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Turma: 1º Ano/ 2º Ano
Área do Conhecimento: Educação Física

Brincadeiras
e Jogos



Identificar brincadeiras e jogos dos contextos familiar e comunitário, 
valorizando elementos da cultura popular presente nestes contextos.  

 Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos dos contextos familiar e 
comunitário, respeitando as diferenças individuais e de desempenho. 

 Criar regras e utilizá-las durante a experimentação de brincadeiras e jogos dos 
contextos familiar e comunitário, compreendendo a importância das regras para as 
relações humanas.

 Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos inclusivos, valorizando o 
trabalho em equipe e a participação de todos. 

 Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 
brincadeiras e jogos dos contextos familiar e comunitário, valorizando sua 
importância nas culturas de origem.

 Identificar os desafios das brincadeiras e jogos dos contextos familiar e      
comunitário e construir estratégias para resolvê-los, com base nas 
características dessas práticas.



Planejar e utilizar estratégias para resolver os desafios de brincadeiras e 
jogos do contexto regional, com base nas características dessas práticas.



Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em 
outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos do contexto regional, 
para divulgá-las na escola e na comunidade.

Ginástica

 Experimentar, fruir e identificar os diferentes elementos básicos da ginástica 
e da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e 
sem materiais) de forma individual e em pequenos grupos, adotando 
procedimentos de segurança.



Utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos básicos da 
ginástica e da ginástica geral, de forma individual e em pequenos grupos

 Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as 
características dos elementos básicos da ginástica e da ginástica geral

 Planejar e utilizar estratégias para a execução de combinações de elementos básicos 
da ginástica e da ginástica geral, de forma individual e em pequenos grupos

 Participar da ginástica geral, identificando suas potencialidades e os limites do 
próprio corpo, respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.

    Esportes

 Experimentar e fruir práticas lúdicas esportivas de marca e de precisão, 
prezando pelo trabalho coletivo e protagonismo.

 Identificar as normas e regras das práticas lúdicas esportivas de marca e de precisão, 
e discutir a importância das mesmas para assegurar a integridade própria e as dos 
demais participantes.

 Discutir a importância da observação das normas e regras das práticas lúdicas 
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esportivas de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos 
demais participantes.

Danças

 Experimentar, fruir e recriar diferentes danças do contexto comunitário 
(rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), respeitando as 
diferenças individuais e o desempenho corporal.

 Identificar e comparar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) 
das danças dos contextos comunitário e regional, valorizando e respeitando 
as manifestações de diferentes culturas.

 Identificar as sensações corporais durante a experimentação das danças e das 
ginásticas relacionando ao conhecimento sobre o corpo.

Turma: 3º, 4º e 5º Anos
Área do Conhecimento: Educação Física

Brincadeiras
e Jogos

 Utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todos os alunos 
em brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de matrizes indígena e 
africana.

 Criar estratégias para resolver conflitos durante a participação em brincadeiras e 
jogos do Brasil, incluindo os de matrizes indígena e africana. 



Experimentar e descrever, por meio de múltiplas linguagens, as brincadeiras e jogos 
inclusivos, explicando a importância desses jogos para a participação de todos.

 Experimentar e fruir jogos de tabuleiro, identificando características desses jogos. 

 Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todos os 
alunos em brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de matrizes indígena e africana.

 Colaborar na proposição e produção de alternativas para a prática de 
brincadeiras e jogos inclusivos, experimentando-as e produzindo textos 
audiovisuais para divulgá-las na escola.



Experimentar jogos de tabuleiro, e reconhecer a importância das regras para 
planejar e utilizar diferentes estratégias.

  Ginástica 

    Esporte

 Experimentar, fruir e criar, de forma coletiva, combinações de diferentes 
elementos na ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, 
com e sem materiais), propondo coreografias com diferentes elementos da 
cultura local.

 Planejar e experimentar coletivamente novas combinações de diferentes 
elementos (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem 
materiais) na ginástica geral, com diferentes temas do cotidiano.

 Experimentar, fruir e criar combinações de diferentes elementos da ginástica e da   
ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, com e sem materiais), valorizando 
o trabalho coletivo. 

 Experimentar e fruir esportes de campo taco, rede/parede comparando seus 
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elementos comuns, criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua 
execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo.

 Identificar as características das práticas lúdicas esportivas e dos jogos pré-
desportivos diferenciando-os dos esportes de campo taco, rede / parede.

 Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os 
constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e 
comunitária/lazer).

