
 
 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 

 NÚCLEO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS 

 
SEMANA – 12 a 17 de outubro de 2020 

 

CONTEÚDOS 

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

SEGUNDA  
(12/10) 

FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO 

TERÇA 
(13/10) 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - 
História  
 
Conteúdo: As 
diferentes formas 
de trabalho na 
comunidade. 
 
 
Componente 
curricular - Arte 
 
Conteúdo: 
Experimentação do 
espaço do corpo e 
diferentes formas 
de deslocamento; 
espaços de dança 
na cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - História 
 
Conteúdo: As 
diferentes formas de 
trabalho na 
comunidade. 
 
 
Componente 
curricular - Arte 
 
Conteúdo: 
Experimentação do 
espaço do corpo e 
diferentes formas de 
deslocamento; 
espaços de dança na 
cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - História 
 
Conteúdo: 
Movimentos 
Imigratórios no 
Século XXI 
destacando o 
Paraná. 
 
 
Componente 
curricular - Arte 
 
Conteúdo: 
Experimentação dos 
movimentos de 
deslocamento no 
espaço: caminhar, 
correr, saltar, 
deslizar, saltitar, 
entre outros. 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - 
História 
 
Conteúdo: 
Movimentos Sociais 
de Resistência: 
Movimento 
Feminista. 
 
 
Componente 
curricular - Arte 
 
Conteúdo: Dança 
contemporânea e 
Processo 
coreográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
 
Conteúdo: Gênero 
textual relato pessoal 
 
 
Componente 
curricular - 
Geografia 
 
Conteúdo: A 
diversidade humana 
nos espaços de 
Vivências; Aspectos 
socioculturais da 
população brasileira 
e paranaense; 
Territórios étnico-
culturais. 
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Proposta 
Pedagógica: 
 
Cães do BOPE 
 

Proposta 
Pedagógica: 
 
Bosque do Papa 

Proposta 
Pedagógica: 
 
Praça Santos 
Andrade 

Proposta 
Pedagógica: 
 
Museu do 
Saneamento 

Componente 
curricular -
Educação Física 
 
Conteúdo: Dança 
criativa/elementos da 
dança: práticas 
corporais que 
envolvem 
possibilidades de 
criação, comunicação 
e expressão corporal, 
por meio da 
exploração de 
elementos da dança: 
espaço (direções, 
trajetórias, espaço 
individual – kinesfera 
– e coletivo), tempo 
(ritmo e cadência), 
peso, fluxo (livre e 
contido), forma 
(posturas e 
equilíbrios), ritmo, 
níveis (alto, médio e 
baixo), planos, 
qualidades de 
movimento, etc. 
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QUARTA  
(14/10) 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Ensino 
Religioso  
 
Conteúdo: 
Sentimentos, 
lembranças e 
memórias. 
 
 
Componente 
curricular - 
Geografia 
  
Conteúdo: 
Espaços de 
vivências: grupos 
sociais 
(família, escola e 
comunidade) e 
atividades 
desenvolvidas. 
 
 
Componente 
curricular - 
Práticas Artísticas 
 
Conteúdo: cores e 
suas relações 

Componente 
curricular - Ensino 
Religioso  
 
Conteúdo: 
Organizações 
religiosas (diferentes 
formas de estrutura 
hierárquica 
liderança/personalida
de). 
 
 
Componente 
curricular - 
Geografia 
  
Conteúdo: A 
diversidade humana 
nos espaços de 
vivências. 
 
 
Componente 
curricular - 
Práticas de 
Movimento/Ciência e 
tecnologia 
 
Conteúdo: Sistemas 
do corpo humano. 
Sistema nervoso e a 
coordenação das 
ações motoras. 
Forças: classificação, 

Componente 
curricular - Ensino 
Religioso 
 
Conteúdo: Sagrado 
Feminino (mãe). 
 
 
Componente 
curricular - 
Geografia 
 
Conteúdo: Unidades 
político-
administrativas do 
Brasil, os poderes 
públicos e a 
participação do 
cidadão. 
 
 
Componente 
curricular - Práticas 
de Matemática 
 
Conteúdo: 
Probabilidade - 
chances de um 
evento ocorrer. 
 
 

Componente 
curricular - Ensino 
Religioso 
 
Conteúdo: Lugares 
Sagrados naturais. 
 
