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SEMANA – 07 a 12 de setembro de 2020  
 

CONTEÚDOS 

 1º ano 2º e 3º ano 4º ano 5º ano EJA 

SEGUNDA 
(07/09) 
 
FERIADO 
 
 

Reprise do dia 22 
de agosto  
 
Componente 
Curricular - 
Matemática  
 
Conteúdo: 
-Números Naturais 
1 ao 10 
(sistematização); 
-Contagem 
-Sequenciação;  
-Antecessor e 
Sucessor; 
-Relação Número 
quantidade. 
 
 
 
 
 
 
 

Reprise do dia 22 de 
agosto 
 
 
Componente 
curricular -  
Matemática 
 
Conteúdo:  
- Desafios de cálculos e 
resolução de 
problemas; 
- Cálculo Mental; 
- Adição; 
- Subtração; 
- Reta numérica. 
 
 
 
Componente 
curricular -  
Língua Portuguesa  
 
Conteúdo:  
-Compreensão e 
interpretação;  

Reprise do dia 22 de 
agosto 
 
Componente 
curricular -  
Matemática 
 
Conteúdo: - Estimativa 
 
Componente 
Curricular: 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo:  
-Propriedades SEA; 
-Compreensão   
e interpretação de texto; 
-Sinais Gráficos 
-Ampliação vocabular; 
 
 
 
 
 
 

Reprise do dia 22 de 
agosto 
 
Componente curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo:  
- Medidas de tempo. 
 
Componente Curricular: 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: - 
Compreensão e 
interpretação; 
Ampliação vocabular; 
Linguagem verbal e não 
verbal.  
 
 
 
 
 
 

Reprise do dia 15 de 
agosto 
 
Componente curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: Resolver e 
elaborar problemas de 
divisão cujo divisor tenha 
no máximo dois 
algarismos, envolvendo 
os significados de 
repartição equitativa e de 
medida, utilizando 
estratégias diversas, 
como cálculo por 
estimativa, mental e 
algoritmos. Resolver e 
elaborar problemas 
envolvendo dobro, 
metade, triplo e terça 
parte, com o suporte de 
imagens ou material 
manipulável, utilizando 
estratégias pessoais. 
Identificar cédulas e 
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Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Conteúdo: 
- Compreensão do 
texto   
- SEA  
- Habilidade visual 
- Habilidade motora  
- Vocabulário  
- Sequência 
alfabética  
- Memória  
- Percepção de 
imagens  
- Atenção 
- Análise e Síntese 
 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa   - 
Literatura 
 
Conteúdo:  
Compreensão e 
interpretação. 
• Elementos de 
apresentação e 

- Construção do SEA 
(Sistema de Escrita 
Alfabética); 
- Ampliação vocabular 
 
 
 
 
Componente 
curricular -  Língua 
Portuguesa   - 
Literatura 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
• Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual. 
• Leitura literária. 
• Relações com a 
oralidade. 
 
História: O sabiá e a 
Girafa 

Componente 
curricular -  Língua 
Portuguesa   - 
Literatura 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
• Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual. 
• Leitura literária. 
• Relações com a 
oralidade. 
 
História: O pote vazio 

Componente curricular - 
Língua Portuguesa   - 
Literatura 
 
Conteúdo: Compreensão 
e interpretação. 
• Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual. 
• Leitura literária. 
• Relações com a 
oralidade. 
 
História: O meu crespo é 
da Rainha 

moedas compondo e 
decompondo reais. 
 
 
 
 
Componente curricular - 
Proposta Pedagógica 
PLC 
 
Conteúdo: Cultura de 
muitos povos ingleses em 
Curitiba 
 
 
 
Componente curricular - 
Língua Portuguesa – 
Literatura  
 
Conteúdo: Compreensão 
e Interpretação de texto 
 
História: O sabiá e a 
Girafa. 
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unidade estrutural 
do gênero textual. 
• Leitura literária. 
• Relações com a 
oralidade. 
História: Estrela 
Kaingang, a lenda 
do primeiro pajé. 
 
 

TERÇA 
(08/09) 
 
FERIADO 
 
 

Reprise do dia 29 
de agosto 
 
Componente 
curricular - 
Matemática  
 
Conteúdo: 
-Tabela e quadro 
simples gráficos de 
barras e colunas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprise do dia 29 de 
agosto 
 
Componente 
curricular -  
Matemática 
 
Conteúdo:  
Medidas e grandezas; 
- Muito/Pouco; 
-Maior/Menor; 
-Dia/Noite; 
-Menos/Mais; 
- Cálculo Mental; 
- Adição. 
 
