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JÁ POSSO FAZER!
Identidade e autonomia da criança é conteúdo 
essencial no Infantil I

As crianças do Infantil I serão 
estimuladas a agir com mais autonomia 
em diversas situações, como: guardar 
objetos e brinquedos depois de usá-los, 
escolher qual atividade deseja fazer no 
diversificado, servir-se sozinha na 
merenda, explorar os brinquedos no 
parque, tirar e colocar o calçado, adquirir 
responsabilidade sobre seus pertences 
(mochila, garrafinha, agasalho), entre 
outras.

•
vista e coloque o calçado sozinho;
•permitir que ele coma sozinho;
•pedir que organize seus brinquedos;
•identificar todos os pertences que a 
criança traz para a escola.

orientar e permitir que seu filho se 

“A instituição de educação infantil é um dos espaços de inserção das crianças nas 
relações éticas e morais que permeiam a sociedade na qual estão inseridas.” 

Referencial Curricular Nacional

Descobrindo os Nomes
A importância de incentivar o 
reconhecimento do próprio 
nome

Neste semestre, desenvolveremos em 
L i n g u a g e m  E s c r i t a  o  p r o j e t o  
“Descobrindo os Nomes”, que tem como 
objetivo trabalhar com os alunos o seu 
nome em diferentes situações e 
contextos para que comecem a se 
interessar pela escrita e reconhecer a 
sua função social na identificação de 
seus pertences e trabalhos. 

As crianças participarão de atividades 
para o reconhecimento do seu nome, 
através de:

•
chamada;
•escrita com letras móveis e de próprio 
punho.

brincadeiras com o cartão de 

Desenvolvendo a
oralidade
Em Linguagem Oral, trabalharemos com 
quadrinhas no projeto “Fale e Encante”, 
por serem textos de fácil memorização, 
com rima e que agradam às crianças. 
Brincar com a sonoridade das palavras 
amplia o vocabulário da criança, articula 
a fala, proporcionando o prazer em 
aprender. 

•
ser compartilhada em sala com os 
colegas;
•valorize a aprendizagem da criança, 
solicitando que recite as quadrinhas 
aprendidas em sala.

ensine-o a recitar uma quadrinha para 

É direito da criança ouvir histórias todos os dias.

Procure valorizar a escolha do livro que 
seu filho fez no projeto Leva e Traz, lendo 
para ele, pedindo que leia para você e 
conte o que mais gostou da história. 

A criança pode querer levar o 
mesmo livro várias vezes. Leia-o 
novamente, pois essa repetição é 
importante para ela.

Fazendo Arte! 
Se sujar faz bem!

Em Arte os alunos terão contato com 
diversos materiais e irão explorá-los em 
diferentes situações, aprendendo a 
utilizá-los corretamente, valorizando as 
suas produções e respeitando as dos 
colegas.

Dentro desta proposta os 
alunos utilizarão materiais como: tintas, 
massinha, areia, canetinhas, lápis, giz e 
diferentes suportes tridimensionais 
(papéis, chão, lousa, caixas e sucatas) 
para desenhar e pintar.

Veja como você pode ajudar seu filho

- valorize suas produções;
 - entenda que, para isso, algumas vezes 
ele irá para casa com a roupa suja e isso 
faz parte de seu desenvolvimento.

Movimento é tudo!

Movimentar-se é saudável para o corpo 
e mente, sendo indispensável ao 
desenvolvimento motor, social e mental.

Com as brincadeiras de correr, 
pular, saltar, equilibrar-se, dentre outras, 
a criança adquire confiança, maior 
destreza e amplia a sua capacidade 
motora, além de interagir com os 
colegas, aprendendo a conviver 
coletivamente.

- reserve um tempo para realizar 
brincadeiras de sua infância com seu 
filho;
- todas as brincadeiras são patrimônio 
cultural e, como tal, precisam ser 
ensinadas para as crianças.

Matemática: Recitar e contar é só começar!

Através dos jogos matemáticos, 
histórias e brincadeiras a criança 
aprende e amplia o seu conhecimento 
sobre recitação dos números e 
contagem.

As crianças precisam saber 
recitar os números, falando 1, 2, 3, 4... 
na sequência correta.
Trabalharemos a contagem de objetos 
sem pular ou contá-lo duas vezes.

? brincar de contar objetos ou 
brinquedos;
? fazer pequenas coleções de 
objetos ( f igur inhas,  pedr inhas,  
conchinhas, entre outros), incentivando 
a contagem para a conferência dos 
mesmos;
? brincar de recitar até 15. 

Cantando, brincando e o repertório ampliando

A partir de atividades de escuta, 
identificação, marcação rítmica e 
produção de sons, as crianças irão 
ampliar suas possibil idades de 
percepção sonora.
Explorar os sons do próprio corpo, 
experimentar produzi-los, utilizando 
objetos, imitar e criar diferentes sons 
serão a lgumas das  at iv idades 
desenvolvidas no projeto “Psiu! Escuta o 
som”.