 
Componente 
curricular - 
Geografia 
 
Conteúdo 
Organização do 
espaço brasileiro: 

‐ aspectos 
econômicos; 

‐ trabalho e 
inovação 
tecnológica; 
‐ urbanização. 
 
 
Componente 
curricular - 
Práticas de Língua 
Estrangeira  
 
Conteúdo: 
vestimentas e 
acessórios típicos.  
 

Reprise do dia 13/10 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
 
Conteúdo: Gênero 
textual relato pessoal 
 
 
Componente 
curricular - 
Geografia 
 
Conteúdo: A 
diversidade humana 
nos espaços de 
Vivências; Aspectos 
socioculturais da 
população brasileira 
e paranaense; 
Territórios étnico-
culturais. 
 
 
Componente 
curricular - 
Educação Física 
 
Conteúdo: Dança 
criativa/elementos da 
dança: práticas 
corporais que 
envolvem 
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aplicação e relação 
com a gravidade. 

possibilidades de 
criação, comunicação 
e expressão corporal, 
por meio da 
exploração de 
elementos da dança: 
espaço (direções, 
trajetórias, espaço 
individual – kinesfera 
– e coletivo), tempo 
(ritmo e cadência), 
peso, fluxo (livre e 
contido), forma 
(posturas e 
equilíbrios), ritmo, 
níveis (alto, médio e 
baixo), planos, 
qualidades de 
movimento, etc. 
 

QUINTA 
(15/10) 
 
     
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
Gênero textual: 
texto literário. 
 
Compreensão e 
interpretação. 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
Gênero textual: texto 
literário. 
 
Compreensão e 
interpretação; 
Coerência e coesão. 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
Gênero textual: texto 
divulgação científica. 
 
Compreensão e 
interpretação; 
Ampliação 
vocabular. 
 
 
 
 

Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
 
Conteúdo: 
Gênero textual: 
texto divulgação 
científica. 
 
Compreensão e 
interpretação; 
Ampliação 
vocabular.  
 

Componente 
curricular - 
História/Arte 
 
Conteúdo:  
1º Período: 
Cotidiano (do jovem, 
adulto ou idoso) em 
outros tempos e 
lugares.  
(Era dos 
descobrimentos ou 
período das grandes 
navegações. Séculos 
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Componente 
curricular - 
Ciências  
 
Conteúdo: o Sol 
como fonte natural 
de luz, 
relacionando sua 
importância para os 
seres vivos na 
Terra. 
Características do 
céu e os astros 
visíveis nos 
diferentes períodos 
do dia e da noite 
(amanhecer, meio-
dia, tarde, anoitecer 
e noite). 
 
 
Componente 
curricular - 
Educação Física  
 
Conteúdo: Dança -
 expressão e 
comunicação. 

Componente 
curricular - Ciências  
 
Conteúdo: A vida no 
espaço. 
 
 
Componente 
curricular - 
Educação Física  
 
Conteúdo: Dança -
 expressão e 
comunicação. 
 

Componente 
curricular - 
Ciências  
 
Conteúdo: direções 
cardeais, com base 
no registro de 
diferentes posições 
relativas do Sol e da 
sombra de uma vara 
(gnômon).  
Compara as 
indicações das 
direções cardeais 
resultantes da 
observação das 
sombras de uma 
vara (gnômon) com 
aquelas obtidas por 
meio de uma 
bússola.  
Localizar-se 
espacialmente 
através do Sol, 
outras estrelas, Lua 
e outros pontos de 
referência. 
 
 
Componente 
curricular - 
Educação Física  
Conteúdo:  
Dança criativa. 

Componente 
curricular - 
Ciências 
 
Conteúdo: 
Algumas 
constelações no céu 
com o apoio de 
recursos (como 
mapas celestes e 
aplicativos digitais, 
entre outros), e os 
períodos do ano em 
que elas são 
visíveis no início da 
noite.  
Algumas 
tecnologias 
utilizadas para 
estudar o Universo 
e as principais 
agências espaciais 
(Agência Espacial 
Brasileira – AEB e a 
NASA).   
 
 
Componente 
curricular - 
Educação Física 
 
Conteúdo: 
Dança criativa. 

XV e XVI). Viagens 
de Cristóvão 
Colombo. 
A divisão do tempo 
em séculos. 
Rota das especiarias. 
 