 Experimentar e fruir diferentes tipos de esportes Paralímpicos, respeitando as 
diferenças individuais.

Danças

 Identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) 
em danças do Brasil, incluindo as de matrizes indígena e africana.

 Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto 
das danças, e discutir alternativas para superá-las.

 Recriar e fruir danças do mundo, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e 
significados dessas danças em suas culturas de origem.

 Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, 
espaço, gestos) em danças do mundo.

 . Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos das 
danças do mundo.

Lutas

 Experimentar e fruir diferentes lutas presentes nos contextos comunitário, incluindo 
as de matrizes indígena e africana, respeitando o colega como oponente e as normas 
de segurança

 Identificar as características das lutas dos contextos comunitário, incluído as de 
matrizes indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas.

 Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto regional, incluindo as de 
matrizes indígena e africana, respeitando o colega como oponente e as normas de 
segurança.

 Identificar as características das lutas do contexto regional, incluindo as de matrizes 
indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e demais práticas 
corporais.
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1º ANO – ARTE

1º BIMESTRE

 Identificar e apreciar desenho, pintura, modelagem e 
colagem como modalidades das artes visuais, cultivando 
a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético.

 Experimentar, identificar e apreciar formas distintas de 
manifestações da dança presentes em seu cotidiano 
(rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), 
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório corporal.

 Experimentar, identificar e apreciar músicas brasileiras 
próprias do universo infantil, inclusive aquelas presentes 
em seu cotidiano.

 Reconhecer e apreciar histórias dramatizadas e outras 
formas de manifestação teatral presentes em seu 
cotidiano (inclusive as veiculadas em diferentes mídias, 
como TV e internet, e em espaços públicos), cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório ficcional.

 Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as 
relações processuais entre diversas linguagens artísticas.

2º BIMESTRE

 Identificar e apreciar desenho, pintura, modelagem e 
colagem como modalidades das artes visuais, cultivando 
a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético.

 Experimentar, identificar e apreciar músicas brasileiras 
próprias do universo infantil, inclusive aquelas presentes 
em seu cotidiano.

 Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes 
estéticas e culturais.

 Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 
(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos 
de movimento (lento, moderado e rápido) na construção 
do movimento dançado.

3º BIMESTRE

 Experimentar desenho, pintura, modelagem e colagem 
por meio de técnicas convencionais e não convencionais, 
fazendo uso sustentável de materiais e instrumentos.

 Dialogar, com respeito e sem preconceito, sobre as 
experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas 
na escola, como fonte para a construção de vocabulários 
e repertórios próprios.

 Apreciar e experimentar sonorização de histórias, 
utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos 
musicais convencionais ou não convencionais

 Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes 
estéticas e culturais.

4º BIMESTRE
 Experimentar desenho, pintura, modelagem e colagem 

por meio de técnicas convencionais e não convencionais, 
fazendo uso sustentável de materiais e instrumentos.
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 Dialogar, com respeito e sem preconceito, sobre as 
experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas 
na escola, como fonte para a construção de vocabulários 
e repertórios próprios.

 Apreciar e experimentar sonorização de histórias, 
explorando vozes e sons corporais

 Exercitar a imitação de situações cotidianas e o faz de 
conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-
se no lugar do outro, ao compor e encenar 
acontecimentos cênicos com base em diferentes 
referências (músicas, imagens, textos ou outros pontos 
de partida), de forma intencional e reflexiva.

 Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, 
incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes épocas, favorecendo a 
construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas.

2º ANO – ARTE
 Identificar e apreciar desenho, pintura, modelagem e 

escultura como modalidades das artes visuais tradicionais 
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1º BIMESTRE

e contemporâneas presentes na cultura local e paulista, 
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório imagético. 

 Explorar e reconhecer elementos constitutivos do 
desenho, da pintura, da modelagem e da escultura em 
suas produções.

 Experimentar, identificar e apreciar formas distintas de 
manifestações tradicionais e contemporâneas da dança 
próprias da cultura popular paulista de diferentes épocas, 
incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias, cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório corporal.

 Experimentar, identificar e apreciar músicas próprias da 
cultura popular paulista de diferentes épocas.

 Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as 
relações processuais entre diversas linguagens artísticas.

 Reconhecer e apreciar o teatro de bonecos presente em 
diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias 
dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.

2º BIMESTRE

 Explorar e reconhecer elementos constitutivos do 
desenho, da pintura, da modelagem e da escultura em 
suas produções.

 Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 
(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos 
de movimento (lento, moderado e rápido) na construção 
do movimento dançado

 Perceber, explorar e identificar intensidade, altura e 
duração por meio de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de apreciação musical.

 Exercitar a imitação de situações cotidianas e o faz de 
conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-
se no lugar do outro, ao compor e encenar 
acontecimentos cênicos com base em diferentes 
referências (músicas, imagens, textos ou outros pontos 
de partida), de forma intencional e reflexiva.

 Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes 
estéticas e culturais.

3º BIMESTRE

 Experimentar desenho, pintura, modelagem e escultura 
por meio de técnicas convencionais e não convencionais, 
fazendo uso sustentável de materiais e instrumentos.

 Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 
(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos 
de movimento (lento, moderado e rápido) na construção 
do movimento dançado

 Explorar e perceber o próprio corpo (palmas, voz, 
percussão corporal) como fonte sonora.

 Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando 
variadas entonações de voz em diferentes personagens.
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4º BIMESTRE

 Experimentar desenho, pintura, modelagem e escultura 
por meio de técnicas convencionais e não convencionais, 
fazendo uso sustentável de materiais e instrumentos.

 Dialogar, com respeito e sem preconceito, sobre as 
experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas 
na escola, como fonte para a construção de vocabulários 
e repertórios próprios.

 Apreciar e experimentar sonorização de histórias, 
explorando vozes e sons corporais.

 Imitar, com respeito e sem preconceito, movimentos, 
gestos e voz de personagens que representem pessoas e 
animais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre 
suas imitações e as feitas pelos colegas.


Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais 
(multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em 
áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos 
de criação artística.

3º ANO – ARTE
 Identificar e apreciar desenho, pintura, escultura e 

gravura como modalidades das artes visuais tradicionais 
e contemporâneas presentes na cultura paulista, 
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 
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1º BIMESTRE
simbolizar e o repertório imagético.

 Explorar e reconhecer elementos constitutivos do 
desenho, da pintura, da escultura e da gravura em suas 
produções.

 Experimentar desenho, pintura, escultura e gravura por 
meio de técnicas convencionais e não convencionais, 
fazendo uso sustentável de materiais e instrumentos.

 Experimentar, identificar e apreciar formas distintas de 
manifestações tradicionais e contemporâneas da dança 
próprias da cultura popular brasileira de diferentes 
épocas, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias, cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório corporal.

 Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas 
com o todo corporal na construção do movimento 
dançado.

 Experimentar, identificar e apreciar músicas próprias da 
cultura popular brasileira de diferentes épocas, incluindo-
se suas matrizes indígenas, africanas e europeias.

2º BIMESTRE

 Identificar e reconhecer as influências estéticas e culturais 
de diferentes povos indígenas e africanos nas 
manifestações artísticas visuais da cultura paulista, em 
diferentes épocas.

Descrever sua criação, explicitando as escolhas feitas e 
seus sentidos, e reconhecendo outros sentidos expressos 
pelos colegas sobre sua criação.

 Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 
(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos 
de movimento (lento, moderado e rápido) na construção 
do movimento dançado.

 Perceber, explorar e identificar pulso, ritmo, melodia, 
ostinato, andamento e compasso por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas de execução e 
apreciação musical.

 Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando 
variadas fisicalidades e figurinos em diferentes 
personagens.

3º BIMESTRE

 Experimentar desenho, pintura, escultura e gravura por 
meio de técnicas convencionais e não convencionais, 
fazendo uso sustentável de materiais e instrumentos.

 Criar e improvisar movimentos dançados de modo 
individual, coletivo e colaborativo, tendo as brincadeiras 
infantis como fonte geradora, utilizando-se dos elementos 
estruturantes da dança.

 Dialogar, com respeito e sem preconceito, sobre as 
experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas 
na escola, como fonte para a construção de vocabulários 
e repertórios próprios.

 Explorar e perceber o próprio corpo (palmas, voz, 
percussão corporal) e objetos do cotidiano como fontes 
sonoras, considerando os elementos constitutivos da 
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música.
 Experimentar o trabalho colaborativo e coletivo em 

improvisações teatrais e processos narrativos criativos 
em pantomima, explorando a teatralidade do figurino e 
das fisicalidades.

 Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, 
incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes épocas, favorecendo a 
construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas.