 
 
 

Reprise do dia 29 de 
agosto 
 
Componente 
curricular -  
Matemática 
 
Conteúdo:  
- Combinatória 
 
 
 
 
Componente 
curricular -  
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: 
Propriedades SEA: 
-Identificação Letra. 

Reprise do dia 29 de 
agosto 
 
Componente curricular - 
Matemática  
 
Conteúdo: - Medidas de 
tempo. 
 
 
 
 
Componente curricular - 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: - 
Compreensão e 
interpretação; 
Ampliação vocabular; 
 
 

Reprise do dia 29 de 
agosto 
 
Componente curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: Resolver e 
elaborar problemas de 
divisão cujo divisor tenha 
no máximo dois 
algarismos, envolvendo 
os significados de 
repartição equitativa e de 
medida, utilizando 
estratégias diversas, 
como cálculo por 
estimativa, mental e 
algoritmos. Resolver e 
elaborar problemas 
envolvendo dobro, 
metade, triplo, terça parte 
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Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Conteúdo: 
- Interpretação de 
texto   
- Compreensão do 
texto   
- SEA 
- Percepção visual 
- Comparação  
- Memória  
 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa   - 
Literatura 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
• Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural 
do gênero textual. 
• Leitura literária. 
• Relações com a 
oralidade. 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
 
Conteúdo: 
- Ampliação vocabular; 
- Compreensão e 
interpretação;  
- Construção do SEA 
(Sistema de Escrita 
Alfabética) 
 
 
 
 
Componente 
curricular -  Língua 
Portuguesa   - 
Literatura 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
• Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual. 
• Leitura literária. 
• Relações com a 
oralidade. 
 

-Ordem da letra na 
palavra. 
-Valor sonoro das 
Letras. 
 
 
Componente 
curricular -  Língua 
Portuguesa   - 
Literatura 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
• Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual. 
• Leitura literária. 
• Relações com a 
oralidade. 
 
 
História: O sabiá e a 
Girafa 
 
 
 

Componente curricular - 
Língua Portuguesa   - 
Literatura 
 
Conteúdo: Compreensão 
e interpretação. 
• Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual. 
• Leitura literária. 
• Relações com a 
oralidade. 
 
História: Estrela 
Kaingáng, a lenda do 
primeiro pajé. 
 
 
 

e outros com o suporte de 
imagens ou material 
manipulável, utilizando 
estratégias pessoais.  
Tecnologia e 
Consumismo. 
 
 
 
Componente curricular: 
Proposta Pedagógica 
PLC 
 
Conteúdo: Cultura de 
muitos Povos – Outros 
povos em Curitiba 
 
 
 
 
Componente curricular -  
Língua Portuguesa   - 
Literatura 
 
Conteúdo: Compreensão 
e interpretação. 
• Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual. 
• Leitura literária. 
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História:  Da 
toupeira que queria 
saber quem tinha 
feito cocô na cabeça 
dela. 
 

 
História:  O meu crespo 
é rainha 
 
 
 

• Relações com a 
oralidade. 
 
 
História: O pote vazio 
 

QUARTA  
(09/09) 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Ensino 
Religioso  
 
Conteúdo: Lugares 
sagrados (oriental).  
 
 
 
Componente 
curricular – 
Geografia  
  
Conteúdo: 
Paisagem dos 
lugares de vivência 
e suas 
transformações. 
Proposta 
Pedagógica: Paço 
Municipal 
 
 
 

Componente 
curricular - Ensino 
Religioso  
 
Conteúdo: Arquitetura 
religiosa.  
 
 
 
Componente 
curricular – Geografia 
  
Conteúdo: Meios de 
transporte. 
 
 
 
Proposta Pedagógica: 
Parque Gomm 
 
 
 

Componente 
curricular - Ensino 
Religioso 
 
Conteúdo: Ideias de 
divindades (oriental).  
 
 
 
Componente 
curricular – Geografia 
 
Conteúdo: Unidades 
político-administrativas 
do Brasil, os poderes 
públicos e a participação 
do cidadão. 
Proposta Pedagógica: 
Cinemas de Curitiba 

Componente curricular - 
Ensino Religioso 
 
Conteúdo: Organizações 
religiosas (oriental). 
 
 
 
 
Componente curricular 
– Geografia 
 
Conteúdo: Organização 
do espaço brasileiro: 

‐ aspectos econômicos; 
‐ trabalho e inovação 
tecnológica; 

‐ Urbanização. 
 
