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NÍVEL I - EDUCAÇÃO INFANTIL 



SEGUNDA-FEIRA 18-02-19 

PROJETO: Identidade. 

CONTEÚDO: Apresentação da história “Marcelo, marmelo, martelo ” e do proje-
to da semana (dinâmica dos espelhos) /Linguagem: Prenome, leitura e escrita 

das vogais maiúsculas e minúsculas (cursivas). 
 LEITURA DE HISTÓRIA: Na roda de leitura, com o auxílio do IPAD, apresentar a 

historinha da semana: “Marcelo,marmelo,martelo ” da autora Ruth Rocha.            
LINGUAGEM ORAL E ESCRITA: Conversa informal sobre as vogais, a importância 

das mesmas na formação das palavras. Apresentar cartazes, placas ilustrativas ou 

pelo IPAD figuras de animais, frutas e objetos cujo nome tem as iniciais das vo-
gais. 

RECREAÇÃO: No pátio ,envolver as crianças com brincadeiras que explorem seus 
movimentos corporais, com o auxílio de músicas alegres. 

ATIVIDADE DE CLASSE: : Livro classe páginas (12 e 13), livro de caligrafia (19 e 
20). 

ATIVIDADE DE CASA: atividade impressa, livro de casa (10,11,12). 
AGENDA DE INGLÊS  

CONTEÚDO: Classroom commands 2. 
WARM UP: School materials and commands. 

ATIVIDADE DE CLASSE: Livro de inglês página 9. 

TERÇA-FEIRA 19-02-19 

PROJETO: Identidade e Autonomia. 

CONTEÚDOS: Natureza e Sociedade: Documentos da criança / Raciocínio Lógico 
Matemático: Escrita e contagem dos Números de 1 a 15: Noções de grandeza 

(maior e menor). 
ROTA DE LEITURA: Conversa informal sobre: O que são documentos? Quais os 

documentos que você conhece? Quais os documentos importantes para as crian-
ças / Visualização dos documentos (Certidão de nascimento, rg,cartão de vacina-

ção) com o auxílio do IPAD. 

RACIOCINIO LÓGICO MATEMÁTICO: Explicar aos alunos, que os números estão 
presentes no nosso dia a dia e questiona- lós em quais situações eles utilizam os 

mesmos. Cantar músicas que precisem de contagem gradativa: 10 indiozinhos; 
Mariana conta 1 até 10,etc. 

RECREAÇÃO: Parquinho. 
ATIVIDADE DE CLASSE: atividade impressa ,livro de caligrafia (72 e 73).  

ATIVIDADE DE CASA: Livro casa  páginas (13,14 e 15). 

QUARTA-FEIRA 20-02-19 

PROJETO: Identidade e Autonomia. 

CONTEÚDOS: Raciocínio Lógico Matemático: Cor (vermelha), números (escrita 
e contagem) de 1 a 15/ Linguagem: Poema “IDENTIDADE” do autor Pedro Ban-

deira Prenome, leitura e escrita das vogais maiúsculas e minúsculas (cursivas). 

ROTA DE LEITURA Inicie com os alunos uma roda de conversa sobre frutas. 
Explore com eles a importância das frutas para o nosso bem-estar e nossa 
saúde em geral. Estimule a conversa dando ênfase às frutas de cor vermelha 
(maça, morango e melancia), que será a cor trabalhada nesta dia . 
LINGUAGEM ORAL E ESCRITA:  Com o auxílio do IPAD, explorar o poema 
Identidade ,do autor Pedro Bandeira ; Falar sobre a importância do nome e 
que cada pessoa tem seu  nome; Propor aos alunos a colocarem algum nome 
no menino da imagem ,em seguida destacar as vogais que o compõem. 

CONTINUAÇÃO DE QUARTA-FEIRA 20-02-19 
 
ATIVIDADE DE CLASSE: Atividade impressa  e livro de caligrafia paginas 
(21,22). 

ATIVIDADE DE CASA:  livro de casa páginas (16,17). 
RECREAÇÃO:Brincadeiras no parquinho. 

QUINTA-FEIRA  21-02-19 

PROJETO: Identidade e Autonomia  

CONTEÚDOS: Valores; Amizade / Linguagem: Prenome, Encontro vocálicos (ei, 
eu, oi)/ Raciocínio  

LÓGICA MATEMÁTICA: Figuras Geométricas (triangulo) . 
VALORES:  Com o auxílio do IPAD fazer a visualização do vídeo: Amizade é 

tudo ...(turma da Mônica). 

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA: Revisar as vogais e que a partir delas pode-
mos formar os encontros vocálicos (encontro de duas vogais juntas). Visualiza-

ção de placas ilustrativas para as crianças tentem fazer a leitura. 
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO: Apresente a música “ O meu chapéu 

tem três pontas”: Fazer com que as crianças visualizem o chapéu feito de pa-
pel,e nele possam distinguir a figura geométrica triangulo . 

ATIVIDADE DE CLASSE: Livro Valores páginas (15,16 e 17),livro caligrafia 
(23,24) 

ATIVIDADE DE CASA: atividade impressa,livro valores (19,20,21) 
RECREAÇÃO:Brincadeiras com palito de picolé . 

AGENDA DE INGLÊS  
CONTEÚDO: Week Review. 

WARM UP: Revisar objetos escolares e discutir a importância de guarda-los no 

lugar certo. 
ATIVIDADE DE CLASSE: Livro de inglês página 10. 

SEXTA-FEIRA  22-02-19 

PROJETO: Identidade e Autonomia  

CONTEÚDOS: Natureza e sociedade(Encerramento do Projeto da Semana )
Reconto da História da semana ;Linguagem oral e escrita ;Revisão dos conteú-

dos trabalhados durante a semana; Artes: cor vermelha. 
NATUREZA E SOCIEDADE: Com o auxílio do IPAD ou do livro, fazer o reconto 

da história da semana, em seguida encerrar o projeto Identidade ressaltando a 

importância de ter um nome, documentos da criança e a sua autonomia. Entre-
gar para as crianças o documento de identidade (confeccionado na terça-feira). 

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA; Revisão dos conteúdos trabalhados durante a 
semana (Aula expositiva e dialogada das vogais); Apresentação de cartazes com 

figuras ilustrativas representando as vogais; cantar a música das vogais gesticu-
lando de maneira lúdica; 

Artes:( cor vermelha); Utilizando tinta guache de cor vermelha, fazer uma re-
presentação de um morango, usando as mãos 

ATIVIDADE DE CLASSE: Caderno de desenho,livro de caligrafia (25,26). 
ATIVIDADE DE CASA: atividade impressa ,livro de caligrafia (27,28). 

RECREAÇÃO:Brinquedos diversos . 
AGENDA DE INGLÊS  

CONTEÚDO PROJETO - Identidade (ID). 

ATIVIDADE DE CLASSE: Walking through the school. 


