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3º Bimestre / 2018 

 

Caderno 3 

UM  DIA DEPOIS DO OUTRO,MUITAS COISAS PARA DESCOBRIR. 

 

PROJETO DE TRABALHO OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICOS 

 

INVESTIGANDO O 

MUNDO 

 

Páginas 5 a 26. 

 

• O eu,o outro e o nós. 

• Corpo ,gestos e 

movimentos. 

• Traços,sons, cores e 

formas. 

• Oralidade e escrita. 

• Espaços,tempos, 

quantidades, relações e 

transformações. 

 

 

 

*  Demonstrar empatia pelos    

outros,percebendo que as pessoas 

têm diferentes, 

sentimentos,necesssidades e 

maneiras de pensar e agir. 

 

*Comunicar suas ideias e 

sentimentos com desenvoltura a 

pessoas e grupos diversos. 

 

* Compreender a necessidade das 

regras no convívio social,nas 

brincadeiras e nos jogos com outras 

crianças. 

 

*Atuar de maneira 

independente,com confiaça em suas 

capacidades,reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

 

* Participação em roda de conversas. 

*  Comparatilhar  suas produções ,ouvindo os 

colegas ,fazendo perguntas,considerando o ponto de 

vista do outro e envolvendo-se em diálogos cada vez 

mais complexos. 

*Calendário para análise. 

*Cartaz para completar calendário 

com as atividades propostas; 

*Fichas com nome das crianças; 

*Letras móveis. 

*Números móveis. 

*Figuras ou fotos de animais que vivem nos jardins e 

parques. 

*Imagens de pessoas em diversas situações; 

*Celular para registro das atividades desenvolvidas. 

*Livros e revistas sobre jardins e animais que vivem 

nesse ambiente. 

*Folhas de A3, caderno e apostilha Anglo para 

registros. 

*Livro literário :A primavera da lagarta – Ruth 



*Usar estratégias pautadas no 

respeito mútuo para lidar com 

conflitos nas interações com crianças 

e adultos. 

* Criar 

movimentos,gestos,olhares,mímicas 

e sons com o corpo em 

brincadeiras,jogos e atividades 

artísticas,como dança,teatro e 

música. 

* Movimentar -se de forma 

adequada, ao interagir com colegas e 

adultos em brincadeiras e atividades. 

 

 

 

* Coordenar com precisão e 

eficiência suas habilidades motoras 

no atendimento a seus interesses e 

necessidades de representação 

gráfica. 

 

*Desenvolver a base alfabética, por 

meio do nome da criança e de nomes 

significativos que fazem parte de seu 

repertório cotidiano de palavras ou 

de projetos pedagógicos. 

 

*Estabelecer relações entre o meio 

físico e as formas de vida que ali se 

Rocha. 

*Caixa de som e sala de vídeo. 

* Lupa. 

* Papel chambril e Krafit 

* Atividades interdisciplinares com as aulas de Artes 

e Música. 



estabelecem. 

*Correspondência um a um. 

 

* Desenvolver a estimativa. 

 

 

A HISTÓRIA DA CIGARRA E  AS 

FORMIGAS 

 

Páginas: 27 a 44 

 

• O eu, o outro e o nós. 

• Corpo ,gestos e 

movimentos. 

• Traços,sons,cores e 

formas. 

• Oralidade e escrita. 

• Espaços,tempos, 

quantidades,relações e 

transformações. 

* Atuar de maneira 

independente,com confiança em suas 

capacidades,reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

 

* Comunicar suas ideias e 

sentimentos com desenvoltura a 

pessoas e grupos diversos. 

 

* Compreender a necessidade das 

regras no convívio social,nas 

brincadeiras e nos jogos com outras 

crianças. 

 

*Ampliar as relações 

interpessoais,desnvolvendo atitudes 

de participação e cooperação. 

 

*Coordenar com precisão e 

eficiência suas habilidades motoras 

no atendimento a seus interesses e 

necessidades de representação 

gráfica. 

 

*Expressar-se livremente por meio 

*Livro literário “ A cigarra e as formigas “e outros 

livros literários do acervo da biblioteca da escola. 

*Folhas de A3 e A4 

* Letras móveis; 

* Números móveis para análise de 

formação,sequência e identicação. 

* Apostila Anglo e caderno para registros. 

*Caixa de som e sala de vídeo. 

* Imagens de pedras ,tatus,folhas,borboletas, 

diversos insetos; 

*Revistas para recortes. 