2º Período: 
Instrumentos 
cotidianos da 
sociedade hoje e em 
outros tempos: meios 
de comunicação, de 
transporte e de 
instrumentos 
relacionados às 
profissões. 
Transportes: 
marítimos – Nau, 
caravela 
Localização: bússola  
Marcação do tempo: 
ampulheta 
A divisão do tempo 
em séculos. 
Rota das especiarias. 
Contextualização que 
antecede abordagem 
das diferentes 
nações indígenas 
brasileiras e, 
posteriormente, 
abordagem dos 
povos indígenas em 
terras paranaenses. 
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Componente 
curricular - Ciências 
 
Conteúdo: Sistema 
Digestório 
 
 
Componente 
curricular - 
Robótica 
 
Conteúdo: 
linguagem de 
programação. 
Elemento disparador: 
atividade envolvendo 
o pensamento 
computacional. 
Programação 
desplugada, 
codificação e código 
binário. Participação 
em vídeos: história 
da Ada Lovelace, 
primeira 
programadora da 
história, contada em 
vídeo pela professora 
Dra Silvia Bim da 
UTFPR e relato da 
Prof. Dra Rita 
Berardi.  
Atividade: registro 
utilizando a 
linguagem de 
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programação para 
identificar a palavra 
COMPUTADOR em 
um diagrama através 
de alguns comandos. 
 

SEXTA 
(16/10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: 
Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados das 
operações 
fundamentais: 
divisão. 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa  
Gênero textual: 
texto literário. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação; 
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural 
do gênero textual. 
 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: 
Congruência (figuras 
planas "iguais"). 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Conteúdo 
Gênero textual: 
canção. 
 
Conteúdo: 
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural do 
gênero textual;  
Ampliação vocabular. 
 
 
 
 
 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: Número 
decimal: significado 
das 
representações, 
unidade, décimos e 
centésimos. 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
Gênero textual: texto 
divulgação científica. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação;  
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural do 
gênero textual. 
 
 
 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: Figuras 
geométricas planas. 
Ângulos. 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa 
 
Conteúdo: 
Gênero textual: 
texto divulgação 
científica. 
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação;  
Organização tópica 
do conteúdo;  
Coesão e 
Coerência. 
 
 
 

Reprise do dia 15/10 
 
 
Componente 
curricular - 
História/Arte 
 
Conteúdo:  
1º Período: 
Cotidiano (do jovem, 
adulto ou idoso) em 
outros tempos e 
lugares.  
(Era dos 
descobrimentos ou 
período das grandes 
navegações. Séculos 
XV e XVI). Viagens 
de Cristóvão 
Colombo. 
A divisão do tempo 
em séculos. 
Rota das especiarias. 
 
2º Período: 
Instrumentos 
cotidianos da 
sociedade hoje e em 
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Componente 
curricular - 
Robótica 
 
Conteúdo: robótica 
e as brincadeiras 
infantis. 
Aula especial em 
comemoração ao 
mês das crianças e 
professores: 
brincadeiras 
cantadas e  
utilizando o Kit de 
Robótica LudoBot e 
a linguagem 
programação 
despluglada. 
Construções: 
brinquedos com 
materiais 
alternativos e um 
quebra-cabeça 
para homenagear 
os professores. 

Componente 
curricular - Robótica 
 
Conteúdo: robótica e 
as brincadeiras 
infantis. 
Aula especial em 
comemoração ao mês 
das crianças e 
professores: 
brincadeiras cantadas 
e utilizando o Kit de 
Robótica LudoBot e a 
linguagem 
programação 
despluglada. 
Construções: 
brinquedos com 
materiais alternativos 
e um quebra-cabeça 
para homenagear os 
professores. 
 
 

Componente 
curricular - 
Robótica 
 
Conteúdo: robótica 
e as brincadeiras 
infantis. 
Aula especial em 
comemoração ao 
mês das crianças e 
professores: 
brincadeiras 
cantadas e  
utilizando o Kit de 
Robótica LudoBot e 
a linguagem 
programação 
despluglada. 
Construções: 
brinquedos com 
materiais alternativos 
e um cartão 3D para 
homenagear os  
professores. 

