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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES  
Alunos do Ensino fundamental 1 | Período Integral A 

 

Prezadas famílias 

 

Compartilhamos com vocês o planejamento do trabalho com o Integral para os meses de abril, 

maio e junho.  

Relembramos, por meio do quadro a seguir, a rotina semanal do Integral A – Fundamental I 

(professora Aline). 

 
 

A rotina das crianças é composta por atividades fixas (como os treinos esportivos, lanche, 

recreação e estudo orientado) e propostas que têm a sua temática atualizada ao longo do período 

letivo (como os projetos, ateliês e jogos). Compartilhamos a seguir os temas de trabalho 

planejados para os meses finais do 1º semestre: 

 

 

 
 Projetos – segundas e quartas-feiras  



 

Neste período, será desenvolvido o projeto “Obra de vestir: da matéria à arte”. As crianças 

investigarão a origem dos tecidos de algodão e de linho e o processo de produção de uma roupa, 

do cultivo da planta à produção da vestimenta. Poderão, a partir dessa investigação, avançar em 

descobertas que unem ciência e arte, e terão a oportunidade de criar “obras de vestir” com os 

tecidos pesquisados. 

 

 

 

 

 

Os ateliês das quintas-feiras estão organizados para que exploremos dois temas de pesquisa: 

Inicialmente, serão propostas atividades de exploração da técnica da gravura, em suas diversas 

possibilidades e com o uso de diversos materiais. Exploraremos a gravura com partes do corpo (pés 

e mãos) e a gravura em argila, e conheceremos ao longo dos encontros outras técnicas: a 

monotipia, o estêncil e a isogravura.  

Na investigação sobre o bordado, a proposta visa favorecer a apreciação da produção de bordado 

de alguns artistas, para que os alunos conheçam diversas possibilidades de produção, como o 

bordado de palavras, desenhos ou padrões. Uma vez ampliado o repertório dos alunos - e partindo 

de materiais simples, como talagarças e linhas mais grossas -, eles poderão fazer escolhas e 

projetos sobre a própria produção. 

 

 

 

 

 

No ateliê de artes, são propostas atividades que possibilitam ao aluno desenvolver o seu percurso 

individual a partir dos materiais disponibilizados.  

Ao entrar em contato com diversas maneiras de fazer arte a partir de uma variedade de materiais, 

as crianças se engajam em processos de criação, dão forma ao seu imaginário e aprendem 

enquanto produzem. Os alunos experimentam e fazem escolhas com autonomia e segundo seus 

interesses, desenvolvendo um percurso pessoal de criação e pesquisa que é acompanhado pelo 

olhar atento dos professores. 

As produções do ateliê serão enviadas para casa no final do semestre.  

 

 

 

 

Jogos: 1° e 2° anos   

Na aula de jogos que acontece das 13h30 às 14h30, as crianças de 1° e 2° anos iniciaram 

investigações sobre o jogo de Xadrez. Estão conhecendo as regras, experimentando estratégias e 

se aprimorando nas jogadas características de cada peça. Elas estão se divertindo bastante com 

as possibilidades de pesquisar e conhecer a história, origem, lendas e curiosidades que envolvem 

esse jogo. Ainda nesses meses, terão a oportunidade de conhecer e explorar também o jogo do 

ganso; uma versão primeira, antiga, do que seria o jogo de trilha.  

 

Jogos: 3°, 4° e 5° anos / horário:   

As aulas de jogos para 3°, 4° e 5° anos acontecem das 14h30 às 15h30. As turmas estão aprendendo 

as regras do Xadrez e se aprimorando no jogo. À medida que jogam, deparam-se com questões 

mais desafiadoras, que lhes permitem avançar em suas reflexões sobre a aplicação das regras e as 

possibilidades de jogadas. Assim os jogadores podem, cada vez mais, aprimorar as suas 

competências. Dentro dessa proposta, as crianças também pesquisam e buscam informações sobre 

 Ateliê – terças-feiras 

Temas de estudos: Gravura e bordado 

 

 Ateliê: percursos – quintas-feiras 

 Jogos de tabuleiro e Teatro – sextas-feiras 



a importância do Xadrez, a sua história e os seus maiores representantes e campeonatos. O jogo 

de Gamão vem despertando curiosidade das crianças e será o nosso próximo foco de investimento.  