*Gravuras, desenhos e fotografia de pessoas, lugares 

e outros. 

*Celular para registro das atividades realizadas. 

*Papel chambril e Krafit para fazer cartazes. 

* Tesouras sem ponta e cola branca. 

* Canetinhas hidrocor ,giz de cera e lápis de cor. 

* Atividades interdisciplinares com as aulas de Artes 

e Música. 

 

 

 



de  

desenho,pintura,colagem,dobradura,

e escultura,criando produções. 

 

* Reconhecer as qualidades do som 

(intensidade,duração,altura e 

timbre),utilizando-as em suas 

produções sonoras e ao ouvir 

músicas e sons. 

 

* Expressar ideias, desejos e 

sentimentos sobre suas vivências, 

por meio da linguagem oral e 

ecrita(escrita espontânea), de 

fotografias,desenhos e outras formas 

de expressão. 

 

*Levantar hipóteses sobre gêneros 

textuais veiculados em portadores 

conhecidos,recorrendo a estratégias 

de observação gráfica e de leitura. 

 

* Levantar hipóteses em relação à 

linguagem escrita ,realizando 

regsitros de palavras e textos por 

meio de escrita espontânea. 

 

*Organização das cenas da história 

“A cigarra e as formigas” na 

sequência em que a narrativa 



ocorreu. 

 

*Uso dos termos relativos a 

unidades convencionais de 

tempo( antes,agora,depois,hoje, 

ontem e amanhã)como marcadores 

temporais do cotidiano para entender 

a passagem do tempo. 

 

*Contagem oral de quantidade de 

figuras,objetos e outros elementos 

em jogos e brincadeiras, 

correspondências um a um com os 

objetos que estão sendo contados. 

 

*Observar e explorar seu entorno 

físico e social. 

 

*Interpretar as representações das 

relações espaciais em gravuras, 

desenhos e fotografias. 

 

*Desenvolver a base alfabética. 

 

*Representar seus conhecimentos 

por meio da produção livre da 

escrita, de acordo com o nível de 

desenvolvimento linguístico( escrita 

espontânea). 

 



 

OS DIAS ,AS SEMANAS E OS 

MESES VÃO SE PASSANDO... 

 

Páginas 45 a 56 

 

 

 

*  O eu, o outro e o nós. 

*  Corpo,gestos e movimentos. 

*  Traços,sons,cores e formas. 

*  Oralidade e escrita. 

*Espaços,tempo,quantidades, relações 

e transformações. 

 

*Demonstrar empatia pelos 

outros,percebendo que as pessoas 

têm diferentes 

sentimentos,necessidades e maneiras 

de pensar e agir. 

 

*Adotar hábitos de 

autocuidado,valorizando atitudes 

relacionadas a 

higiene,alimentação,conforto e 

cuidados com a aparência. 

 

* Comunicar suas ideias e 

sentimentos com desenvoltura a 

pessoas e grupos diversos. 

 

* Escolher e folear livros,procurando 

orientar-se por temas e  ilustrações e 

tentando identificar palavras 

conhecidas. 

 

* Recontar histórias ouvidas e 

planejar coletivamente roteiros de 

vídeos e de encenações,definindo os 

contextos,os personagens,a estrutura 

da história. 

 

* Desenvolver a consciência 

ambiental em relação à reutilização 

 

*Passeio para investigar e coletar material para 

desenvolver as atividades propostas. 

* Livros literários do acervo da escola. 

* Papel chambril e Krafit. 

*Folhas A3 e A4. 

* Apostila Anglo e caderno para registros. 

* Letras móveis. 

* Núemros móveis. 

* Caixa de som e sala de vídeo. 

*Tinta guache( diversas cores ) e pinceis. 

*Tecido.algodão,potes de pláticos. 

* Potes tranparentes e filtros de papel. 

*Conta-gotas. 

*Revistas para recorte. 

* Tesoura sem ponta,cola branca e barbante. 

*canetas hidrocor,giz de cera e lápis de cor. 

*Tampinhas e palitos de picolé. 

* Atividades interdisciplinares com as aulas de  Artes 

e Músicas. 

 

 



de materiais. 

 

*Desenvolver o pensamento 

proporcional. 

 

*Desenvolver as ideias aditiva e 

subtrativa. 

 

*Desenvolver a relação do nùmero 

correspondendo quantidade um a 

um. 

 

*Identificar o padrão em uma 

sequência. 

