos). 

 Atividades diagnósticas (habilidade de calcular, ler e interpretar). 

 Avaliação da Etapa é desenvolvida de maneira processual e qualitativa. 
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SEGMENTO Infantil  ETAPA   3ª etapa  

DISCIPLINA Música PROFESSOR (A) Zildo André Vieira Flores  

ANO/SÉRIE 1º ano TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Identificar e usar variações de intensidade, altura e timbres dos sons em 

sequências sonoras e frases musicais curtas; usar os materiais sonoros para 

executar ou improvisar trechos musicais; aprender a cantar músicas com 

estrutura rítmica e melódica variadas; conhecer cantigas e músicas do 

repertório tradicional e contemporâneo brasileiro; 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

Músicas com ritmo e caráter expressivo variados – com compasso binário e 

quaternário; 

Material sonoro Duração/Tempo: a formação do ritmo 

Material sonoro Altura/Melodia (introdução ao conceito de melodia; Escala de 

Dó) 

Material sonoro Dinâmica e Timbre 

TEMAS (vivenciais): 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala  

Participar de atividades de acolhida e ‘aquecimento’ – exercícios rítmicos com 

voz e palmas ou voz e corpo em movimento;  

Apreciar uma música, aprender a letra e perceber materiais sonoros e 

instrumentos; ouvir e cantar; ouvir e dançar; 
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Participar de atividades de “performance” (vivência lúdica) – brincadeiras 

cantadas; cantar ou acompanhar canções em dupla, trio ou quarteto com 

instrumentos, usando de forma básica os parâmetros do som (materiais 

sonoros); exercícios de improvisação musical em pequenos grupos. 

Em casa 

Ouvir com frequência músicas variadas com os pais e demais familiares, com 

atenção aos instrumentos usados e ao arranjo (“combinação entre os 

instrumentos e a voz”); 

Participar de brincadeiras cantadas com os familiares, valorizando repertório 

da infância dos pais e avós;  

Ir a eventos musicais em praças, parques, teatros e outros locais (por exemplo, 

eventos promovidos pelo movimento de pais “Na pracinha”) 

Vivenciar momentos de silêncio e valorizá-los para perceber sons ambientes e 

do entorno; 

 

D) AVALIAÇÃO  

Observação da atuação da criança nas atividades individuais ou coletivas de 

cantar, cantar e brincar e acompanhar canções com movimentos corporais, 

palmas ou instrumentos básicos; 

E) CRITÉRIOS 

- Tempo e qualidade de atenção; 

- Aprendizado e expressão da letra da música; 

- Habilidade de acompanhar o grupo ou a referência dada pelo professor na 

execução de sequências rítmicas com o corpo ou com instrumentos; 

- Habilidade de produzir intencionalmente sons corporais ou instrumentais 

com qualidade “narrativa” ou rítmica; 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA 3ª  

DISCIPLINA Natureza e Sociedade PROFESSOR (A) Flávia, Karina, Kele, 
Luciana, Sandra 

ANO/SÉRIE 1º Ano TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Reconhecer o modo de vida das crianças em diferentes lugares. 

Valorizar as contribuições dos diferentes povos para a formação de nossa 

cultura. Comparar características de diferentes materiais para a produção de 

vestimentas, relacionando às condições naturais de diferentes locais. 

Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares decorrentes da variação 

de temperatura e locais. Descrever características dos animais (tamanho, 

forma, cor, local onde vive, etc). Descrever algumas características dos bichos 

de jardim. Identificar os cuidados necessários para o bom desenvolvimento dos 

animais. Reconhecer e identificar a metamorfose da borboleta. Observar e 

identificar as transformações pelas quais passam os alimentos ao executar uma 

receita. 

 

B) TEMA E TÓPICOS: CULTURA E LAZER 

Crianças indígenas e de outros Países. (África, Japão); (Costumes, brincadeiras, 

alimentação, curiosidades). 

Diferentes vestimentas, para diferentes locais. (Tipos de roupas usadas em 

diferentes partes do mundo: Japão, África) 

O modo de se vestir. (A maneira de vestir de acordo com os locais que 

frequentamos) 

 

C) TEMA E TÓPICOS: SERES VIVOS 

Fauna – Animais de jardim 

 

D) TEMA E TÓPICOS: RECURSOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS 

Transformação dos alimentos, mistura, receitas. 
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E) TEMA E TÓPICOS: TEMPO 

Uso do calendário. 

Ordem das tarefas, rotina. 

 

F) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

 Assistir a vídeos informativos, participar de conversas, jogos e registros. 

 Selecionar fotos/imagens de diferentes animais e compará-los. 

 Envolver-se em atividades lúdicas explorando o próprio corpo através da 

dança, imitando os animais, etc. 

 Usar diferentes recursos didáticos como, livros de história, revistas, jornais, 

documentos pessoais, fotos, objetos, imagens e documentos históricos, 

para registro. 

 Identificar e conhecer as etapas de produção de diferentes tipos de 

tecidos, como o algodão.  

 Desenhar diferentes tipos de vestimentas de acordo com o local indicado. 

 Experimentar e observar as transformações de um produto na produção de 

uma receita. 

 Associar ingredientes e produtos e estabelecer relações entre eles. 

 

Em casa:  

 Organizar um ambiente agradável e tranquilo que propicie o processo de 

estudo. 

 Criar rotina e horário de estudo. 

 Realizar os para casa todos os dias. 

 Rever o conteúdo estudado de maneira gradativa sem deixar acumular. 

 Realizar as tarefas, experimentos e atividades, envolvendo a participação 

da família. 
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G) AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada, diariamente, durante as atividades de sondagem 

formais e informais (observações diárias, relatos e registros espontâneos dos 

alunos), verificando os avanços de cada criança e criando planos de ações nos 

casos específicos. Esse processo tem como maior objetivo, orientar e fazer com 

que a criança avance cada vez mais.  
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