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Planejamento Simplificado das Aulas 
 

 

Disciplina: Ciências Responsável: Dulcinéia Adriano 

Equipe (Unidade): Marilú(P), Tatiana(P), Adriana (P), Dulcinéia(V), Vanessa (V), Michelle (V) Patrícia(I), Karen(I), Patrícia (B) e Priscila (B). 

Ensino: Fundamental I Série: 1º ano Volume: 2 Ano: 2022 
 

 

Lista de conteúdos prioritários 

 Órgãos dos sentidos; 

 Higiene corporal; 

 Alimentação e a importância das atividades físicas. 

 

Semana Conteúdo Livro 
Livro de 

Atividades 
Atividades complementares 

25 a 29/abr 

Sentidos 3,4  
Apolônio e Azulão: Os cinco sentidos 
 https://www.youtube.com/watch?v=-DkY2oPGrO4 
Caderno meia pauta: Texto coletivo sobre o vídeo. 

 

 
 

Brincadeira de mímica. 
Atividade em folha: Cruzadinha dos sentidos 

Sentidos  53,54  

Sentidos   
Brincadeira de mímica. 
Atividade em folha: Cruzadinha dos sentidos 

02 a 06/mai 

Sentidos  5  
Visão - Dinâmica: Vendar os olhos dos alunos (dois por vez) e dar as 
coordenadas para que se movimente até o ponto escolhido. Relatar ao 
grupo o que sentiram. 

Sentidos   55 e 56 
Partes do olho:  https://www.youtube.com/watch?v=2fcxZTyaREk 
Positivo On 

ESCOLA DE CAMPO    

09 a 13/mai 

Sentidos   
Caderno pautado: Recorte e colagem de uma imagem. Fazer uma lista dos 
elementos que conseguem ver. 

Sentidos 6  
Tato: Utilizar a caixa surpresa com objetos (utilizar o álcool em gel a cada 
experiência).  

https://www.youtube.com/watch?v=-DkY2oPGrO4
https://www.youtube.com/watch?v=2fcxZTyaREk
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Sentidos   
Caderno pautado: Por meio da escrita espontânea fazer uma lista dos 
objetos retirados da caixa na ordem em que foram descobertos e retirados. 
Explorar as características dos mesmos. 

16 a 20/mai 

Sentidos  6   

Audição: Apresentar ao grupo sons de diferentes elementos. Dar 
sequência com a participação dos alunos produzindo sons para que o 
grupo possa adivinhar. 
Olfato:  https://www.youtube.com/watch?v=gBGbKovRs40 
 

Sentidos 7  

Gustação:   https://www.youtube.com/watch?v=BO4D0vQtHvE 
Olfato e gustação: Cheiro de quê? Gosto de quê? Apresentar ao grupo 
vários “cheiros” e “sabores e com os olhos vendados (uma venda de tnt 
para cada aluno) irão tentar adivinhar. 

ESCOLA DE CAMPO    

23 a 27/mai 

Sentidos 8,9  Positivo on: Formas de comunicação. 

Sentidos  57,58  

Cuidando do corpo 10,11,12   

30/mai a 
03/jun 

Cuidando do corpo  59,60  

Hábitos de higiene 13,14  
Sugestão: Experiência com água, orégano e detergente. 
Assembleia sobre a importância de lavarmos as mãos, utilizar o álcool em 
gel e de usarmos a máscara (Covid). 

Cuidados com os dentes 15  

História: E o dente ainda doía.  
https://www.youtube.com/watch?v=zdDWDI88mGo&t=43s 
Tarefa: Pesquisar e trazer curiosidades sobre os dentes de leite. Ex: Por 
que os dentes de leite ficam moles e caem? Por que são chamados assim? 

06 a 10/jun 

Cuidando do corpo  61,62  

Hábitos de higiene 16   

ESCOLA DE CAMPO    

13 a 17/jun 

FERIADO ITAJAÍ/ ITAPEMA    

FERIADO CORPUS CHRISTI    

RECESSO    

20 a 24/jun 

Alimentação e atividade física 17  
Música: Aquecendo. https://www.youtube.com/watch?v=yb7lZfYdiVg 

Brincadeiras: Estátua, Batatinha frita 1, 2, 3! Pega-pega com espaguete 
(aquele que usamos na praia). 

Alimentação e atividades físicas   
Tarefa: Cada aluno deve trazer uma fruta de sua preferência e pesquisar 
sobre as propriedades nutricionais para socializar em grupo. Comer as 

frutas durante o lanche (cada um deverá comer a sua). 

https://www.youtube.com/watch?v=gBGbKovRs40
https://www.youtube.com/watch?v=BO4D0vQtHvE
https://www.youtube.com/watch?v=zdDWDI88mGo&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=yb7lZfYdiVg
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Alimentação e atividade física 18   

27/jun a 
01/jul 

Alimentação e atividade física   Cartaz: Realizar a atividade do item 3, página 18. 

Alimentação e atividades físicas   Jogo: Dominó dos Hábitos Saudáveis. 

ESCOLA DE CAMPO    