4º BIMESTRE

 Investigar e reconhecer espaços (museus, galerias, 
instituições, feiras, casas de cultura etc.) e profissionais 
do sistema das artes visuais (artistas, artesãos, curadores 
etc.) nos contextos local e paulista

 Apreciar e experimentar improvisações musicais e 
sonorização de histórias, explorando vozes, sons 
corporais e/ou instrumentos musicais não convencionais, 
de modo individual e coletivo.

 Experimentar, com respeito e sem preconceito, 
possibilidades criativas de movimento e voz para 
personagens que representem pessoas e animais, 
reconhecendo semelhanças e diferenças entre suas 
experimentações e as feitas pelos colegas.

 Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais 
(multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em 
áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos 
de criação artística.



Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes 
estéticas e culturais.

4º ANO – ARTE
 Identificar e apreciar pintura, colagem, gravura e histórias 

em quadrinhos como modalidades das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas presentes na cultural 
brasileira, cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 
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1º BIMESTRE  Explorar e reconhecer elementos constitutivos da pintura, 
da colagem, das histórias em quadrinhos e da gravura em 
suas produções.

 Identificar e reconhecer as influências estéticas e culturais 
de diferentes povos indígenas e africanos, nas 
manifestações artísticas visuais da cultura brasileira, em 
diferentes épocas.

 Experimentar, identificar e apreciar formas distintas de 
manifestações tradicionais e contemporâneas da dança 
próprias da cultura popular de diferentes países, 
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório corporal.

 Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas 
com o todo corporal na construção do movimento 
dançado.

2º BIMESTRE

 Identificar e reconhecer as influências estéticas e culturais 
de diferentes povos indígenas e africanos, nas 
manifestações artísticas visuais da cultura brasileira, em 
diferentes épocas.

Experimentar pintura, colagem, histórias em quadrinhos e 
gravura por meio de técnicas convencionais e não 
convencionais, fazendo uso sustentável de materiais e 
instrumentos.

 Experimentar, identificar e apreciar formas distintas de 
manifestações tradicionais e contemporâneas da dança 
próprias da cultura popular de diferentes países, 
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório corporal.

 Identificar e apreciar gêneros musicais (populares e 
eruditos) próprios da cultura de diferentes países.

 Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando 
diversas características vocais (fluência, entonação e 
timbre) em diferentes personagens.

3º BIMESTRE

 Experimentar pintura, colagem, histórias em quadrinhos e 
gravura por meio de técnicas convencionais e não 
convencionais, fazendo uso sustentável de materiais e 
instrumentos.

 Descrever sua criação, explicitando as escolhas feitas e 
seus sentidos, e reconhecendo outros sentidos expressos 
pelos colegas sobre sua criação.

 Explorar, criar e improvisar movimentos dançados de 
modo individual, coletivo e colaborativo, a partir das 
manifestações da dança presentes na cultura brasileira, 
utilizando-se dos elementos estruturantes da dança.

 Explorar e caracterizar instrumentos convencionais e não 
convencionais, considerando os elementos constitutivos 
da música.

 Explorar formas de registro musical não convencional 
(representação gráfica de sons e partituras criativas) e 
reconhecer a notação musical convencional.

 Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral 
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em improvisações teatrais e processos narrativos 
criativos em teatro de sombras, explorando a teatralidade 
da voz, do personagem, da iluminação e da sonoplastia.

4º BIMESTRE

 Descrever sua criação, explicitando as escolhas feitas e 
seus sentidos, e reconhecendo outros sentidos expressos 
pelos colegas sobre sua criação.

 Dialogar, com respeito e sem preconceito, sobre as 
experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas 
na escola, como fonte para a construção de vocabulários 
e repertórios próprios.

 Apreciar e experimentar improvisações musicais e 
sonorização de histórias, explorando instrumentos 
musicais convencionais e não convencionais, de modo 
individual e coletivo.

 Experimentar, com respeito e sem preconceito, 
possibilidades criativas de movimento e voz de um 
mesmo personagem em diferentes situações, 
reconhecendo semelhanças e diferenças entre suas 
experimentações e as feitas pelos colegas, e discutindo 
estereótipos.


Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais 
(multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em 
áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos 
de criação artística.

5º ANO – ARTE
 Identificar e apreciar desenho, pintura, fotografia e vídeo 

como modalidades das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas presentes na cultura brasileira e de 
outros países, cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

 Explorar e reconhecer elementos constitutivos do 
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1º BIMESTRE desenho, da pintura, da fotografia e do vídeo em suas 
produções.

