Planejamento Ensino Fundamental 1 – 2º ano – 2019
Componente Curricular - Linguagens
Competência específica – Língua Inglesa, Ed. Física, Arte - 1º Bimestre
Inglês

Conteúdo
 Greetings (Cumprimentos).

Prova:
Segunda:
(08/04)
ou
Quarta:
(12/04)

 Weather Conditions (Condições do tempo).
 Insects (Insetos).
 Numbers (Números).

Obs:
Realizada no
tempo de
aula da
disciplina.

Ed. Física

 Brincadeiras e jogos.

Obs:
Realizada no
tempo de
aula da
disciplina.

Artes

 Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo
plurilíngue e multicultural, refletindo, criticamente, sobre
como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a
inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no
que concerne ao mundo do trabalho.
 Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de
linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendoa como ferramenta de acesso ao conhecimento, de
ampliação das perspectivas e de possibilidades para a
compreensão dos valores e interesses de outras culturas e
para o exercício do protagonismo social.
 Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e
a língua materna/outras línguas, articulando-as a aspectos
sociais, culturais e identitários, em uma relação intrínseca
entre língua, cultura e identidade.

Conteúdo

Período de
Avaliação:
16/04 a
26/04

Habilidades de aprendizagem e desenvolvimento da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

Habilidades de aprendizagem e desenvolvimento da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
 EF12EF01 – Experimentar, fruir e recriar diferentes
brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no
contexto comunitário e regional, reconhecendo e
respeitando as diferenças individuais de desempenho dos
colegas;
 EF12EF02 – Explicar, por meio de múltiplas linguagens
(corporal, visual, oral e escrita), as brincadeiras e os jogos
populares do contexto comunitário e regional,
reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e
brincadeiras para suas culturas de origem;
 EF12EF03 – Planejar e utilizar estratégias para resolver
desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto
comunitário e regional, com base no reconhecimento das
características dessas práticas;
 EF12EF04 – Colaborar na proposição e na produção de
alternativas para a prática, em outros momentos e espaços,
de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais
tematizadas na escola, produzindo textos (orais, escritos,
audiovisuais) para divulga-las na escola e na comunidade.

Conteúdo

Habilidades de aprendizagem e desenvolvimento da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

Códigos de visualidade: Primórdios da Arte:  EF15AR03 – Reconhecer e analisar a influência de distintas
matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas
Arte na Pré-História.
Período de
Avaliação:
16/04 a
26/04

 Arte rupestre desenhos e pintura.
 Escultura na Pré-História.
 Oficina de pintura artesanal.








manifestações artísticas das culturas locais, regionais e
nacionais.
EF15AR04 – Experimentar diferentes formas de expressão
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não
convencionais.
EF15AR05 – Experimentar a criação em artes visuais de
modo individual, coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da comunidade.
EF15AR06 – Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas,
para alcançar sentidos plurais.
EF15AR07 – Reconhecer algumas categorias do sistema das
artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.).

