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Professor: Aisha Coraci – maternal III 

3º Bimestre / 2018 

(ANO) 

 

PROJETO DE TRABALHO OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICOS 

 

 

Projeto Literário 

“O valor da Amizade” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A amizade se constrói na 

convivência e nas ações do dia a dia. 

Dessa forma o ambiente escolar tem 

uma função importante de instruir, 

mostrar caminhos, apresentar 

soluções e proporcionar reflexões e 

aprendizagens sobre valores 

essenciais ao crescimento individual 

e coletivo. 

Desenvolver: afetividade; 

autoestima; otimismo; controle dos 

impulsos; empatia – compreensão 

do outro; empatia ao ouvir; 

solidariedade; sinceridade; 

comunicação interpessoal e 

intersocial.  

 

✓ Livro “Eu quero um amigo”; 

✓ Cartolina,  

✓ cola,  

✓ tesoura,  

✓ tinta guache 

✓ Canetinhas,  

✓ E.V.A 

✓ papel cartão,  

✓ histórias sobre o tema 

✓ Músicas 

✓  brincadeiras 

 



• Demonstrar a importância de 

cultivar amigos dentro e fora da 

escola; 

• Incentivar o respeito mútuo a 

partir de atividades 

compartilhadas em grupo; 

• Diminuir o grau de agressividade 

no relacionamento entre os 

alunos; 

• Aprender e saber respeitar as 

diferenças físicas e psicológicas 

que existem entre as pessoas; 

 

 

 

 Semana do Folclore 

 

O saber popular é um dos pontos de 

partida para o fazer pedagógico, 

buscando assim ampliar o 

conhecimento, compreensão e análise 

das conquistas dessa cultura e seus 

diversos determinantes, além da 

importância de se preservar as 

tradições de um povo. 

✓ Artes: quebra-cabeças sobre personagens das 

lendas,  

✓ modelagem com argila ou massinha, 

✓  jogo da memória,  

✓ Textos (poesias). 

✓ Músicas. 

✓ Cruzadinha. 

✓ Adivinhas. 



 

OBJETIVOS: 

• Repassar valores culturais. 

• Resgatar a importância do 

Folclore. 

• Conhecer músicas e 

brincadeiras folclóricas. 

• Desenvolver e estimular a 

coordenação visomotora. 

• Socializar. 

• Estimular o ritmo. 

• Desenvolver a linguagem oral e 

escrita. 

• Desenvolver a criatividade. 

 

✓ Atividades matemáticas. 

✓ Pesquisas. 

✓ Caça-palavras. 

✓ Jogos e brincadeiras. 

✓ Liga-pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aprendizagem Inicial  

da Escrita 

 

 

“Alfabetização e letramento são 

processos distintos, com bases 

cognitivas e linguísticas específicas, 

mas na aprendizagem inicial da língua 

escrita, eles devem ser contemporâneos: 

a criança se alfabetiza num contexto de 

 

✓ Gêneros textuais 

✓ Identificação e escrita do nome pessoal 

✓ Alfabeto Móvel 

✓ Brincadeiras de rimas e aliterações 

✓ Cantigas  

✓ Parlendas 



letramento, e se letra ao mesmo tempo 

se alfabetizando.” 

Magda Soares 

 

• Práticas sociais de Leitura 

• Desenvolvimento Psicogenético 

• Conhecimento das Letras  

• Consciência fonológica  

✓ Jogos de Linguagem 

✓ Explorar a linguagem oral no dia a dia da sala 

de aula 

 

 

Projetos de Literatura:  

“Para gostar de Ler”, 

 

e “O encantamento pela leitura”.  

 

 

 

    

 

Busca estimular o prazer pela literatura 

através das histórias infantis; 

 

Contar histórias pela fruição e deleite 

das crianças diariamente; 

 

Manusear o livro, folheando as páginas 

e fazendo referências às imagens; 

 

Favorecer o contato com textos de 

qualidade literária; 

 

Ampliar repertório de palavras e 

histórias conhecidas; 

 

 

✓ Livro “Entre Nuvens”; 

✓ Livros de literatura infantil; 

✓ Tenda Literária; 

✓ Sacola literária, em tecido; 

✓ Avental de tecido; 

✓ Dedoches e fantoches; 

✓  Caixa de papelão; 

✓ Papel crafit; 

✓ Sulfite; 

✓ Papel cartão; 

✓ Folhas A3; 

✓ Lápis de cor; 

✓ Giz de cera; 



Enriquecer o imaginário infantil através 

de imagens e recontos dos livros; 

 

Identificar que há suportes diferentes 

usados para a contação de histórias (o 

livro, os dedoches, fantoches, as 

fantasias, o teatro, entre outros).  

 

Conseguir recontar histórias, oralmente 

ou pelo registro com desenho, pintura e 

colagem.  

 

✓ Cola; 

✓ Tesoura; 

✓ Revistas para cortar; 

✓ Tintas guache; 

✓ Atividades sobre o livro apresentado. 

 

Projeto Matemática no nosso dia a dia.  

