
     “A educação tem um guia – e esse guia são as crianças”.       

 

PLANEJAMENTO BIMESTRAL 

3º Bimestre Letivo/ VIAJANDO PELO BRASIL 

 

Período-                                       Turma – 2° PERÍODO         Professor(a) – HELENA APARECIDA ALVES VIANA SOUZA 

 

Projeto de trabalho  Objetivos Recursos Didáticos 

 

MÓDULO 1 

 

FLORESTA, PRAIA OU MONTANHA? 

 

 

• Saber usar os objetos de escrita presentes 

na cultura escolar. 

• Participar das interações cotidianas em 

sala de aula, respondendo às questões 

propostas e expondo opiniões nos debates. 

• Participar de leituras compartilhadas. 

• Levantar e confirmar hipóteses relativas 

ao conteúdo que está sendo lido. 

• Desenvolver a capacidade de analisar 

palavras em sílabas, batendo palmas e 

contando as pulsações dos nomes. 

• Fazer a relação entre letras e sons. 

• Perceber os componentes da paisagem do 

lugar onde se vive e de outras paisagens. 

• Compreender que há relação entre os 

fenômenos naturais e a vida humana. 

• Participar de atividades que envolvem a 

observação e a pesquisa sobre os ciclos e 

ritmos da natureza. 

• Utilizar o corpo como elemento para 

perceber propriedades das formas planas. 

• Utilizar a contagem oral em situações nas 

quais as crianças reconheçam sua 

necessidade. 

• Identifcar o padrão da sequência e 

• Imagens de praias, florestas, montanhas, festas regionais. 

• Mapa do Brasil, dividido em regiões e estados. 

• Papel para dobradura (uma folha por aluno). 

• Papel kraft (para painel e listas). 

• Letras móveis. 

• Bloco Rosa. 

• Para fazer o Boi: uma caixa de sapatos e uma caixa grande de 

papelão para fazer a cabeça e o corpo; uma folha de jornal; tinta, 

lantejoulas, purpurina, papel-espelho para enfeitar a roupa. 

• CD Toadas de bumba meu boi. Grupo Cupuaçu. 

• Para fazer os fantoches: tintas guaches azul e vermelha, 2 caixas 

de fósforos vazias, cartolinas azul, papel branco, preta e 

vermelha, 4 olhos móveis, cola, pincel e tesoura. Palito de 

sorvete. 

• Para a experiência: vaso contendo um exemplar vegetal, um 

saco plástico transparente, 50cm de barbante. 

• Objetos redondos para contorno, tampas de vários tamanhos, 

embalagens de caixas de sapato, leite, presente, etc. 

• Papel para dobraduras ou papel-espelho colorido para releitura 

da obra de Paul Klee. 

• Livro Seis razões para preservar a Amazônia, de Nilson José 

Machado, Silmara Rascalha Casadei e Michele Rascalha. São 

Paulo: Escrituras Editora, 2009. 



introduzir o próximo elemento. 

• Comunicar quantidades, utilizando a 

linguagem oral, a notação indo-arábica e/ou 

registros não convencionais. 

• Resolver situações-problema a partir de 

brincadeira e jogo. 

• Retomar o conceito da classificação, 

estabelecendo critérios. 

• Representar as formas planas básicas e 

reconhece-las nos desenhos e objetos ou 

imagens do dia a dia. 

• Explorar formas planas básicas em obra de 

arte. 

• Comparar escritas numéricas e refletir 

sobre o valor posicional dos algarismos. 

• Explorar diferentes procedimentos para 

comparar grandezas. 

 

MÓDULO 2 

 

FÉRIAS NA FLORESTA 

 

 

 

 

 

• Desenvolver a capacidade de escutar e 

compreender o que está sendo lido. 

• Participar da leitura realizada pelo 

professor. 

• Antecipar o argumento do texto com base 

no título e na ilustração da capa de livro. 

• Escrever segundo suas hipóteses e 

confrontar sua produção com a escrita 

convencional. 

• Desenvolver habilidades de percepção 

espacial. 

• Avançar no conhecimento da sequência 

numérica. 

• Construir um jogo de percurso. 

• Desenvolver respeito às regras de jogo. 

• Desenvolver o conceito de 

correspondência entre quantidade e número. 

• Resolver situação-problema a partir do 

jogo de trilha. 

• Livro Férias na floresta, de Leia Cassol e Vitor Siegle. 

Porto Alegre: Editora Cassol, 2007. 

• Papel kraft para confeccionar cartazes com palavras e construir 

jogo de trilha (uma folha por grupo). 

• 1 dado convencional por dupla de alunos. 

• 1 dado com símbolos de mais (+) e de menos (–) por dupla de 

alunos. 

