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ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS

PERÍODO

Pintura e desenho de expressão livre

1.ºP
12
semanas

ELEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
Autonomia

– Fazer composições colando, diferentes materiais rasgados, desfiados ou
cortados.

Responsabilidade

– Pintar utilizando materiais diferentes.

Participação
Espírito crítico

Recorte, colagem e dobragem
– Pintar cenários, adereços e construções.

Relação c/ os outros

– Construir brinquedos, reutilizando materiais.
– Pintar, recortar e colar.
– Fazer dobragens.

Desenvolvimento do

– Fazer composições com fim comunicativo (usando a imagem, a palavra, a
imagem e a palavra), recortando e colando elementos.
Atividades gráficas sugeridas
– Ilustrar de forma pessoal.

conhecimento de si próprio
Desenvolvimento da
criatividade, do pensamento
crítico e analítico

– Colar recortes de revistas ou folhetos de acordo com o tema

Maximização da autonomia

Impressão

Comunicação de ideias e

– Explorar as possibilidades técnicas de tintas e outros materiais.
– Imprimir com carimbos (feitos com vegetais ou frutos).

conhecimentos
Desenvolvimento do espírito

3 – Cartazes
– Fazer composições com fim comunicativo (usando a imagem, a palavra, a
imagem e a palavra), recortando e colando elementos.

de entreajuda
Responsabilização pelo
cumprimento de tarefas
Observação direta
Organização dos
cadernos/materiais
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PERÍODO

ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS

ELEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
Autonomia

Pintura de Expressão Livre
– Fazer composições colando diferentes materiais rasgados, desfiados e
cortados.

2.ºP
13
semanas

– Pintar utilizando materiais diferentes.

Responsabilidade
Participação

– Pintar, recortar e dobrar.

Espírito crítico

– Pintar numa superfície irregular.

Relação c/ os outros

Recorte, colagem, dobragem

Desenvolvimento do

– Pintar cenários, adereços e construções.

conhecimento de si próprio

– Fazer dobragens.

Desenvolvimento da
criatividade, do pensamento

Atividades Gráficas sugeridas
– Criar frisos de cores preenchendo quadrículas.
– Ilustrar de forma pessoal.

crítico e analítico
Maximização da autonomia
Comunicação de ideias e

Desenho orientado
– Pintar utilizando materiais diferentes: guache, lápis de cera, lápis de cor,
aguarelas…

conhecimentos
Desenvolvimento do espírito
de entreajuda

– Fazer composições colando diferentes materiais.
Impressão
–Pintar utilizando materiais diferentes: guache, lápis de cera, lápis de cor,
aguarelas…

Responsabilização pelo
cumprimento de tarefas
Observação direta

– Fazer composições colando diferentes materiais.
– Fazer jogos de simetrias.
– Imprimir com carimbos.

Organização dos
cadernos/materiais

Cartazes
– Fazer composições com fim comunicativo (usando a imagem, a palavra, a
imagem e a palavra), recortando e colando elementos.
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PERÍODO

ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS

Pintura de expressão livre
– Pintar, recortar e dobrar, colar, desenhar livremente e pintar.

ELEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
Autonomia
Responsabilidade

– Fazer jogos de simetria dobrando uma superfície pintada.
– Pintar utilizando materiais diferentes.

3.ºP
8
semanas

– Pintar cenários, adereços e construções.
– Fazer pintura soprada.

Participação
Espírito crítico
Relação c/ os outros

– Contornar.
Desenvolvimento do
Recorte, colagem e dobragem

conhecimento de si próprio

– Ligar/colar elementos para uma construção.

Desenvolvimento da

– Contornar objetos e formas.

criatividade, do pensamento

– Fazer composições colando: diferentes materiais rasgados, desfiados e
cortados.

crítico e analítico
Maximização da autonomia

Construções

Comunicação de ideias e

– Ilustrar de forma pessoal.

conhecimentos
Desenvolvimento do espírito

Atividades gráficas sugeridas
–Pintar utilizando materiais diferentes.

de entreajuda
Responsabilização pelo
cumprimento de tarefas
Observação direta
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