Planejamento Ensino Fundamental 1 – 3º ano – 2019
Componente Curricular - Linguagens
Competência específica – Língua Inglesa, Ed. Física, Arte - 2º Bimestre
Inglês

Prova:
Segunda:
(24/06)
ou
Quarta:
(28/06)

Conteúdo
 House, Furniture and Appliances (Casa,
móveis e eletrodomésticos);
 Emotions (Emoções).

Obs:
Realizada no
tempo de
aula da
disciplina.

Ed. Física

Conteúdo

Período de
Avaliação:
01/07 até
03/07.

 Brincadeiras e jogos.

Obs:
Realizada
durante as
Olimpíadas.

Artes

Conteúdo
Códigos de visualidade: Arte e Paisagem.

Período de
Avaliação:
18/06 até
28/06.






Desenho de observação;
Perspectiva;
Impressionismo;
Pontilhismo.

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

Habilidades de aprendizagem e desenvolvimento da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
 EF35EF01 – Experimentar e fruir brincadeiras e jogos
populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz
indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância
desse patrimônio histórico cultural.
 EF35EF02 – Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a
participação segura de todos os alunos em brincadeiras e
jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana.
 EF35EF03 – Descrever, por meio de múltiplas linguagens
(corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e os
jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana,
explicando suas características e a importância desse
patrimônio histórico cultural na preservação das diferentes
culturas.
 EF35EF04 – Recriar, individual e coletivamente, e
experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos
populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz
indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas
na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis.

Habilidades de aprendizagem e desenvolvimento da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
 EF15AR01 – Identificar e apreciar formas distintas das artes
visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório imagético
 EF15AR03 – Reconhecer e analisar a influência de distintas
matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das culturas locais, regionais e
nacionais.
 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.

