
 
  

 

 Núcleo Regional de Educação Guarapuava-PR 

                    Secretaria Municipal de Educação 

 

Escola Municipal do Campo Vital Brasil- EIEF 

Município de Campina do Simão-PR 

E-mail  prof:gaspardanielli1995@gmail.com 

                                                                                                                               Plano Quinzenal  03/11/2020 até 13/11/2020   

  /turma: ARTES  Professoras: Danieli  Gaspar 

Dia da semana Data Disciplina  Carga horária  Conteúdos  Objetivos Referências  

Terça-feira 03/11/2020 ARTES 

2º ano Ae B 

   E  

3º ano Ae B 

 

 

 

4HRS 

MANHÃ 

       e                                      

TARDE 

 

 

Vídeo 

 -Atividade  vídeo 

confecção da 

bandeira relacionado 

ao dia da bandeira  

que é dia 14 de 

novembro  

-Recorte , colagem 

-Desenvolver a 

observação e a 

imaginação do 

aluno. 

-Desenvolver 

progressivamente as 

habilidades manuais,  

-Aprimorar a  coordenação 

motora fina . 

-manusear corretamente a 

tesoura. 

-Auxiliando na construção  

e ampliação das 

habilidades artísticas 

,trabalhando a percepção 

,memorização ,imaginação  

-Estimular a criatividade. 

 -Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

-Dia da Bandeira dia 14 de  

novembro. 

-Arte com temática  

-Arte de ensinar. 



 

fantasia da criança ; 

-Descobrir ,aprender. 

quarta-feira 04/11/2020 ARTES 

 

5º ANO A 

 

4º ANO 

 A e B 

 

4HRS 

MANHÃ 

       e                                      

TARDE 

 

 

Vídeo 

 -Atividade  vídeo 

confecção da 

bandeira relacionado 

ao dia da bandeira 

que é dia 14 de 

novembro 

-Recorte , colagem 

-Desenvolver a 

observação e a 

imaginação do 

aluno. 

  

 

-Desenvolver 

progressivamente as 

habilidades manuais,  

-Aprimorar a  coordenação 

motora fina . 

-manusear corretamente a 

tesoura. 

-Auxiliando na construção  

e ampliação das 

habilidades artísticas 

,trabalhando a percepção 

,memorização ,imaginação 

,atenção e concentração. 

-Estimular a criatividade . 

-Descobrir ,aprender. 

 -Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

-Dia da Bandeira dia 14 de  

novembro. 

Arte com temática  

-Arte de ensinar 

Quinta –feira 05/11/2020 ARTES 

Classe especial  

5ª  ANO B e C 

    E 

4ªANO  A e B 

 

4hrs 

MANHÃ 

       e                                      

TARDE 

 

 

Vídeo 

 -Atividade  vídeo 

confecção da 

bandeira relacionado 

ao dia da bandeira 

que é dia 14 de 

novembro 

-Recorte , colagem 

-Desenvolver 

progressivamente as 

habilidades manuais,  

-Aprimorar a  coordenação 

motora fina . 

-manusear corretamente a 

tesoura. 

-Auxiliando na construção  

 -Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) 

-Dia da Bandeira dia 14 de  

novembro. 

Arte com temática  

-Arte de ensinar 



 

 -Desenvolver a 

observação e a 

imaginação do 

aluno. 

e ampliação das 

habilidades artísticas 

,trabalhando a percepção 

,memorização ,imaginação 

,atenção e concentração. 

-Estimular a criatividade e 

fantasia da criança. 

Segunda –feira  09/11/2020 ARTES 

Edu.infantil  IV,V 

e III 

1ªano 

 

04 HRS  

MANHÃ 

       e                                      

TARDE 

 

 

Retomada  do 

conteúdo  Vídeo 

 -Atividade  vídeo 

confecção da 

bandeira  

-Recorte , colagem 

-Desenvolver a 

observação e a 

imaginação do 

aluno. 

  

 

-Desenvolver 

progressivamente as 

habilidades manuais,  

-Aprimorar a  coordenação 

motora fina . 

-manusear corretamente a 

tesoura. 

-Auxiliando na construção  

e ampliação das 

habilidades artísticas 

,trabalhando a percepção 

,memorização ,imaginação 

,atenção e concentração. 

-Estimular a criatividade e 

fantasia da criança ; 

-Descobrir ,aprender. 

 -Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) 

-Dia da Bandeira dia 14 de  

novembro. 

Arte com temática  

-Arte de ensinar 

Terça –feira 10/11/2020  ARTES 

ARTES 

 MANHÃ 

       e                                      

TARDE 

 

Retomada  do 

conteúdo  Vídeo 

-Desenvolver 

progressivamente as 

habilidades manuais,  

-Aprimorar a  coordenação 

 -Base Nacional Comum 

Curricular. 

-Dia da Bandeira dia 14 de  



 

2ª ANO 

  A e B 

     E  

3ª ANO A e B 

 

 

08hrs 

 

 

 

 -Atividade  vídeo 

confecção da 

bandeira  

-Recorte , colagem 

-Desenvolver a 

observação e a 

imaginação do 

aluno. 

motora fina . 

-manusear corretamente a 

tesoura. 

-Auxiliando na construção  

e ampliação das 

habilidades artísticas 

,trabalhando a percepção 

,memorização ,imaginação 

,atenção e concentração. 

-Estimular a criatividade e 

fantasia da criança ; 

-Descobrir ,aprender. 

novembro. 

-Arte com temática  

-Arte de ensinar 

Quarta –feira  11/11/2020 ARTES 

 

5º ANO A 

 

4º ANO 

 A e B 

 

MANHÃ E 

TARDE  

4HRS  

Retomada  do 

conteúdo  Vídeo 

 -Atividade  vídeo 

confecção da 

bandeira  

-Recorte , colagem 

-Desenvolver a 

observação e a 

imaginação do 

aluno. 

 

 

-Desenvolver 

progressivamente as 

habilidades manuais,  

-Aprimorar a  coordenação 

motora fina . 

-manusear corretamente a 

tesoura. 

-Auxiliando na construção  

e ampliação das 

habilidades artísticas 

,trabalhando a percepção 

,memorização ,imaginação 

,atenção e concentração. 

-Estimular a criatividade 

 -Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

-Dia da Bandeira dia 14 de  

novembro. 

-Arte com temática  

-Arte de ensinar 



 

fantasia da criança ; 

-Descobrir ,aprender. 

quinta-feira 

 

 

 

 

 

12/11/2020 ARTES 

5º ANO A 

4º ANO 

A e B 

 

ARTES 

-Classe especial. 

 

Manhã e tarde  

4hrs 

4 hrs  

Manhã e tarde 

 

 

 

Retomada  do 

conteúdo  Vídeo 

 -Atividade  vídeo 

confecção da 

bandeira  

-Recorte , colagem 

-Desenvolver a 

observação e a 

imaginação do 

aluno. 

 

-Desenvolver 

progressivamente as 

habilidades manuais,  

-Aprimorar a  coordenação 

motora fina . 

-manusear corretamente a 

tesoura. 

-Auxiliando na construção  

e ampliação das 

habilidades artísticas 

,trabalhando a percepção 

,memorização ,imaginação 

,atenção e concentração. 

-Estimular a criatividade . 

 -Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

-Dia da Bandeira dia 14 de  

novembro. 

- Arte com temática  

-Arte de ensinar 

 