 
 
 
Proposta Pedagógica: 
Águas de Curitiba e 
Região Metropolitana 

Componente curricular -  
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: Estrutura de 
frases 
 
 
 
 
Componente curricular -  
Geografia 
 
Conteúdo: A relação 
entre o trabalho no 
campo e a funcionalidade 
das cidades; 
Limites territoriais (limites, 
divisas e fronteiras); 
Orientação espacial 
(pontos colaterais).  
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Componente curricular -  
Educação Física 
 
Conteúdo: Jogos 
tradicionais: jogos ligados 
à tradição de determinada 
cultura, que possuem 
sentidos e significados 
próprios e que podem 
variar de uma geração 
para outra e de região 
para região. 
 
 

QUINTA 
(10/09) 
 
     
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
  
Vídeo – Abelhas 
sem ferrão; Texto 
divulgação científica 
– Associação 
Brasileira de Estudo 
das Abelhas; Música 
– Patrulha 
inexistente – José 
Lima.  
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
  
Texto divulgação 
científica - Abelhas em 
apuros. 
(http://chc.org.br/artigo/a
belhas-em-apuros/) 
Conteúdo: 
Concordância nominal e 
verbal; 
Compreensão e 
interpretação. 
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Gênero textual:  Fábula 
– A cigarra e a formiga – 
Livro – Fábulas e Esopo 
- Ruth Rocha. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; 
Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual. 
 

Componente curricular - 
Língua Portuguesa 
  
Gênero textual: Lenda – 
Como nascem as estrelas; 
Doze lendas brasileiras – 
Clarice Lispector; Matéria 
– Estrelas que contam 
histórias – Ciência Hoje 
das Crianças. 
 
Conteúdo: Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual; Compreensão e 
interpretação; Ampliação 
vocabular. 

Reprise do dia 09/09: 
 
Componente curricular 
– Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: Estrutura de 
frases 
 
 
 
Componente curricular - 
Geografia 
 
Conteúdo: A relação 
entre o trabalho no 
campo e a funcionalidade 
das cidades; 

http://chc.org.br/artigo/abelhas-em-apuros/
http://chc.org.br/artigo/abelhas-em-apuros/
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Sistema de escrita 
alfabética. 
 
 
 
Componente 
curricular – 
Ciências 
  
Conteúdo: Corpo 
humano e seres 
vivos do ambiente 
(revisão).  
 
 
 
Componente 
curricular - 
Educação Física 
  
Conteúdo: Jogos e 
Brincadeiras - Jogos 
esportivos: esportes 
de precisão. 
 

Componente 
curricular – Ciências 
  
Conteúdo: Plantas: 
principais 
características; 
-Flores e polinização: 
relação entre plantas e 
os demais seres vivos. 
 
 
  
Componente 
curricular - Educação 
Física 
  
Conteúdo:  Jogos e 
Brincadeiras - Jogos 
esportivos: esportes de 
precisão. 
 

Componente 
curricular – Ciências 
  
Conteúdo: fluxo de 
matéria energia no 
ambiente: fotossíntese e 
cadeia alimentar 
(revisão). 
 
 
 
Componente 
curricular - Educação 
Física 
  
Conteúdo: Jogos 
esportivos. 

Componente curricular 
– Ciências 
 
Conteúdo: Sistemas 
endócrino e sexuais. 
 
 
 
 
Componente curricular - 
Educação Física 
  
Conteúdo: Jogos 
esportivos. 

Limites territoriais (limites, 
divisas e fronteiras); 
Orientação espacial 
(pontos colaterais).  
 
 
 
Componente curricular - 
Educação Física 
 
Conteúdo: Jogos 
tradicionais: jogos ligados 
à tradição de determinada 
cultura, que possuem 
sentidos e significados 
próprios e que podem 
variar de uma geração 
para outra e de região 
para região. 
 

SEXTA 
(11/09) 
 
 
 
 

Componente 
curricular – 
Matemática 
 
Conteúdo: 
Números naturais 

Componente 
curricular – 
Matemática 
 
Conteúdo: Estimativa. 
Cálculo mental.   

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: Resolução 
de problemas. 

Componente curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: Igualdade.  
Problemas de situações 
multiplicativas. 