 Experimentar, identificar e apreciar formas distintas de 
manifestações tradicionais e contemporâneas da dança, 
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório corporal

 Apreciar jingles, vinheta, trilha de jogo eletrônico, trilha 
sonora etc., analisando e reconhecendo seus usos e 
funções em diversos contextos de circulação.

 Reconhecer e apreciar o teatro infantil presente em 
diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias 
dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.

2º BIMESTRE

 Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas 
com o todo corporal na construção do movimento 
dançado.

Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 
(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos 
de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do 
movimento dançado.

 Perceber e explorar elementos constitutivos da música, 
por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas 
diversas de composição/criação, execução e apreciação 
musical.

 Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando 
características vocais e sonoridades (ritmo, coro e 
sonoplastia), gestos, fisicalidades e figurinos em 
diferentes personagens, cenografia e iluminação.

 Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes 
estéticas e culturais.

3º BIMESTRE

 Experimentar a criação em artes visuais de modo 
individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes 
espaços da escola e da comunidade.

 Dialogar sobre a sua criação, as dos colegas e a de 
diferentes artistas, para alcançar sentidos plurais.

 Explorar, criar e improvisar movimentos dançados de 
modo individual, coletivo e colaborativo, a partir das 
manifestações da dança presentes na cultura mundial, 
utilizando-se dos elementos estruturantes da dança.

 Explorar e perceber elementos da natureza como fontes 
sonoras, considerando os elementos constitutivos da 
música.

 Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral 
em improvisações teatrais e processos narrativos 
criativos em teatro infantil, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até 
elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais.

 Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e 
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imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, 
incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes épocas, favorecendo a 
construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas.

4º BIMESTRE

 Investigar e reconhecer espaços (museus, galerias, 
instituições, feiras, casas de cultura etc.) e profissionais 
do sistema das artes visuais (artistas, artesãos, curadores 
etc.) no contexto brasileiro e de outros países.

  Dialogar, com respeito e sem preconceito, sobre as 
experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas 
na escola, como fonte para a construção de vocabulários 
e repertórios próprios.

 Apreciar e experimentar composições musicais, 
explorando vozes, sons corporais e/ou instrumentos 
musicais convencionais ou não convencionais, de modo 
individual, coletivo e colaborativo.

 Experimentar, com respeito e sem preconceito, 
possibilidades criativas de movimento e voz na criação de 
um personagem teatral, discutindo estereótipos.


Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais 
(multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em 
áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos 
de criação artística.

                                                                 LÍNGUA INGLESA

1º Ano Expand the repertoire, vocabulary and 
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pronunciation in the following topics: 
 School Suplies;
 Numbers (0-10);
 Greetings;
 Colors;
 Family;
 Parts of body.

2º Ano Expand the repertoire, vocabulary and 
pronunciation in the following topics: 

 Numbers (0-20);
 Fruits;
 Vegetables;
 Animals;
 Professions;
 Toys.

3º Ano Expand the repertoire, vocabulary and 
pronunciation in the following topics: 

 Numbers (10-50)
 Months;
 Weather;
 Parts of the house;
 Furniture;
 Clothes.

4º Ano Expand the repertoire, vocabulary and 
pronunciation in the following topics: 

 Numbers (50-100)
 Food;
 Lunch;
 School subjects;
 Action verbs;
 Commemorative dates.

5º Ano Expand the repertoire, vocabulary and 
pronunciation in the following topics: 

 Countries and nationalities;
 Routine;
 Seasons;
 Personal and possessive pronouns;
 Clothes;
 Healthy habits.

Turma: 
Área do Conhecimento: Informática



Utilizar e compreender os mecanismos computacionais.

Conhecer e interagir com as tecnologias digitais, de forma que favoreça a 
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1º Ano aquisição de múltiplas linguagens.

2º Ano



Utilizar e compreender os mecanismos computacionais.



Compreender e utilizar tecnologias digitais, significativa e ética.

      3º Ano



Utilizar e compreender os mecanismos computacionais.



Conhecer e interagir com as tecnologias digitais, de forma que favoreça a 
aquisição de múltiplas linguagens.

4º Ano



Utilizar e compreender os mecanismos computacionais.



Conhecer e interagir com as tecnologias digitais, de forma que favoreça a 
aquisição de múltiplas linguagens.

5º Ano



Utilizar e compreender os mecanismos computacionais.



Conhecer e interagir com as tecnologias digitais, de forma que favoreça a 
aquisição de múltiplas linguagens.