 

 

 

Visa desenvolver e estimular o 

pensamento lógico matemático; 

 

Utilizar os jogos e brincadeiras 

corporais como facilitadores da 

aprendizagem de matemática; 

 

Inserir a matemática na rotina da sala 

de aula; 

 

Desenvolver a identificação de cores, 

quantidade e formas geométricas; 

 

Diferenciar números de letras; 

 

 

✓ Matemática no nosso dia a dia 

 

✓ Contar as frutas e os amigos na sala de aula 

 

✓ Relacionar os números com suas respectivas 

quantidades; 

 

✓ Brincadeiras lúdicas; 

 

✓ Jogos de encaixe; 

 

✓ Brincadeiras motoras; 

 

✓ Jogos com formas geométricas; 

 

✓ Jogos de dominó; 

 



Trabalhar a seriação, classificação, 

comparação, contagem e agrupamento 

de objetos;  

 

Relacionar os números às suas 

respectivas quantidades (do 1 ao 10). 

✓ Brincadeira da amarelinha no pátio; 

 

✓ Brincadeiras com músicas; 

 

✓ Livros que tenham quantidade no seu enredo; 

 

✓ Bingo; 

 

✓ Palitos de sorvete; 

 

✓ Tampinhas coloridas; 

 

✓ Dobraduras; 

 

✓ Desenho com as formas geométricas; 

 

✓ Brinquedos de tamanhos diferentes.  

 

 

Projeto As Estações   do Ano e Dia da Árvore 

 

Tendo em vista a importância do 

entendimento da criança sobre a 

sequência do tempo, as mudanças e 

fenômenos naturais e do senso de 

preservação da natureza, este projeto 

visa possibilitar o entendimento da 

criança sobre as quatro estações do ano, 

suas características, ordem, vestuário e 

alimentação propícios a cada uma 

delas. Além de promover a 

 

✓ Aprender sobre a mudança das estações 

 

✓ Entender os fatores geográficos das estações 

 

✓ Perceber a natureza no entorno da escola 

 

✓ Respeitar todos os seres vivos 

 

✓ Aprender pela experiência em contato com a 

natureza 

 

✓ Experimentar o corpo e suas possibilidades 

através das brincadeiras 

 

✓  Construir materiais que caracterizem cada 



compreensão das estações e dos ciclos 

da natureza, o projeto possibilita ainda 

o desenvolvimento do senso de 

preservação da natureza por meio de 

atividades que mesclam temas atuais à 

necessidade de uso sustentável dos 

recursos naturais.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 • Identificar as estações do ano; 

 • Reconhecer as características de cada 

estação; 

 • Saber o tipo de roupa e alimentação 

adequada para cada estação; 

 • Aprender a ordem das estações do 

ano;  

• Desenvolver a imaginação e a 

criatividade; 

 • Desenvolver a consciência ambiental. 

estação do ano   

   

 

 

 

 

 

 



 

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

 

PLANEJAMENTO BIMESTRAL 

3º Bimestre Letivo 

 

Turma – Maternal III               Professor – Edson Pablo J. Gomes 

 

Projeto de trabalho  Objetivos Recursos Didáticos 

 

3º BIMESTRE 

 

 

❖ Conhecimento do Corpo e 

Expressão Corporal 

 

❖ Habilidades Motoras Globais 

 

❖ Capacidades Físicas 

 

❖ Orientação Espacial e Lateralidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Reproduzir e produzir os movimentos amplos e 

específicos. 

 

✓ Trabalhar a expressão por meio de gestos. 

 

✓ Trabalhar os movimentos através da locomoção 

(andar, correr, saltar, galopar e escalar). 

 

✓ Trabalhar os movimentos do corpo através da 

não locomoção (flexionar, estender, torcer, girar 

e levantar o corpo). 

 

✓ Vivenciar atividades que envolva lançamentos e 

recepções. 

 

✓ Vivenciar atividades que envolva bater e rebater. 

 

Bolas 

Bastões 

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 

Vassouras 

Rodos 

Pátio coberto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Vivenciar atividades que envolva chutar, 

empurrar e quicar. 

 

✓ Trabalhar o Ritmo. 

 

✓ Trabalhar o Equilíbrio. 

 

✓ Trabalhar o Flexibilidade. 

 

 

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 

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 

 

Turmas - Maternal III (Aisha e Maria)            

Projeto de trabalho Objetivos Recursos didáticos 

 

 

 

Música para brincar 

Brincar para Musicalizar 

 

Atividades musicais relacionadas à leitura do 

livro trabalhado em sala. 

 

• Explorar as diversas canções do 

repertório infantil que tem como tema 

os animais. 

• Auxiliar na iniciação do processo de 

alfabetização através da música. 

• Estimular a criatividade, expressão e 

linguagem das crianças. 

• Estimular o gosto pela música e os 

cuidados com a voz 

• Explorar os sons do corpo e dos 

objetos 

 

 

 

 

 

• Desenvolvimento do Repertório 

• Brincadeiras musicais que utilizem 

movimentos corporais e sons vocais 

• Brincadeiras para aquecimento vocal 

• Utilização de CDs e recursos 

audiovisuais 

• Instrumentos musicais de percussão 

• Contação de histórias utilizando de 

instrumentos musicais, fantoches e 

brinquedos.  

 

 


