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Infantil 2 

Eixo de Conhecimento Atividade Orientações Didáticas 

Oralidade Reprodução oral de quadrinha 
ou poema 

Ensinar uma quadrinha ou poema para as 
crianças memorizarem.  Brincar de recitar ao 
longo de 1 semana.  Convidar de 3 em 3, 
durante o diversificado e, numa brincadeira 
de faz de conta que é um show de recitação 
solicitar que cada criança recite.  Observar e 
registrar em pauta se recitou, pronunciou as 
palavras com clareza, dificuldades. 

Leitura Identificação do próprio nome 
e de alguns colegas. 

Chamar de 3 em 3 crianças numa mesinha, 
durante o diversificado e utilizar os cartões de 
chamada. 
Pedir para cada criança identificar seu nome e 
o de alguns colegas dentre outros.  Pauta: 
identifica seu nome, identifica nome colegas. 

Movimento  Participação ativa em 
brincadeira dirigida 

Propor  a brincadeira “Coelhinho sai da toca” 
e observar se a criança compreende as regras 
da brincadeira, participa ativamente.  Outra 
brincadeira possível é “Corre-cutia”.  É 
necessário brincar durante alguns dias para 
que se observe atentamente um grupinho de 
crianças a cada dia. 
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Infantil 3 

Eixo de 
Conhecimento 

Atividade Orientações Didáticas 

Oralidade Reconto de história 
utilizando a linguagem 
característica e a 
sequência dos 
acontecimentos. 

Ler alguns contos (Chapeuzinho  Vermelho, Os Três 
Porquinhos, A Branca de Neve  ou outros que tenham 
uma narrativa bem característica) sendo fiel à narrativa e 
com entonação adequada.  Ao longo da semana chamar 
de 3 em 3 crianças e solicitar que recontem a história, 
uma criança começa, outra continua e a terceira conclui 
sendo que é o professor quem intervém para mudança 
do narrador.  Registrar em pauta se a criança utilizou 
aspectos típicos da narrativa de contos de fada, palavras 
oriundas do texto, se relatou com clareza, dificuldades. 

Escrita Escrita do próprio nome 
e de palavras. 

Organizar as crianças nas mesas de frente umas para as 
outras para não copiarem uns dos outros (compartilhar o 
porquê vão se sentar assim).  Pedir que escrevam seu 
nome na folha e ditar 4 palavras como por exemplo: 
BRIGADEIRO, BEIJINHO, BOLO e BIS, com 4,3,2 e 1 sílaba 
respectivamente.  Assegura que não conheçam a escrita 
dessas palavras.  Solicitar que leiam  apontando com o 
dedinho onde está lendo, o professor marca com lápis 
como foi essa leitura (um traço a palavra toda, risquinhos 
embaixo das letras se parou em cada uma, um 
semicírculo se  leu de 2 em 2 letras, etc).  

Matemática Quantificação  
 
 
 
 
 
 
 

Variar as atividades de quantificação tais como contar 
quantas pecinhas de lig-lig utilizou, pedir ajuda para 
contar quantos lápis de cor tem  num pote,  brincadeiras 
com tampinhas coloridas.  É possível fazer com grupos de 
6 crianças e cada momento uma quantifica. Anotar se 
recitou a série numérica convencionalmente, se falou o 
total da coleção e dificuldades. 

Interpretação de 
números. 

Distribuir um impresso com os números de 1 a 50 para 
cada criança.  Fazer um ditado dos números, falando-os 
alternadamente e pedir que façam um círculo em volta 
deles.  Cuidar para que fiquem distantes uns dos outros e 
compartilhar o porquê.  Realizar a atividade durante o 
diversificado para poder observar quem  interpreta quais 
números. 

Artes Visuais Desenho livre Distribuir lápis de cor e sulfite compartilhando que farão 
um desenho bem bacana e colorido para montar um livro 
de imagens para as crianças do Infantil 1 que estão vindo 
pela primeira vez na escola.  Observar como ocupam o 
espaço da folha, se utilizam variedade de cores, se fazem 
preenchimento das formas, se utiliza padrões 
geométricos ou formas orgânicas.  Depois de deixar o 
livro um tempo na sala dos menores recolher e arquivar 
para servir de referência,  com outros desenhos ao longo 
do semestre para avaliação do professor. 
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