
 
[Fundamental 1] Planejamento 2o semestre do Integral B  
 
Prezadas famílias  

 

Compartilhamos com vocês o planejamento do trabalho que será desenvolvido 

no 2º semestre deste ano, no horário dedicado a Projetos, Artes, Jogos e 

Teatro. Relembramos, por meio do quadro anexo, a rotina semanal do Integral 

B – Fundamental I.  

 

Como sabem, a rotina das crianças é composta por atividades fixas (como os 

treinos esportivos, lanche, recreação e o momento de realização de lição de 

casa e estudos) e por propostas que têm a sua temática atualizada ao longo 

do período letivo (como os projetos, ateliês, teatro e jogos). Compartilhamos 

a seguir os temas de trabalho planejados para os meses iniciais do 2º 

semestre:  

 

INTEGRAL I  

Projeto – segundas e quartas-feiras  

Neste período, será desenvolvido o projeto “Luz e sombras”. Com foco central 

no estudo das ciências, as crianças investigarão as relações possíveis entre 

fonte de luz, objeto e anteparo através de experimentação, observação, 

análise e reflexão. Com o conhecimento adquirido ao longo do estudo, as 

crianças irão trabalhar na elaboração de um produto final a ser definido pelo 

grupo.  

 

Ateliê: percursos – terças-feiras  

No ateliê de Artes são propostas atividades que possibilitam às crianças 

desenvolverem o seu percurso individual a partir dos materiais 

disponibilizados: dos mais comuns (tinta guache, aquarela, giz, canetinha, 

argila, lápis de cor) aos fornecidos pela natureza (plantas, galhos, 

tronquinhos). Nesses encontros, as crianças desenvolvem um percurso pessoal 

de experimentação e colocam em prática, com autonomia, as técnicas que já 



 
fazem parte de seu repertório.  

 

Ateliê: linguagens das artes – quintas-feiras  

Temas de estudos: Desenho  

Neste semestre, faremos um mergulho na linguagem do desenho, que é 

estruturante para as aprendizagens no campo da Arte. As crianças serão 

convidadas a realizar investigações e produções com diferentes materiais para 

explorar as possibilidades da linha, que é o elemento básico do desenho.  

 

Rotina de sexta-feira - Jogos  

a - 1° e 2° anos – Jogos de trilha  

As aulas de jogos para estas séries acontecem das 13h30 às 14h30. Em agosto, 

setembro e outubro, daremos continuidade à aprendizagem do jogo de trilha, 

partindo do Jogo do ganso para a trilha Escadas e serpentes, a fim de que as 

crianças aprendam e se divirtam com este jogo de origem indiana. Nos meses 

de novembro e dezembro, revisitaremos os jogos aprendidos ao longo do ano.  

 

b - 3°, 4° e 5° anos – Jogos de baralho  

As aulas de jogos para essas séries acontecem das 14h30 às 15h30. Em agosto, 

setembro e outubro, as crianças aprofundarão seus conhecimentos em 

diversos jogos de baralho: Pife, Mau-Mau, Rouba-montes, dentre outros a 

serem descobertos por elas. Serão propostas situações de jogo, reflexão, 

aprendizagem das regras e história do jogo. Nos meses de novembro e 

dezembro, revisitaremos os jogos aprendidos ao longo do ano.  

 

Teatro  

Neste primeiro mês, serão concluídos o trabalho iniciado no 1º semestre e os 

preparativos da apresentação para as famílias, que acontecerá no mesmo dia 

do Evento Literário "A letra e os caminhos".  

A partir de setembro, nos dois grupos (1º e 2º e 3º a 5º anos), o trabalho terá 

como foco a ampliação do estudo de movimentos a partir do próprio corpo, 



 
inspirados no grupo Stomp Live. Faremos uma combinação de força física e 

interpretação teatral tendo Franz Erhard Walther como referência no quesito 

movimento ritualístico, através do som e da música, na qual o ritmo é a 

palavra de ordem nas criações.  

 

INTEGRAL II  

No horário de Integral II, seguimos com a rotina de estudos e realização das 

lições de casa.  

Para o 1º ano, essa rotina é um pouco diferente: após a realização das lições 

de casa, as crianças participam de jogos e brincadeiras, e às sextas-feiras 

assistem a filmes selecionados pelos educadores; essa proposta tem em vista a 

ampliação do universo cultural do grupo.  

Para os meses de agosto, setembro e outubro, serão propostas brincadeiras 

que visam explorar diversas modalidades e procedimentos, tais como 

brincadeiras de correr e pegar, brincadeiras cantadas, brincadeiras de 

arremesso de bola, brincadeiras de acertar alvos, entre outras. Nos meses de 

novembro e dezembro, revisitaremos as brincadeiras vivenciadas ao longo do 

ano, construindo com as crianças um catálogo de brincadeiras.  

Às quintas-feiras, as crianças entrarão em contato com jogos tradicionais para 

jogar em grupo ou em dupla: quebra-cabeça, jogo da memória, fecha a caixa, 

resta um, dama, dentre outros.  

 

Atenciosamente,  

Heloisa Rosa  

Educadora  

 

Lilian Ceile Marciano  

Vice-diretora  

 

 


