
ARTES VISUAIS 

1º ANO 

Conteúdos Teóricos 

Introdução ao estudo das Artes Visuais. 

Gêneros e modalidades das Artes Visuais. 

Arte na Pré-História (Paleolítico e Neolítico). 

Arte Pré-Colombiana (Olmecas, Maias, Astecas, Incas e Indígena Brasileira). 

Arte Africana e Afro-brasileira. 

 

Técnicas 

Desenho. 

Pintura com lápis de cor. 

Gravura. 

Pintura com materiais naturais. 

Modelagem com argila. 

 



CIDADANIA 

1º ANO 

Definição de Cultura 

Os significados e os símbolos da cultura. 

A institucionalização da cultura. 

Noções e conceitos sobre cidadania. 

Cidadania: prática de direitos e deveres. 

Os direitos e deveres – uma relação de mútua responsabilidade. 

As regras como uma construção social. 

Cultura e cidadania na Arigaf – os direitos e deveres dentro da instituição. 

As relações humanas no meio social e a prática da cidadania. 

O comportamento humano na sociedade atual em relação à ética e ao 
exercício da cidadania. 

A crise ética e a análise do comportamento no Brasil, na visão de antropólogos 
e sociólogos brasileiros. 

Os documentos que confirmam minha existência como cidadão na sociedade. 

A formação do Estado no Brasil.  

As leis no Brasil e a organização do Estado brasileiro. 

A política no Brasil.  

 



FILOSOFIA 

1º ANO 

Introdução à Filosofia. 

A utilidade da Filosofia. 

Os tipos de conhecimento e suas principais características. 

O conhecimento mitológico. 

O Mito: a primeira forma de compreensão do mundo. 

Leitura e interpretação de histórias míticas presentes no livro “As mais belas 
histórias da mitologia”. 

O conhecimento filosófico e as características da Filosofia. 

Filosofia grega: fatores históricos que explicam suas origens. 

Os primeiros filósofos: os pré-socráticos ou filósofos da natureza. 

Os filósofos socráticos: o homem e a cidade. 

A origem das cidades-estados na Grécia Antiga. 

A democracia ateniense: igualdade nas leis e no direito à palavra. 

A filosofia e o método de Sócrates de Atenas. 

Interpretando o livro “A defesa de Sócrates”, de Sérgio Avrella. 

Refletindo sobre a democracia atual. 

O conhecimento científico. 

As características do conhecimento científico.  

A filosofia e os limites da ciência. 

O mito da neutralidade científica. 

 



INFORMÁTICA 

1º ANO 

Introdução à Informática (Histórico) 

As gerações e suas evoluções desde 2000 a.C. 

Sistema de Informação – Hardware, Software e Peopleware. 

Gabinete, placa-mãe, processador, memórias, unidades de disco, periféricos. 

Unidades de medidas do computador (bit, kilobyte, megabyte, gigabyte, 
terabyte). 

Linguagem binária (teoria e exercícios de conversão). 

Configurações e tipos de computadores. 

Trabalho de pesquisa envolvendo preço e tecnologias atuais de configurações 
através de meios de comunicação (jornal, revistas ou panfletos). 

 

Ergonomia 

Noções e exercícios de alongamento (rotina preventiva). 

LER e DORT (doenças ocasionadas pelo uso incorreto do computador). 

Dicas de conscientização de prevenção. 

 

Digitação 

Noções básicas para iniciar as operações com um computador 

Noções e apresentação das funções do teclado. 

Prática utilizando programas didáticos. 

Programas que estimulam e orientam o posicionamento correto dos dedos 
perante as funções do teclado. 

Prática utilizando textos abordando assuntos atuais ou conteúdo dirigido. 

 



LITERATURA 

1º ANO 

Coesão textual 

Objetivos 

Antes de os alunos iniciarem as leituras das obras que propomos, é necessário 
exponenciar sua capacidade de leitura, familiarizando-os com os elementos de 
coesão textual, o que lhes garantirá maior desenvoltura tanto na leitura quanto 
na escrita. 

