
NESTE SEMESTRE...
Chegamos ao 2º semestre e nossos olhares continuarão atentos à aprendizagem dos pequenos, como está será a
última etapa na Educação Infantil devemos ficar bem atentos, escola e família, para valorizar o que as crianças já
aprenderam e acreditar que são capazes de aprender muito mais até o final desse ano.

ATENÇÃO! CONCENTRAÇÃO!
VAI COMEÇAR A BRINCADEIRA! 1, 2, 3!

mar e seus mistérios, tanto na escola
como nas pesquisas em casa.
É objetivo do projeto “Mar Adentro” que
as crianças levantem hipóteses,
confrontem suas ideias com os colegas e
com as informações de livros e vídeos.
A visita ao Aquário ampliará ainda mais a
aprendizagem das crianças, o que será
muito importante para o projeto, além de
ser um momento de envolvimento e
prazer para as crianças.

BALEIAS, TUBARÕES E MAIS ALGUMAS
ESPÉCIES QUE HABITAM NO MAR!

INFANTIL IIIINFANTIL III
EM FOCOEM FOCO
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MATEMÁTICA DE
FORMA LÚDICA
DIVERTE

Nas turmas de infantil I e II e durante o
1° semestre deste ano, as crianças já
a p r e n d e r a m m u i t a s c o i s a s .
Considerando essas aprendizagens, os
conteúdos de matemát ica são
selecionados. Assim neste semestre as
crianças participarão de atividades com
os seguintes objetivos:

- Recitar os números até 100;
- Contar termo a termo até 50;
- Realizar estimativas;
- Ler e escrever números de 2 dígitos;
- Realizar cálculos.

Com os jogos de Batalha, Batalha de
Composição, Guerra dos Dados,
+2,+5,+10 as crianças irão produzir
números de 2 dígitos, além de
quantificar, memorizar resultados,
realizar a estimativa e a sobrecontagem,
realizar cálculos orais e escritos, bem
como aprender a utilizar estratégias
variadas para achar o resultado. A
resolução de problemas possibilitará a
troca de informações entre as crianças,
tendo assim a oportunidade de
aprender também com os colegas.

As crianças gostam e precisam muito
correr, pular, saltar, jogar bola, brincar e
competir, se divertir e desenvolver as
competências físicas e motoras
necessárias. Através de brincadeiras em
grupo contemplaremos a multiplicidade
de funções e manifestações do ato
motor, como também propiciaremos
s i tuações de re lac ionamentos
interpessoal, respeito às regras e
combinados estabelecidos nos jogos.

Aprender sobre o mundo marinho é
instigante e curioso para as crianças,
além de ser a origem da vida, este
conjunto de massa de água, que cobre a
maior parte da superfície terrestre, o
mar é um enorme habitat com diversas
espécies de seres vivos magníficos e
exóticos.
O projeto promoverá situações em que
as crianças, movidas pela curiosidade e
interesse, investigarão os animais, o
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QUEM POUPA SE
DIVERTE!

Com o projeto “Poupança” as crianças
aprenderão a contar de 10 em 10 e
poderão ampliar seus conhecimentos
sobre o sistema monetário, desenvolver
estratégias de contagem, ordenação e
comparação de valores. Cada criança
terá como meta poupar um valor em
moedas que será utilizado para a
confraternização de final de ano, afinal
este é o último ano de Educação Infantil!
Para que os objetivos sejam alcançados
é preciso que a família envie as moedas
de 10 centavos, para que a criança
aprenda a contar, poupar e participar de
todas as atividades.
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de escrita. Participarão de momentos
de aprendizagem de leitura e escrita
individual, em duplas ou grupos para
trocar ideias com os colegas e assim
avançarem em seus conhecimentos.

ALFABETIZAÇÃO A TODO O VAPOR COM A
SEQUÊNCIA “BRINCANDO COM AS
PALAVRAS”!

O caderno de desenho mais do que
nunca dará à criança visibilidade de seu
percurso, possibilitando terminar os
desenhos em outros momentos,
observar o que fez anteriormente e, até
mesmo, reelaborar antigos trabalhos,
permitindo por em pratica não só o ato
criativo, mas o prazer de criar Arte!

ARTE DE CRIAR ARTE

No trabalho com a pintura e a colagem
será desenvolvida a aprendizagem de
diferentes procedimentos, onde as
produções serão realizadas nos planos
bi e t r id imensionais , a lém da
opor tunidade de conhecerem e
produzirem obras abstratas, sendo o
principal foco de todo este trabalho, o
contorno e o preenchimento das obras.

Para dar continuidade ao processo de
alfabetização trabalharemos com as
Parlendas, que são textos memorizáveis
e lúdicos. Nas atividades propostas as
crianças poderão colocar em jogo tudo o
que sabem sobre as letras e o sistema


