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 O Miguel é tranquilo e bastante observador, relaciona-se muito bem com os 
colegas, sabendo respeitá-los e sendo querido por todos. Resolve as situações que 
surgem com autonomia, conforme os combinados, mostrando-se muito bem adaptado à 
rotina. 
 
 No diversificado passa por todos os cantinhos, explorando as variadas propostas 
de colagem, desenho e pintura. O canto onde ficam os jogos de encaixe é o seu preferido, 
ficando um bom tempo concentrado no que está fazendo.  
 

Ao trabalharmos a sequência de atividades “O nome da gente” em diversas 
situações, já reconhecia e escrevia o seu nome com autonomia, passando a identificar os 
nomes da maioria dos colegas. 

Participou da sequência “Marcelo, marmelo, martelo”, que envolvia a leitura e 
escrita de listas, tentando encontrar na lista a palavra solicitada por mim, analisando as 
palavras pelas letras iniciais e finais, se começavam e terminavam com a mesma letra, às 
vezes se cansava ou eram muitos dados e tentava adivinhar, neste momento eu 
intervinha pedindo para analisar o meio da palavra, ouvia atentamente os comentários de 
alguns colegas que conseguiam fazer a leitura tendo como apoio o conhecimento das 
letras. Com esta prática passou a ler algumas palavras. 

No início do ano sua hipótese de escrita estava na fase silábica com valor sonoro, 
ou seja, já utilizava letras que correspondiam ao som da sílaba. Ex: Para LEOPARDO 
escreveu LUAO, para CAMELO escreveu AMO e SAPO, CO. 

Foram propostas atividades de leitura e escrita de listas, sempre fazendo uma 
análise da letra inicial, final e meio da palavra, relacionando às letras iniciais dos nomes 
dos colegas bem como o som que cada uma produzia e observei que às vezes percebe o 
som da letra, mas não sabe sua grafia, acrescentando uma letra qualquer.   

Na escrita de junho, considerando que escreveu duas letras para a sílaba PO de 
sapo,  começou a sentir necessidade de mais uma letra para formar a sílaba, entrando na 
transição para a fase silábica-alfabética. Ex: Para LEOPARDO escreveu LUPU, para 
CAMELO escreveu CRU e SAPO, SPU. 

 
Em Matemática participou da competição de recitação, a princípio recitava até 29, 

participou com atenção das brincadeiras envolvendo recitação, com isso avançou 
passando a recitar até 69. Ordena, faz a contagem termo a termo e quantifica, ou seja, 
após contar um a um fala quanto tem no total. Participou dos jogos propostos respeitando 
as regras, interpretando números de um e alguns de dois dígitos. Ao jogar a guerra dos 
dados identificava a quantidade no dado, registrando seus pontos com números, 
somando nos dedos e encontrando o resultado.  

No projeto “Agenda telefônica”, realizamos um trabalho com o objetivo de a 
criança saber para que servem os números e fazer  uso real deles no seu dia a dia. Com 
este propósito, reconheceu a importância de se escrever os algarismos corretamente e 
ouvindo atentamente os comentários dos colegas: “Tem que copiar os números direito 
senão a gente não vai conseguir telefonar para os colegas”. A princípio, espelhava alguns 
números, fase normal superada com a prática. Conseguiu copiar os dados da lousa, 



ampliou seus conhecimentos, reconhecendo a escrita dos algarismos, passando a 
interpretar mais números de dois dígitos. 

Em Arte, através da sequência “Linhas e preenchimento”, passou a identificar, se 
divertindo ao nomeá-las, experimentando e explorando as linhas como possibilidade de 
preenchimento do desenho, se empenhou, procurando preencher todo o desenho até 
obter o resultado esperado e respeitando o contorno. 

Com os desenhos de imaginação, observação e memória ampliou as 
possibilidades das suas produções artísticas acrescentando mais elementos, cores e 
formas.  

Demonstrou curiosidade e interesse em trabalhar com as diferentes propostas, 
explorando com autonomia os diferentes suportes e materiais.  

 
Em Movimento participou ativamente das brincadeiras propostas, compreendendo 

e respeitando as regras, empenhando-se em realizar os movimentos e gestos, 
desenvolvendo ainda mais agilidade, equilíbrio e destreza, conhecendo gradativamente 
os limites e as potencialidades de seu corpo. 

 
Neste semestre o Miguel teve suas conquistas, espero que no 2º semestre possa 

se revelar ainda mais, avançando e aprimorando seus conhecimentos. 
 

 
 
 

Sugestões aos pais: 
 

 Seria interessante brincar com as letras do alfabeto associando às letras iniciais 
dos nomes dos colegas e familiares, nomes de frutas, comidas, animais, etc, para 
que perceba o som que cada letra produz, bem como a sua grafia; 

 

 Que no 2º semestre melhore a sua frequência para participar de todas as 
propostas de aprendizagem, avançando ainda mais em suas hipóteses, 
conhecimentos e procedimentos.  
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