
NA ESCOLA A BRINCADEIRA É LEVADA A
SÉRIO!

brincadeiras de várias formas. Ora
organizam o espaço e os materiais e
observam a interação entre as crianças,
ora entram pra valer na brincadeira,
submetendo-se às regras do faz de
conta propostas pelas crianças. De
qualquer forma, está em jogo todo o
cuidado das relações de afeto com que
se dedicam aos alunos, a conhecer suas
preferências e saber acolher do jeito
mais confortável para cada um.

“OS FILHOTES”

INFANTIL IINFANTIL I
EM DESTAQUEEM DESTAQUE
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SITUAÇÕES
LÚDICAS DE
ESCRITA FARÁ
PARTE DO DIA A
DIA DA TURMA!

Neste semestre daremos sequência ao
Projeto “Descobrindo a Escrita” que terá
como objetivo trabalhar a escrita do
próprio nome, o nome dos colegas,
animais estudados, títulos de músicas,
entre outras palavras.
Esse trabalho proporcionará situações
significativas de escrita, onde os alunos
terão um maior contato com as letras do
alfabeto e poderão exercitar a escrita de
forma lúdica.

A brincadeira é coisa séria para todos os
educadores. Consideramos uma das
linguagens características da infância e
sabemos o quanto as crianças
aprendem e crescem mais saudáveis
porque têm a oportunidade de brincar
em diversos contextos e com diferentes
desafios, expressando sua imaginação,
podendo atuar em diferentes papéis e
recebendo uma herança cultural única,
passada por meio das brincadeiras. As
professoras brincam e participam das

O trabalho com filhotes possibilitará às
crianças a análise de diferentes vínculos
maternais, pesquisa de características e
cuidados necessários dos diferentes
animais. O projeto promoverá situações
de observação de gravuras, análise de
trechos de vídeos, leitura de textos,
e l a b o r a ç ã o d e p e r g u n t a s e
levantamento de hipóteses. Durante o
estudo utilizaremos os registros para
compor um portfólio da sala.

Veja como você pode ajudar seu
filho usando sempre a letra de
forma maiúscula:

• Escrever o nome com letras móveis
(plástico ou papel);

• Brincar com as letras do alfabeto e
nomeá-las;

• Ler histórias e deixar que a criança
manuseie os livros e faça a sua
própria leitura;

• Oferecer lápis e papel para que a
criança brinque de escrever.

Como ajudar seu filho:
• Realizar com ele as pesquisas solicitadas, enviando as informações e gravuras
dos animais;
• Conversar e explicar para a criança sobre o que foi pesquisado;
• Assegurar a participação no passeio ao “Vale dos Bichos” (Thermas do Vale).



INFORMATIVO DO INFANTIL I DA EMEI “PROFª MARIA ALICE PASQUARELLI”

OBSERVAR PARA
CRIAR...

Em Artes Visuais os alunos continuarão
manipulando diferentes materiais
explorando suas características,
propriedades e possibilidades artísticas.
Ainda neste eixo com, a sequência
"Salada de Frutas", os alunos serão
incentivados a produzir desenhos de
observação de objetos que fazem parte
do seu universo. Também terão contato
com algumas obras de Arte onde o foco
será a observação dos traços, cores,
formas e texturas, alimentando assim
seu percurso criador.

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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“NUMA FOLHA QUALQUER EU DESENHO UM
SOL AMARELO...”

Através dos jogos matemáticos, trilhas, histórias e brincadeiras, daremos
continuidade ao trabalho realizado.
Novos jogos e situações didáticas favorecerão a contagem termo a termo, ampliação
da recitação dos números, reconhecimento de algarismos e o registro de
quantidades.

MATEMÁTICA:
“CAMINHOS PARA APRENDER A CONTAR”

2° SEMESTRE/2012

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.

Veja como você pode ajudar seu filho:
• Brincar de contar objetos;
• Brincar de recitar os números;
• Oferecer a ele jogos com dados e utilizar os que serão emprestados a família;
• Montar quebra-cabeça;
• Brincar de bingo.

QUE SOM É ESSE?

Em música faremos uma sequência
didática que possibilitará as crianças
ampl iar seu universo musica l ,
exp lo rando a d ive r s idade dos
inst rumentos , conhecendo sua
classificação básica (corda, sopro e
percussão) e apropriando-se do
vocabulário próprio da música.

Veja como ajudar:
• Leve o seu filho para participar de
eventos musicais em nossa cidade,
tais como: apresentação de
orquestras, desfiles de bandas e
fanfarras, shows e demais eventos
sociais direcionando o seu olhar para
os instrumentos musicais que estão
sendo utilizados.
• Peça para ele cantar as músicas
que aprende na Escola.

PULA, CORRE E
SACODE!

As crianças irão interagir com os
colegas, aprendendo a respeitar as
regras de cada brincadeira.
Sendo ass im elaboramos uma
sequência no eixo Movimento com o
intuito de aprimorar suas habilidades
motoras através de brincadeiras, onde
as crianças irão interagir com os colegas
aprendendo a respeitar as regras da
brincadeira.
Através de atividades como: corrida do
saco, pular só com uma perna e corrida
com a garrafa de água, as crianças
desenvolverão habilidades de equilíbrio,
força, velocidade e flexibilidade.

Veja como ajudar:
• Continue brincando com o seu filho
em casa, ensine as brincadeiras que
você conhece.
• Reserve um tempo para levar o seu
filho em parques, praças e deixe-o
explorar os diferentes espaços e fazer
novos amigos.


