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Brasília, 12 de agosto de 2019. 

 Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

O Colégio CIMAN propicia condições para que as crianças se desenvolvam e aprendam 

de forma lúdica, em ambientes diferenciados, com atividades que provocam situações em que o 

aluno possa resolver os conflitos, criando possibilidades e construindo conhecimentos, como 

protagonista da própria história. Desta forma, valorizamos a formação integral de cada criança, 

respeitando os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, para 

crescer cada vez mais. 

A interação entre a família e a escola é um dos aspectos mais importantes na ação de 

educar e cuidar, uma vez que a parceria com os pais sempre leva a melhores resultados. Por 

isso, enviamos este mapa de conteúdos para que, juntos, possamos colaborar com o 

crescimento de seu (sua) filho(a). 

Neste documento, listamos os objetivos que nossas crianças deverão atingir neste 
semestre, além de registrarmos os conteúdos significativos que serão vistos ao longo do 
período. 

 

MAPA DE CONTEÚDOS E OBJETIVOS – CICLO I 

Culinária 

Objetivos de conhecimento (conteúdos) Habilidades (objetivos) 

 
- Prática de atitudes relacionadas à higiene 
- Benefícios da alimentação saudável 
- Preparo de receitas simples e saudáveis 
- Confecção de caderno de receitas 
- Manipulação e cuidados com a horta 
- Grupos alimentares 
- Órgãos dos sentidos 
- Corantes naturais 
 
 

- (EI03EO05) Adotar hábitos de autocuidado, 
valorizando atitudes relacionadas a higiene e 
alimentação. 
- (EI03ET04) Registrar observações, 
manipulações e medidas, usando múltiplas 
linguagens. 
- Preparar receitas simples com o uso de 
alimentos saudáveis. 
- Conhecer e provar novos sabores, texturas e 
cores. 
- Incentivar o manuseio e a aceitação de novos 
alimentos por meio de atividades na horta. 
- Inserir noções sobre os grupos alimentares e a 
importância de cada um.  
- Explorar os cinco órgãos dos sentidos a partir 
dos ingredientes e preparo de receitas. 
- Conhecer as diversas formas de produção de 
corantes naturais benéficos para a saúde. 
- Perceber a importância da alimentação 
saudável no cotidiano, que contribui para o 
cuidado da saúde física e mental. 
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Balé 

Objetivos de conhecimento (conteúdos) Habilidades (objetivos) 

- Desenvolvimento das atividades que 
envolvem expressividade, espontaneidade, 
formação cultural e artística e criatividade  
- Desenvoltura com ritmo e musicalização 
- Ensaio de coreografias de dança 
 

- (EI03CG05) Criar com o corpo formas 
diversificadas de expressão de sentimentos, 
sensações e emoções, nas situações do 
cotidiano, em brincadeiras e atividades 
artísticas. 
- (EI03TS03) Apreciar e participar de 
apresentações de balé e outras manifestações 
artísticas. 
- Promover a sociabilização e o 
autoconhecimento. 
- Desenvolver noções de lateralidade, tempo e 
espaço. 
- Contribuir para adoção de bons hábitos de 
postura e equilíbrio do corpo. 

Funcional kids 

Objetivos de conhecimento (conteúdos) Habilidades (objetivos) 

- Conhecimento do corpo e de seus 
movimentos 
- Movimentos fundamentais na infância: 
andar, correr, pular, saltar, agachar, subir, 
puxar, pegar, empurrar, arremessar, girar 
- Coordenação motora ampla: circuito, jogos, 
dinâmicas de sociabilização, atividades 
coletivas e individuais e competições 

- (EI03EO06) Compreender a necessidade das 
regras no convívio social, nas brincadeiras e 
nos jogos com outras crianças. 
- (EI03CG06) Coordenar com precisão e 
eficiência suas habilidades motoras no 
atendimento a seus interesses e necessidades. 
- Trabalhar o conhecimento corporal através de 
dinâmicas coletivas e individuais. 
- Praticar exercícios de respiração de forma 
adequada, para controle das emoções, ritmar 
batimentos e melhorar concentração. 
- Desenvolver coordenação motora ampla; 
movimentos dos membros superiores e 
inferiores, esquema corporal e o tônus 
muscular. 
- Estimular a orientação espacial e temporal. 
- Ampliar os movimentos desenvolvendo a 
lateralidade e o equilíbrio. 

Música 

Objetivos de conhecimento (conteúdos) Habilidades (objetivos) 

 
- Produção de instrumentos alternativos 
- Produção sonora com instrumento musical 
percurssivo 
- Desenvolvimento da comunicação e 
expressão, por meio de recursos 
audiovisuais, circuitos de criação e 
brincadeiras de roda 
- Espaços de estimulação sonoros e visuais 
que possibilitem o cumprimento de regras, 
comandos e concentração 

- (EI03TS03) Apreciar e participar de 
apresentações de música e outras 
manifestações artísticas. 
- (EI03TS01) Utilizar sons produzidos por 
materiais, objetos e instrumentos, durante 
brincadeiras e criações musicais. 
- Diferenciar e manusear diversos instrumentos, 
despertando a sensibilidade auditiva. 
- Ampliar a atenção e a concentração na 
execução de atividades, por meio da música. 
- Discriminar os diferentes tipos de sons e 
ritmos e interagir com a música, percebendo-a 
como forma de expressão individual e coletiva. 
 