 
Teatro (1º e 2º anos) 

Nas aulas de teatro, as crianças de 1º e 2º anos têm dado continuidade a momentos de “contação 

de histórias”, e por meio de manipulação de fantoches e exemplos, como ventríloquo, têm criado 

histórias ou recontado as de sua preferência.  

Também têm sido realizadas atividades em duplas para o estudo de movimentos a partir do próprio 

corpo, explorando o contato e a sensibilidade que os exercícios proporcionam. O objetivo é a 

ampliação das possibilidades de movimentos do corpo, dando-lhes sutileza e precisão e tornando-

os expressivos. 

Nos meses de maio e junho, os alunos darão início ao processo de criação e desenvolvimento do 

roteiro de cena, cujo ponto de partida é o tema "Identidade". Os alunos optarão entre criar as 

histórias ou recontar histórias de sua escolha, através da manipulação de bonecos de sua 

preferência. Planejamos as apresentações para o Festival Literário previsto para 1º de setembro.  

 
Teatro (3º, 4º e 5º anos) 

Nas aulas de teatro para 3º, 4º e 5º anos, os exercícios de cena acontecem a partir dos jogos 

teatrais de Viola Spolin (como exercícios de "manipulador e espelho"). São propostas em que a 

criança entra em sintonia consigo mesma, trazendo sutileza e precisão a seus movimentos em 

momento de cena e explorando, assim, a própria sensibilidade e o encontro com seu eu interior.  

São propostos também jogos de improviso de Augusto Boal, nos quais a criança improvisa uma 

cena e a desenvolve, a partir de um tema ou situação proposta pela educadora, com o objetivo 

de melhorar a performance de corpo, voz, movimento e atuação em cena. 

Seguindo com o tema “Identidade”, as crianças compartilharão histórias, situações e experiências 

conhecidas (sobre tristeza, alegria, raiva, medo etc.) com o objetivo de que esse repertório possa 

contribuir para a construção e o desenvolvimento do roteiro de cenas. A apresentação das cenas 

construídas e ensaiadas está prevista para o Festival Literário de 1º de setembro. 

Para os meses de maio e junho, haverá também propostas vinculadas à música “Rap do Silva”, de 

Chicas, em que são cantados os assuntos da atualidade, o que contribuirá para o desenvolvimento 

da cena sugerida pelos alunos.  

As cenas construídas e ensaiadas possivelmente serão apresentadas no Festival Literário previsto 

para 1º de setembro. 

 

 

 

 

 

 

Brincadeiras: 1° ano – Integral A e B 

Após fazer as lições de casa propostas pelas professoras da turma e/ou de Inglês, as crianças 

realizam atividades específicas: elas participam de rodas de leitura, ou ouvem uma história 

contada pelas professoras, e de brincadeiras que seguem a temática semanal. São brincadeiras e 

jogos tradicionais de outras etnias, de roda, cantadas e regionais, que propomos a fim de que as 

crianças entrem em contato com outras culturas, outros tempos, outros lugares: “Laranjas 

maduras”, “Passa-anel”, “Onça pintada”, “Adoletá”, “Gavião e os passarinhos” e “Amarelinha” 

são algumas das brincadeiras vivenciadas pelas crianças no Integral. 

 

Atenciosamente, 

 

Lilian Ceile Marciano 

Vice diretora  

 Estudo Orientado - Todos os dias, das 16h30 às 17h30 

1º ano: realização das lições de casa, jogos e brincadeiras 

 



Rua Comendador Elias Zarzur, 301  

Alto da Boa Vista – São Paulo  

Tel: +55 (11) 3878 6700 
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