• Jogos de tabuleiro industrializados. Poderá ser providenciado 

pelos próprios alunos, caso tenham em casa. Na impossibilidade, 

providencie alguns para mostrar o que são jogos de percurso. 

• Letras móveis. 



• Desenvolver a habilidade de coordenação 

visual-motora. 

 

 

MÓDULO 3  

 

A 2° VIAGEM: RUMO À PRAIA 

 

 

 

 

• Construir antecipações coerentes com a 

história. 

• Desenvolver a habilidade de ouvir e 

compreender o que é lido. 

• Aprender a separar o texto em palavras 

gráficas*. 

• Estabelecer algumas relações entre 

diferentes espécies de seres vivos marinhos, 

suas características e suas necessidades 

vitais. 

• Valorizar a vida nas situações que 

impliquem cuidados prestados a animais e 

plantas. 

• Criar estratégias para comparar medidas 

de comprimento e massa. 

• Comparar escritas numéricas e refletir 

sobre o valor posicional dos algarismos. 

• Elaborar perguntas e respostas de acordo 

com os diversos contextos de que se 

participa. 

• Utilizar a contagem oral em situações nas 

quais as crianças reconheçam sua 

necessidade. 

• Comunicar quantidades, utilizando a 

linguagem oral, a notação indo-arábica e/ou 

registros não convencionais. 

• Levantar e testar hipóteses, observando a 

variedade de objetos que flutuam ou 

afundam na água por meio de situações-

problema. 

• Realizar experimentos e discutir os 

• Mapa do Brasil para localizar, na região Nordeste, o Estado da 

Bahia e a Praia do Forte e outros. 

• Planta da escola (pode ser apenas um esboço) para uma 

atividade inicial. por um espaço em branco de cada lado. 

• Livro A viagem de Tamar: a tartaruga-verde do mar, de Angelo 

Machado. Belo Horizonte: Lê, 2000. 

• Para a construção de um barquinho: uma rolha e um palito de 

dente por aluno. Pedaço de papel para fazer a vela do barco. 

• Para a experiência: uma garrafa PET vazia pequena com tampa; 

dois ovos (um cru e outro cozido); uma bolinha de pingue-

pongue. 

• Letras móveis. 

• Bloco Rosa. 

Providencie vários objetos de diferentes materiais (de preferência, 

um objeto para cada aluno): clipe, pedaço pequeno de isopor, 

gelo, moeda, prego, copinho de plástico (descartável), bolinha (de 

argila, de gude, de massa de modelar, de papel alumínio 

amassado), uma ou duas frutas (laranja e banana, por exemplo), 

um ou dois legumes (cenoura e abobrinha, por exemplo), pedaços 

pequenos de madeira, de objetos de plástico, etc. Um recipiente 

como um aquário ou uma bacia larga e funda. 



resultados. 

• Representar formas geométricas. 

• Desenvolver a capacidade de registrar, por 

meio de desenhos, suas hipóteses e suas 

observações. 

• Resolver situações-problema envolvendo a 

operação de adição. 

• Desenvolver habilidades de percepção 

espacial. 

• Identifcar o padrão da sequência e 

introduzir o próximo elemento. 

 

 

MÓDULO 4 

 

A 3° VIAGEM: RUMO ÀS 

MONTANHAS 

 

 

• Começar a construir a ideia de que mapas 

e plantas são representações de lugares e 

caminhos. 

• Compreender os aspectos próprios do 

texto poético. 

• Identifcar as principais informações 

trazidas nas embalagens. 

• Aprender a separar o texto em palavras 

gráficas. 

• Elaborar perguntas e respostas de acordo 

com os diversos contextos de que participa. 

• Explorar e identificar propriedades 

geométricas de objetos e figuras, como 

formas, tipos de contornos, faces planas e 

lados retos. 

• Levantar e confirmar hipóteses relativas 

ao conteúdo que está sendo lido. 

• Identifcar a função das listas nas 

atividades rotineiras. 

• Perceber o valor posicional das letras nas 

palavras. 

• Resolver situações-problema com o 

sistema monetário. 

• Utilizar a contagem oral em situações nas 

quais as crianças reconheçam sua 

• Mapa do Brasil. 

• Embalagens de produtos diversos. 

• Papel kraft para escrever listas. 

• Letras móveis. 

• Cédulas e moedas-modelo do sistema monetário brasileiro 

(Anexo 8). 

• Embalagens vazias de sapato, remédio, cereal, leite, 

etc. (solicitar aos alunos). 

• Cartolina ou papelão, fita dupla face e tinta guache para a cidade 

em miniatura 



 

 

     “A educação tem um guia – e esse guia são as crianças”.       