 
 
 



                                               

 

3 

Judô 

Objetivos de conhecimento (conteúdos) Habilidades (objetivos) 

- Revisão de golpes e movimentação 
conhecidos 
- Imobilização e guarda ne-waza (técnicas de 
solo) 
- Técnicas de tachi-waza (alto) 
- Shiai randori: treino livre 
- Pontuação e regras de competição 
- Exame de faixa 
 

- (EI03EO08) Usar estratégias pautadas no 
respeito mútuo para lidar com conflitos nas 
interações com crianças e adultos. 
- Compreender a importância do uso do 
quimono e das regras do tatame. 
- Aplicar os fundamentos tradicionais do judô, 
como respeito e disciplina, utilizando-os como 
meio de educação para a vida.  
- Trabalhar a coordenação, a locomoção e o 
equilíbrio. 
- Conhecer os movimentos e desenvolvê-los de 
forma adequada. 

Teatro 

Objetivos de conhecimento (conteúdos) Habilidades (objetivos) 

- Figuras do teatro: diretor, ator, operadores 
de som e luz, maquiador e figurinista 
- Dinâmicas de vivências teatrais 
- A música e a dança no teatro 
- Construção de peça teatral 
- Caracterização e representação de 
personagens 
- Elementos da linguagem dramática: espaço 
cênico, cenário e figurino 
- Trabalho de voz (alta, baixa, grave, aguda) 
 

- (EI03CG02) Criar movimentos, gestos, 
olhares, mímicas e sons com o corpo em 
brincadeiras, jogos e atividades artísticas. 
- Apreciar e participar de apresentações de 
teatro, música, dança, circo, recitação de 
poemas e outras manifestações artísticas. 
- (EI03OE04) Recontar histórias ouvidas e 
planejar coletivamente roteiros de vídeos e de 
encenações, definindo os contextos, os 
personagens, a estrutura da história. 
- Experimentar as mudanças de velocidade, de 
tempo, de ritmo e de movimento do corpo 
durante encenação. 
- Conhecer, compreender, representar e 
recontar diferentes histórias infantis com fruição. 
- Desenvolver a comunicação por meio da 
dança, da música e da linguagem, percebendo 
a importância dessas artes no teatro. 
- Utilizar o corpo intencionalmente (com 
criatividade, controle e adequação) como 
instrumento de interação com o outro e com o 
meio. 
- Desenvolver a concentração, a expressão 
corporal e facial, a noção de espaço e a 
memorização. 

Natação 

Objetivos de conhecimento (conteúdos) Habilidades (objetivos) 

- Manobras aquáticas de sobrevivência 
- Respiração (borbulhos e apneia em 
imersão) 
- Propulsão de pernas (crawl) com 
flutuadores (prancha e espaguete) 
- Flutuação e imersão com flutuadores 
 

- Apresentar desenvoltura na água, de forma a 
buscar sua segurança nas mais diversas 
situações. 
- Melhorar o fortalecimento muscular. 
- Realizar o nado crawl com flutuadores. 
- Imergir com controle de respiração. 
- Apresentar autonomia no vestiário ao trocar-se 
e no cuidado com seu bem-estar, valorizando e 
respeitando o próprio corpo. 
- Fazer uso correto da respiração na água, 
inspirando pela boca e expirando pelo nariz. 
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Arte 

Objetivos de conhecimento (conteúdos) Habilidades (objetivos) 

- Prática da arte, no intuito de aguçar a 
percepção, a sensibilidade, a atenção, o 
manuseio e a criatividade 
- Desenvolvimento da coordenação motora 
fina: picote, recorte, colagem, desenhos, 
texturas, formas, massas de modelar, 
sucatas, pinturas e manejo de diferentes 
estruturas 
- Reconhecimento das cores primárias e 
produção de novas cores 
- Releitura de obras dos artistas Romero 
Britto e Frida Kahlo 

- (EF15AR04) Experimentar diferentes formas 
de expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinho, escultura, modelagem, 
vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável 
de materiais. 
- Coordenar suas habilidades psicomotoras 
finas e visomotoras. 
- Reconhecer as artes visuais como meio de 
comunicação, expressão e construção do 
conhecimento e sentimentos. 
- Estimular a orientação espacial e temporal. 
- Despertar a imaginação criativa com uso de 
diferentes técnicas e materiais. 
- Ampliar o conhecimento sobre formas e cores. 
- Aguçar a percepção, a sensibilidade e a 
criatividade. 

 
O processo de ensino-aprendizagem é dinâmico e, portanto, o planejamento feito pelos 

professores precisa ser flexível. Por isso, poderá ser alterado de acordo com a necessidade 
e/ou com os progressos dos estudantes de seu ciclo durante o processo de aprendizagem. 

Lembramos que o uso dos uniformes e dos materiais do CIMAN Integral é obrigatório. 
Nos dias em que a criança tenha atividades do CIMAN Integral, deverá trazer a camiseta laranja 
e um chinelo.  

Pedimos aos senhores que estejam atentos a todas as atividades que serão propostas 
aos estudantes, visando à consecução desses objetivos. Em caso de dúvida, consultem 
professores, auxiliares ou o Serviço de Orientação Pedagógica (SOP). 

 
 A equipe CIMAN coloca-se à disposição e agradece, desde já, a confiança depositada. 
 

 
 

Com amizade, 
 
 

Daniela Almirante 
Coordenadora do CIMAN Integral 

Período vespertino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 
construção." 

Paulo Freire 

 
 

 