 

 

 

 

 

           

 

 Turma – 1° Período                 Professor – Edson Pablo J. Gomes 

 

Projeto de trabalho  Objetivos Recursos Didáticos 

 

4º BIMESTRE 

 

 

“Orientação Espacial e Lateralidade” 

✓ Trabalhar o Equilíbrio. 

 

✓ Trabalhar a Flexibilidade. 

 

✓ Trabalhar a Força-base. 

 

 

Bolas 

Bastões 

Redes 

Colchonetes 

Cesta de basquete 

Apito 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Trabalhar os sentidos espaciais 

Direita e esquerda, tendo como 

referência o próprio corpo. 

 

✓ Vivenciar a execução de 

movimentos segundo orientações de 

sentido, de lado e direção. 

 

 

 

✓ Executar movimentos em espaços 

amplos e limitados.  

 

✓ Reconhecer das partes do corpo em 

si e no outro. 

 

✓ Explorar as possibilidades de 

posição do corpo – em pé, deitado 

(decúbito dorsal, ventral ou lateral), 

sentado, invertido, inclinado, na 

posição de quadrúpede. 

 

✓ Reconhecer os estados de tensão e 

de relaxamento. 

 

Slackline 

Trampolim Olímpico 

Cones Demarcatórios 

Raquetes de Ténis 

Raquetes de Badminton 

Giz Branco 

 

Cordas 

Barbantes 

Balões 

Água 

Papel 

Lápis 

Tesoura 

Vassouras 

Rodos 

Pátio coberto 

Quadra Poliesportiva 

Bolas 

Bastões 

Redes 

Colchonetes 

Cesta de basquete 

Apito 

Slackline 

 

Trampolim Olímpico 

Cones Demarcatórios 

Raquetes de Ténis 

Raquetes de Badminton 

Giz Branco 

Cordas 

Barbantes 

Balões 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Reconhecer aas alterações 

fisiológicas em si durante e depois 

da execução de movimentos, tais 

como excesso de excitação, cansaço, 

elevação de batimentos cardíacos, 

transpiração, respiração lenta ou 

acelerada. 

Água 

Papel 

Lápis 

Tesoura 

Vassouras 

Rodos 

 



Música-Professora Érika Curtiss 

 

Introdução: A música na etapa da Educação Infantil tanto é uma ferramenta eficaz para que se alcancem os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento previstos na BNCC para a Educação Infantil, como é um objeto de estudo em si mesma, onde se pode desenvolver habilidades, ainda 

na infância, que serão úteis e eficazes numa possível futura atuação nos diversos campos da música, seja no campo vocal ou instrumental. De acordo 

com a BNCC, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil que são: conviver, brincar, participar, explorar e conhecer tem na 

música um instrumento lúdico e prazeroso, capaz de promover as de vivências e interações necessárias ao pleno desenvolvimento do ser humano. O 

ensino da música na Educação Infantil deve partir essencialmente do brincar, proporcionando possibilidades de utilizar suas faculdades dinâmica, 

sensorial, racional, afetiva, mental e espiritual  na busca pelo desenvolvimento integral das crianças. 

Período: 3º bimestre/2018 – 30/07 a 05/10 

Professora: Erika Curtiss 

 

Turma- 1º Período (Lussandra)         

 

Projeto de trabalho Objetivos Recursos didáticos 

 

 

Música para brincar 

Brincar para Musicalizar 

 

 

Os sons da orquestra 

Trabalhando os instrumentos com base na 

História de Pedro e o Lobo (continuação) 

 

 

• Trabalhar os timbres e personagens 

com base na História de Pedro e o 

Lobo 

• Trabalhar os parâmetros fundamentais 

da música de forma lúdica: timbre, 

duração, intensidade e altura  

• Conhecer os instrumentos musicais e 

suas famílias: cordas, sopros, 

percussão 

• Estimular o gosto pela música e os 

cuidados com a voz  

• Desenvolvimento de repertório de 

canções lúdicas, folclóricas e infantis. 

• Instrumentos musicais. 

• Desenvolvimento de Repertório 

• Brincadeiras musicais que utilizem 

movimentos corporais e sons vocais 

utilizando os parâmetros fundamentais 

da música 

• Brincadeiras para aquecimento vocal 

• Contação de histórias musicadas e 

sonorizadas 

• Jogos e dramatizações musicadas 

• Utilização de CDs e recursos 

audiovisuais 

• Estudo de meio com ida das crianças à 

UFOP ou Museu da Música. 

 

 