Componente curricular - 
História/Arte  
 
Conteúdo: Aspectos 
gerais da cultura africana 
e afro-brasileira – 
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até 50 (contagem, 
leitura, escrita, 
sequenciação). 
Unidade e dezena 
(agrupamentos e 
desagrupamentos). 
 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
  
Gênero textual:  
Vídeo – Abelhas e 
Abelhas na colmeia.  
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
 
 
 
 
Componente 
curricular -  
Robótica 
 
Conteúdo: arte e 
robótica - cinema. 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Gênero textual:  Texto 

de divulgação científica 

- Abelha Jataí e Abelhas 

em apuros. 

 

Conteúdo: 

Compreensão e 
interpretação; Sistema 
de escrita alfabética. 
 
 
 
 
 
Componente 
curricular - Robótica 
 
Conteúdo: arte e 
robótica - cinema. 
Elemento disparador: 
pensamento 
computacional e o 
algoritmo. Breve história 
do cinema. 
Demonstração dos 
primeiros modelos de 

- Problemas e desafios 
envolvendo as ideias da 
multiplicação e outras 
problematizações. 
 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Gênero textual:  Conto 
“O tamanduá e as 
formigas” - Livro – 
Fantasias no olhar – 
Elias José; Fábula – A 
cigarra e a formiga – 
Livro – Fábulas e Esopo 
- Ruth Rocha. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; 
Ortografia. 
 
 
 
 
 
 

Componente curricular - 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: Gênero 
textual: Matéria – Estrelas 
que contam histórias – 
Ciência Hoje das 
Crianças; Doze lendas 
brasileiras – Clarice 
Lispector.  
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; Sinais de 
pontuação e sinais 
gráficos. 
 
 
 
 
Componente curricular -  
Robótica 
 
Conteúdo: arte e robótica 
- cinema. 
Elemento disparador: 
pensamento 
computacional e o 
algoritmo. Breve história 
do cinema. Demonstração 
dos primeiros modelos de 

culinária de origem 
africana 
África – continente, 
aspectos culturais gerais 
Relatos de mulheres 
negras sobre a culinária 
tradicional de sua cultura. 
LP -Produção de receita 
de culinária 
Produção de carta 
Geografia - Localização 
do norte do continente 
africano 
Nomeação de regiões 
brasileiras e relação com 
pratos típicos da culinária 
dessas regiões 
 
 
 
 
Componente curricular - 
Ciências 
 
Conteúdo: A relação 
entre o trabalho no 
campo e a funcionalidade 
das cidades; 
Limites territoriais (limites, 
divisas e fronteiras); 
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Elemento 
disparador: 
pensamento 
computacional e o 
algoritmo. Breve 
história do cinema. 
Demonstração dos 
primeiros modelos 
de películas 
utilizados nas 
produções de 
cinema e de 
brinquedos ópticos, 
como o taumatrópio 
e o fenacistoscópio, 
que representam os 
primeiros modelos 
de animações. 
Construções: 
taumatrópio maker, 
fenacistoscópio 
maker e motorizado 
utilizando o kit 
LudoBot SME, com 
demonstração real 
de animações. 
 
 

películas utilizados nas 
produções de cinema e 
de brinquedos ópticos, 
como o taumatrópio e o 
fenacistoscópio, que 
representam os 
primeiros modelos de 
animações. 
Construções: 
taumatrópio maker, 
fenacistoscópio maker e 
motorizado utilizando o 
kit LudoBot SME, com 
demonstração real de 
animações. 
 
 
 

Componente 
curricular - Robótica 
 
Conteúdo: arte e 
robótica - cinema. 
Elemento disparador: 
pensamento 
computacional e o 
algoritmo. Breve história 
do cinema. 
Demonstração dos 
primeiros modelos de 
películas utilizados nas 
produções de cinema e 
de brinquedos ópticos, 
como o taumatrópio e o 
fenacistoscópio, que 
representam os 
primeiros modelos de 
animações. 
Construções: 
taumatrópio maker, 
fenacistoscópio maker e 
motorizado utilizando o 
kit LudoBot SME, com 
demonstração real de 
animações. 
 
 
 

películas utilizados nas 
produções de cinema e de 
brinquedos ópticos, como 
o taumatrópio e o 
fenacistoscópio, que 
representam os primeiros 
modelos de animações. 
Construções: taumatrópio 
maker, fenacistoscópio 
maker e motorizado 
utilizando o kit LudoBot 
SME, com demonstração 
real de animações. 
 
 
 

Orientação espacial 
(pontos colaterais).  
 