Neste caso são estudados primeiramente elementos de coesão referencial 
(palavras que se referem a outras no texto ou palavras que retomam outras já 
ditas) e posteriormente elementos de coesão sequencial (que estabelecem 
relações entre as informações do texto). 

 

Contação de histórias 

Objetivos 

Procurando estabelecer uma aproximação lúdica dos alunos com o texto 
narrativo, é feito um pequeno curso de contação de história, com o objetivo de 
familiarizar os alunos com os conhecimentos sobre o uso da voz, como falar 
para que as pessoas possam ouvir, como e quando dar mais expressividade à 
voz. Além de descobrir os efeitos que se pode obter com variações no uso da 
voz e na postura corporal. 

 

Obras: O Minotauro, de Monteiro Lobato, e A Odisseia, de Homero. 

Objetivos 

Compreender aspectos psicológicos e culturais, tais como passagem da 
adolescência para a idade adulta, importância dos rituais de passagem, a 
importância da hospitalidade para os gregos, os valores familiares em relação 
aos ascendentes e aos descendentes, as formas de organização social, a 
religião, a maneira de se ver a vida.  

Compreender o texto narrativo por meio do mapeamento dos personagens 
para melhor compreender a história e evitar confundir-se ou perder o fio 
narrativo e analisar como está organizada a estrutura narrativa, os diferentes 
planos em que ocorrem as cenas, o uso de flashback, as características 
intrínsecas do texto épico. 



MÚSICA 

1º ANO 

1) Percepção Sonora 

Percepção dos sons do cotidiano. 

Registro dos sons do cotidiano. 

Imitação dos sons do cotidiano através de onomatopeias. 

Criação de sonoplastia e histórias sonoras. 

Classificação dos sons do cotidiano. 

 

2) Propriedades do Som  

Timbre. 

Intensidade. 

Altura ou frequência. 

Duração. 

 

3) Organização do Pensamento Rítmico 

Conscientização da pulsação. 

Representação gráfica não formal das medidas de duração do som e do 
silêncio. 

Composição de frases rítmicas. 

Execução das medidas de duração do som e do silêncio. 

Ditado rítmico. 

 

4) Introdução à Flauta Doce Soprano 

Exploração dos timbres da flauta doce soprano. 

Orientação ao sopro.   

Orientação ao manuseio. 



NATAÇÃO 

1º ANO 

Histórico da natação (básico). 

Propriedades físicas da água. 

Ambientação ao meio líquido. 

Fundamentos da natação: flutuação, respiração, equilíbrio e propulsão. 

Posição hidrodinâmica e resistência ao avanço. 

Forças atuantes no meio líquido: pressão, empuxo hidrostático, ação e reação. 

Saltos. 

Pernada de crawl, costas e borboleta. 

Costas elementar. 

Crawl elementar. 

Respiração relacionada com cada nado (lateral, frontal, etc.). 

Peito básico (braçada de peito com pernada de crawl ou borboleta). 

Jogos e brincadeiras aquáticas. 

Natação e saúde. 

Aula de sobrevivência. 

 



EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

1º ANO 

Introdução aos conceitos financeiros-econômicos-comerciais. 

Origem das trocas comerciais. 

Contextualização do dinheiro. 

Evolução dos meios de troca. 

Apresentação das formas de pagamento. 

As relações humanas com as atividades comerciais. 

O mundo contemporâneo e as relações com o consumo. 

Planejamento estudantil com base num planejamento financeiro. 

Conceitos introdutórios de aplicabilidade da Educação Financeira no dia a dia. 

Noções básicas sobre consumo consciente e seus reflexos na sociedade. 

Sustentabilidade versus modo de vida sociedade moderna. 

Planejamento financeiro básico 1 

Apresentação do conceito de poupança. 

Apresentação do conceito de juros, rendimentos sobre aplicações financeiras. 

O que são receitas? O que são despesas? O que é lucro? 

Tipos de produção de bens: artesanal, em série, robotizada. 

 

Vídeos: Educação Financeira – Porque alguns ficam ricos e outros não?  

Educação Financeira – Toyota – Hibrid Car. 

Fonte: Youtube. 

 


