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NÍVEL I - EDUCAÇÃO INFANTIL 



SEGUNDA-FEIRA  25-02-19 

PROJETO: Família! 
CONTÉUDOS:.Escuta e exploração da história”As famílias do mun-
dinho”/Identificação dos personagens/Representação gráfica da história/ 
Leitura da palavra família/Estudo da cor amarela/Noção de grandeza
(grande/pequeno/médio). 
ESTRATÉRGIAS:Na roda de conversa com as crianças falar um 
pouco sobre família e a diferença de cada um/ Leitura da história” As 
famílias do mundinho” /Representação gráfica da história/Leitura da 
palavra família,identificando as vogais e quantidades de letras/ Identifi-
cação e exploração da cor amarela/ Identificar as noções de grandeza
(grande,pequeno/médio). 
ATIVIDADE DE CLASSE:Atividade xerocada/ Livro de classe 

pag.14/livro de caligrafia pag.07.                                                                 

ATIVIDADE DE CASA: Atividade xerocada/Livro pag. 24.  

AGENDA DE INGLÊS  
 

Projeto - Identidade 2 (ID 2). 
Atividade de Classe: Fotocopiada. 
Atividade de Casa: Fotocopiada. 

TERÇA-FEIRA  26-02-19 

PROJETO:Família! 
CONTÉUDOS :Leitura e exploração do conto/ Identificação dos 
personagens/Linguagem oral e escrita/ Estudo das cores secundárias 
Laranja(amarelo+vermelho) /Noções de grandeza(grosso/fino/estreito). 
ESTRATÉRGIAS: leitura do conto”a família de Marcelo”/Caixa surpresa
(Diferentes tipos de família)/Recorte e colagem de imagens de varias 
famílias/Assimilação dos conceitos grosso,fino e estreito/Conhecendo as 
misturas das cores amarelo+vermelho=Laranja. 
ATIVIDADE DE CLASSE: Livro de caligrafia pag. 08 e 09/
Desenhando a escrita pág. 08.                                                                                
ATIVIDADE DE CASA: Atividade xerocada/livro de casa pag. 25. 

 

QUARTA-FEIRA  27-02-19 

PROJETO: Família! 
CONTÉUDOS :Identificação das pessoas da família/ Leitura da 
poesia “família”/Revisão dos encontros das vogais/ Estudo da cor 
azul/Noção de grandezas(mais alto/mais baixo). 

CONTINUAÇÃO DE QUARTA-FEIRA  27-02-19 
 

ESTRATÉRGIAS:Apresentação da caixa surpresa com diferen-
tes tipos de famílias/ Leitura e exploração da poesia “família”/
Revisão  dos encontros das vogais/ Identificação de objetos da cor 
azul/Desenvolver as noções de grandeza(mais alto/mais baixo). 
ATIVIDADE DE CLASSE: Livro de caligrafia pag. 10/

Desenhando a escrita pag. 08 /Caderno de matemática. 

ATIVIDADE DE CASA: Atividades xerocada. 

QUINTA-FEIRA   28-02-19 

PROJETO: Família! 
CONTÉUDOS :Ap resentação  da  á rvo re  genea lóg i ca/
Apresen tação  e  exp lo ra ção  da  quadr i nha  M inha  f am í -
l i a /Va lo res (am izade )/Represen tação  de  quan t i dades/
Contagem ind iv idua l .  
ESTRATÉRGIAS : Conversa sobre a origem  das famílias onde 
começou sua história famílias de cada família apresentando árvore 
genealógica/compreender o significado da amizade/identificar a 
quantidade dos elementos/contagem individual . 
ATIVIDADE DE CLASSE: Livro de caligrafia pag. 11/Livro Valores 

pág.19 e 20.                                                                           

ATIVIDADE DE CASA Atividade xerocada/ Livro de casa pag. 

26 e 27.                            AGENDA DE INGLÊS 

Conteúdo: Colors. 
Warm up: Introdução ao novo conteúdo. 
Atividade de Classe: Livro de inglês página 11 e 12. 
 

 

SEXTA-FEIRA   01-03-19 

PROJETO: Carnaval! 
CONTÉUDOS:Expressão oral e escrita/ coordenação motora/
baile de carnaval.  
ESTRATÉRGIAS : Apresentação da história da origem do car-
navalescas/apresentação de músicas carnavalescas cantadas no 
período de carnaval/ Contagem individual ate 20.Baile de car naval  
com as crianças. 
ATIVIDADE DE CLASSE  
Livro de caligrafia pag. 14. 
ATIVIDADE DE CASA:Livro de valores pag. 16. 