 
 
Componente curricular -  
Robótica 
 
Conteúdo: arte e robótica 
- fotografia. 
Elemento disparador - 
leitura do livro "Guilherme 
Augusto Araújo 
Fernandes" abordando o 
resgate das memórias do 
ser humano. Memórias e 
o registro por meio de 
fotogarfias. Breve história 
da fotografia. 
Demonstração de 
máquinas fotográficas da 
década de 30 ao início da 
digital.  
Construções: máquina 
fotográfica maker, 
mecanismo com o kit 
LudoBot SME para 
passagem de fotos de 
maneira lúdica e um 
observatório de minúcias 
com palitos de picolé. 
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Retomada sobre eixos, 
estrutura, sensores e 
motores na construção 
mecanizada. 
 

SÁBADO 
(12/09) 

Componente 
curricular -  
Matemática 
 
Conteúdo: 
Quantificação; 
Classificação; 
Seriação; 
Contagem; 
Medidas de massa: 
leve e pesado; 
 
 
 
Componente 
curricular -  
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: 
Interpretação e   
Compreensão do 
texto;   
SEA; 
Percepção visual; 
Classificação de 
cores; 

Componente 
curricular - Matemática 
 
Conteúdo: 
Geometria: 
Figuras geométricas 
planas; 
 Cores primarias; 
 
 
 
 
Componente 
curricular -  
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: 
Relações com a 
oralidade; 
Construção do SEA; 
Compreensão e 
interpretação; 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Matemática 
 
Conteúdo: Resolução 
de problemas; 
 
 
 
 
 
 
Componente 
curricular -  
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: 
Fonema/grafema; 
Sistema de Escrita 
Alfabética; 
Propriedades SEA; 
 
 
 
 

Componente curricular -  
Matemática 
 
Conteúdo: Resolução de 
situações problema; 

 
 
 
 
 
 
Componente curricular -  
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; Ortografia;  
Ampliação Vocabular; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente curricular -  
Matemática 
 
Conteúdo: Algoritmos da 
adição, subtração, 
multiplicação e divisão; 
Tabela pitagórica; 
Tabuadas; 
Operações de 
multiplicação; 
Resolução de problemas; 
Comutatividade; 
Proporcionalidade; 
Distributividade; 
Divisão; 
Diferentes formas de 
cálculos para a divisão 
como: repartir, distribuir, 
separar, medir e 
comparar; 
Decomposição numérica; 
Adição de parcelas iguais. 
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 Memória;  
Linguagem; 
 
 
 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa - 
Literatura 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural 
do gênero textual. 
Leitura literária. 
 Relações com a 
oralidade. 
 
História: O caso do 
Bolinho 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa - Literatura 
 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual. 
Leitura literária. 
 Relações com a 
oralidade. 
 
História: Mito Grego 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa - Literatura 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
 Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual. Leitura literária. 
 Relações com a 
oralidade. 
 
História: Lendas 
Indígenas 

Componente curricular -  
Língua Portuguesa - 
Literatura 
 
Conteúdo: Compreensão 
e interpretação. 
Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual. 
 Leitura literária. Relações 
com a oralidade. 
 
História: Uma Velhinha de 
Óculos, Chinelos e 
Vestido Azul de Bolinha 

Proposta Pedagógica: 
Memorial Árabe 
 
 
 
Componente curricular -  
Língua Portuguesa - 
Literatura 
 
Conteúdo: Compreensão 
e interpretação. 
Elementos de 
apresentação e unidade 
estrutural do gênero 
textual. 
Leitura literária. 
 Relações com a 
oralidade. 
 
História: Prosa Poética 
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SEMANA – 07 a 12 de setembro de 2020  

 

Pré Escola – Educação Infantil 

SEGUNDA – 07/09 TERÇA – 08/09 QUARTA – 09/09 QUINTA – 10/09 SEXTA – 11/09 SÁBADO – 12/09 

 

FERIADO 

 

Reprise do dia 22/08 

 

Proposta Pedagógica: 

Instituto Estre 

 

FERIADO 

 

Reprise do dia 29/08 

 

 
Proposta Pedagógica: 

Abelhas nativas 

 - Traços, sons, cores 

e formas  

 

- Corpo, gestos e 

movimento  

 

- Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação 
 

- Espaços, tempos, 

quantidades, 

relações   e 

transformações  

 

- O eu, o outro e o 

nós 

   

- Traços, sons, cores 

e formas  

 

- Corpo, gestos e 

movimento  

 

- Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

 

- Espaços, tempos, 

quantidades, 

relações   e 

transformações  

 

- Proposta 

Pedagógica: 

Praça do Japão 

 


