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                                                              Planejamento Itapema 
 

Equipe: Francieli                                            

Ensino: Fundamental Série: 4  Semestre: 1º Ano: 2022 
 

 

Semana Artefato Detalhamento 

01 21 a 25/fev 
Boneco com cabelo de 

pom pom 

Apresentação da proposta, entrega dos balões e 
preenchimento com areia utilizando um 

funil.Amarração dos balões e desenho da “cara” do 
boneco, utilizando caneta permanente 

2.0.Identificação com nome na parte de trás, 
utilizando a caneta 2.0, confecção do pom pom de lã 

e amarração no boneco de balão. 

02 07 a  11/mar Atividades Aquáticas Atividades Aquáticas 

03 21 a 25/mar 
Confecção de 

massinha de modelar 

Separação da turma em grupos de 6 alunos, mistura 
dos materiais e tingimento das massas, identificar e 
embalar nos sacos plásticos para levar para casa. 

04 04 a 08/abr 
Confecção de 

coelhinhos porta 
bombom 

Apresentação da proposta, risco molde na folha, 
recorte e pintura com lápis de cor. 

05 18 a 22/abr 
Confecção de presente 

de dia das mães 
Atividade de confecção de presente para dia das 

mães. ( A definir) 

06 02 a 06/mai 
Confecção de presente 

de dia das mães 
Atividade de confecção de presente para dia das 

mães. ( A definir) 

07 16 a 20/mai 
Dia do amiguinho 

Itapema: Jogo Resta 1 

Apresentação da proposta. Desenho do tabuleiro na 
folha colorida, decoração das tampinhas com papeis 

coloridos. Prática do jogo. 

08 
30/mai a 

03/jun 

Decoração 
Unifestança: Painéis 

decorativos. 

Pintura de painéis decorativos para a Unifestança 
com tinta guache e colagem de papéis coloridos 

sobre papel paraná. 

09 13 a 17/jun 
Decoração 

Unifestança: Corações 
no palito 

Recorte dos corações utilizando molde, recorte de 
tecido utilizando molde, colagem dos tecidos nos 

corações. 

10 
27/jun a 

1º/jul 
Pintura com tinta 

“aquarela” 
Apresentação da proposta, desenho com lápis 2B na 

folha sulfite 90g. 

11 11 a 15/jul 
Pintura com tinta 

“aquarela” 
Confecção de tinta “aquarela utilizando corantes 

alimentícios. Pintura da imagem 
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