- escute músicas de boa qualidade com 
seu filho;
- ensine cantigas de roda que você 
conheça;
- peça para ele cantar as músicas que 
aprende na escola.

Momento diversificado é coisa séria

O diversificado acontece no 
início da aula e é um momento que as 
crianças podem escolher de qual 
atividade querem participar: pintura, 
desenho, colagem, leitura, canto do faz 
de conta, jogos matemáticos e jogos de 
construção. No início, as crianças ainda 
demonstram certa indecisão e se 
sentem inseguras para fazer esta 
escolha, precisando da ajuda da 
professora.

- respeitar o horário de entrada para 
garantir que a criança participe deste 
momento tão rico na construção de sua 
autonomia e interação com os colegas.

Como ajudar seu filho

Veja como ajudar seu filho

Como ajudar em casa

Como ajudar em casa

Você pode ajudar

Como ajudar seu filho:

•colocar o nome da criança em seus 
pertences;
•brincar com as letras do alfabeto;
•oferecer lápis e papel para a criança 
brincar de escrever. 

Veja como você pode 
ajudar seu filho, usando 
sempre a letra de forma 
maiúscula: 
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Nossas crianças se encantarão com as 
músicas e poesias de Vinícius de Moraes 
no projeto de linguagem oral, por serem 
textos de boa qual idade,  fáci l  
memorização, terem rimas e sonoridade 
serão facilmente apreciados pelas 
crianças.
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Como ajudar seu filho:
• Incentivar a criança a pronunciar as palavras corretamente evitando a fala 
infantilizada e os vícios de linguagem como “quelo”, “vochê” ao invés de quero e 
você, para que essas palavras não se estabilizem;
• Procurar ler e cantar as músicas e poesias da pasta de leitura. 

Fazendo Arte! 
Se sujar faz bem!

Em Arte os alunos terão contato com 
diversos materiais e irão explorá-los em 
diferentes situações, aprendendo a 
utilizá-los corretamente, valorizando as 
suas produções e respeitando as dos 
colegas.
Dentro desta proposta os alunos 
utilizarão materiais como: tintas, 
massinha, areia, canetinhas, lápis, giz e 
diferentes suportes tridimensionais 
(papéis, chão, lousa, caixas e sucatas) 
para desenhar e pintar.

Veja como você pode ajudar
seu filho

•
•entenda que, para isso, algumas vezes 
ele irá para casa com a roupa suja e isso 
faz parte de seu desenvolvimento.

valorize suas produções;

Movimento é tudo!

Movimentar-se é saudável para o corpo 
e mente, sendo indispensável ao 
desenvolvimento motor, social e mental.
Com as brincadeiras de correr, pular, 
saltar, equilibrar-se, dentre outras, a 
criança adquire confiança, maior 
destreza e amplia a sua capacidade 
motora, além de interagir com os 
colegas, aprendendo a conviver 
coletivamente.

•
brincadeiras de sua infância com seu 
filho;
•todas as brincadeiras são patrimônio 
cultural e, como tal, precisam ser 
ensinadas para as crianças.

reserve um tempo para realizar 

Matemática: Recitar e contar é só começar!

Através dos jogos matemáticos, 
histórias e brincadeiras a criança 
aprende e amplia o seu conhecimento 
sobre recitação dos números e 
contagem.
As crianças precisam saber recitar os 
números, falando 1, 2, 3, 4... na 
sequência correta.
Trabalharemos a contagem de objetos 
sem pular ou contá-lo duas vezes.

•
brinquedos;
•fazer pequenas coleções de objetos 
(figurinhas, pedrinhas, conchinhas, 
entre outros), incentivando a contagem 
para a conferência dos mesmos;
•brincar de recitar até 15. 

br incar de contar objetos ou 

Cantando, brincando e o repertório ampliando
A partir de atividades de escuta, 
identificação, marcação rítmica e 
produção de sons, as crianças irão 
ampliar suas possibil idades de 
percepção sonora.
Explorar os sons do próprio corpo, 
experimentar produzi-los, utilizando 
objetos, imitar e criar diferentes sons 
serão algumas das atividades desen- 

•
seu filho;
•ensine cantigas de roda que você 
conheça;
•peça para ele cantar as músicas que 
aprende na escola.

escute músicas de boa qualidade com 

 volvidas no projeto “Psiu! Escuta o som”.

Momento diversificado 
é coisa séria
O diversificado acontece no início da 
aula e é um momento que as crianças 
podem escolher de qual atividade 
querem participar: pintura, desenho, 
colagem, leitura, canto do faz de conta, 
jogos matemáticos e jogos de 
construção. No início, as crianças ainda 
demonstram certa indecisão e se 
sentem inseguras para fazer esta 
escolha, precisando da ajuda da 
professora.

•
garantir que a criança participe deste 
momento tão rico na construção de sua 
autonomia e interação com os colegas.

respeitar o horário de entrada para 

Veja como ajudar seu filho

Como ajudar em casa

Como ajudar em casa

Você pode ajudar

Explorar diversos materiais será o foco do nosso trabalho
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