Componente 
curricular - 
Robótica 
 
Conteúdo: robótica 
e as brincadeiras 
infantis. 
Aula especial em 
comemoração ao 
mês das  
crianças e 
professores: 
brincadeiras 
cantadas e  
utilizando o Kit de 
Robótica LudoBot e 
a linguagem 
programação 
despluglada. 
Construções: 
brinquedos com 
materiais 
alternativos e uma 
carta enigmática, 
utilizando códigos já 
trabalhados em 
outras aulas, para 
homenagear os 
professores. 

outros tempos: meios 
de comunicação, de 
transporte e de 
instrumentos 
relacionados às 
profissões. 
Transportes: 
marítimos – Nau, 
caravela 
Localização: bússola  
Marcação do tempo: 
ampulheta 
A divisão do tempo 
em séculos. 
Rota das especiarias. 
Contextualização que 
antecede abordagem 
das diferentes 
nações indígenas 
brasileiras e, 
posteriormente, 
abordagem dos 
povos indígenas em 
terras paranaenses. 
 
 
Componente 
curricular - Ciências 
 
Conteúdo: Sistema 
Digestório 
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Componente 
curricular - 
Robótica 
 
Conteúdo: 
linguagem de 
programação. 
Elemento disparador: 
atividade envolvendo 
o pensamento 
computacional. 
Programação 
desplugada, 
codificação e código 
binário. Participação 
em vídeos: história 
da Ada Lovelace, 
primeira 
programadora da 
história, contada em 
vídeo pela professora 
Dra Silvia Bim da 
UTFPR e relato da 
Prof. Dra Rita 
Berardi.  
Atividade: registro 
utilizando a 
linguagem de 
programação para 
identificar a palavra 
COMPUTADOR em 
um diagrama através 
de alguns comandos. 
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SÁBADO 
(17/10) 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: 
Situações 
Problemas 
 
 
Componente 
curricular - 
Língua 
Portuguesa 
 
Conteúdo: 
Sistema de Escrita 
Alfabética (SEA); 
Compreensão e 
interpretação; 
Ampliação 
vocabular. 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa - 
Literatura  
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural 
do gênero textual. 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: Sistema 
de Numeração 
Decimal: 
Princípios: aditivo 
(Por meio da 
utilização de materiais 
manipuláveis, jogos e 
na resolução de 
problemas). 
 
 
Componente 
curricular - 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: Relações 
com a oralidade; 
Construção do 
sistema de escrita 
alfabética (SEA); 
Compreensão e 
interpretação. 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa - 
Literatura  
 
Conteúdo: 
Compreensão e 

Componente 
curricular - 
Matemática 
 
Conteúdo: Sistema 
Monetário 
 
 
Componente 
curricular - 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: 
Propriedades do 
Sistema de Escrita 
Alfabética (SEA): 
Ortografia 
Coerência e coesão 
 
 
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 - 
Matemática 
 
Conteúdo: Fração 
 
 
Componente 
curricular - 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo: 
Propriedades do 
SEA; 
Compreensão e 
interpretação 
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. 

Componente 
curricular -
Matemática 
 
Conteúdo: 
Perímetro; Cálculo do 
perímetro de 
quadrados e 
retângulos. 
  
 
Proposta 
Pedagógica - 
Homenagem ao dia 
dos professores 
 
 
Componente 
curricular - Língua 
Portuguesa - 
Literatura  
 
Conteúdo: 
Compreensão e 
interpretação. 
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural do 
gênero textual. 
Leitura literária. 
Relações com a 
oralidade. 
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Leitura literária. 
Relações com a 
oralidade. 
 
História: Os 
Detetives do 
Prédio Azul. Cap 1 
 
 

interpretação. 
Elementos de 
apresentação e 
unidade estrutural do 
gênero textual. 
Leitura literária. 
Relações com a 
oralidade. 
 
História: Alice no 
País das maravilhas 

História: Detetives 
do Prédio Azul  
Cap 2 

História: O mágico 
de Oz 
 

História: O mágico 
de Oz 
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SEMANA – 12 a 17/10/2020 

Pré Escola – Educação Infantil 

SEGUNDA – 12/10 TERÇA – 13/10 QUARTA – 14/10 QUINTA – 15/10 SEXTA – 16/10 SÁBADO – 17/10 

 

Feriado 

 

 

- 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  

 

- 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  

 

- O eu, o outro e 

o nós 

   

- Traços, sons, 

cores e formas  

 

- Dia dos 
professores – 
de coração para 
coração 

 