 

PLANEJAMENTO BIMESTRAL 

3º Bimestre Letivo 

 

Turma – 2° Período                Professor – Edson Pablo J. Gomes 

 

necessidade. 

• Comunicar quantidades, utilizando a 

linguagem oral, a notação indo-arábica e/ou 

registros não convencionais. 

• Desenvolver habilidades de percepção 

espacial. 

• Representar as formas planas básicas e 

reconhecê-las nos desenhos e objetos ou nas 

imagens do dia a dia. 

Projeto de trabalho  Objetivos Recursos Didáticos 

 

3º BIMESTRE 

 

 

Reconhecer os objetivos de cada jogo e 

tarefa. 

 

Bolas 

Bastões 



 

 

“Jogos e Estafetas” 

(Continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer as regras e objetivos específicos 

de cada jogo e atividade. 

 

Vivenciar e trabalhar atividades envolvendo 

comportamento social em trabalhos de 

equipe. 

 

Trabalhar a coordenação motora fina e 

grossa. 

 

 

 

Vivenciar rolamentos para frente e para trás 

Vivenciar quadrupedias e posturas 

invertidas 

 

Explorar movimentos naturais. 

 

Trabalhar Lançamentos e recepções. 

 

Redes 

Colchonetes 

Cesta de basquete 

Apito 

Slackline 

Trampolim Olímpico 

Cones Demarcatórios 

Raquetes de Ténis 

Raquetes de Badminton 

Giz Branco 

 

Cordas 

Barbantes 

Balões 

Água 

Papel 

Lápis 

Tesoura 



Trabalhar atividades que envolva rebater. 

 

Trabalhar o Drible. 

 

Trabalhar o Passe. 

 

Vivenciar arremessos a alvos, fixo e móvel. 

 

 

 

Trabalhar Jogos/atividades recreativas, 

garantindo uma evolução nas regras e 

caracterizando o gradiente de complexidade 

e organização. 

 

Trabalhar a Locomoção (andar, correr, 

saltar, galopar e escalar). 

 

Vivenciar atividades relacionadas a não 

locomoção (flexionar, estender, torcer, girar 

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 



e levantar o corpo). 

 

Explorar o Ritmo. 

 

Trabalhar o Equilíbrio. 

 

Trabalhar a Flexibilidade. 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer os objetivos de cada jogo e 

tarefa. 

 

Reconhecer as regras e objetivos específicos 

de cada jogo e atividade. 

 

Barbantes 

Balões 

Água 

Papel 

Lápis 

Tesoura 

Vassouras 

Rodos 

 



Vivenciar e trabalhar atividades envolvendo 

comportamento social em trabalhos de 

equipe. 

 

Trabalhar a coordenação motora fina e 

grossa. 

Vivenciar rolamentos para frente e para trás 

Vivenciar quadrupedias e posturas 

invertidas 

 

Explorar movimentos naturais. 

 

Trabalhar Lançamentos e recepções. 

 

Trabalhar atividades que envolva rebater. 

 

Trabalhar o Drible. 

 

Trabalhar o Passe. 

 



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 

Vivenciar arremessos a alvos, fixo e móvel. 

Trabalhar Jogos/atividades recreativas, 

garantindo uma evolução nas regras e 

caracterizando o gradiente de complexidade 

e organização. 

 

Trabalhar a Locomoção (andar, correr, 

saltar, galopar e escalar). 

 

Vivenciar atividades relacionadas a não 

locomoção (flexionar, estender, torcer, girar 

e levantar o corpo). 

 

Explorar o Ritmo. 

 

Trabalhar o Equilíbrio. 

 

Trabalhar a Flexibilidade. 



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 Curtis 

  Turmas- 2º Período (Helena e Lucrécia)          

Projeto de trabalho Objetivos Recursos didáticos 

 

 

 

Música para brincar 

Brincar para Musicalizar 

 

Preparando para as apresentações finais 

• Desenvolvimento de pequenos 

arranjos vocais e instrumentais 

• Trabalhar os parâmetros fundamentais 

da música de forma lúdica: timbre, 

duração, intensidade e altura.  

• Formar grupos de interpretação 

musical separados por timbres 

utilizando naipes de percussão 

• Conhecer os instrumentos musicais e 

suas famílias: cordas, sopros, 

percussão, com ênfase nas sub-

famílias das percussões. 

• Estimular o gosto pela música e os 

cuidados com a voz  

• Desenvolvimento de repertório de 

canções lúdicas, folclóricas e infantis. 

• Iniciar o desenvolvimento das 

apresentações na formatura e feira 

literária 

 

 

• Instrumentos musicais. 

• Poemas e parlendas 

• 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 

• Utilização de CDs e recursos 

audiovisuais 

. 

 



 


