
NESTE SEMESTRE...
As crianças do Infantil II darão continuidade no processo ensino aprendizagem. Teremos novos projetos, sequências e
atividades permanentes a fim de desenvolver as habilidades necessárias nas diferentes áreas.
As crianças conhecerão a vida nos castelos, vivenciarão situações de resoluções de problemas matemáticos e de
produção de escrita; participarão de atividades com o corpo, nos momentos de brincadeiras com música e utilizarão
materiais diversos em artes.

Veja como você pode ajudar seu filho:
• Pesquisar com ele, lendo as informações a serem socializadas em sala de aula;

• Conversar sobre o tema em casa.

os alunos, movidos pelo interesse e
curiosidade, poderão fazer perguntas,
levantar hipóteses, expressar suas
opiniões, estabelecer relações entre o
modo de viver na era medieval e no
tempo atual.
Depois de muita pesquisa faremos um
banquete e um baile medieval para
vivenciar as situações que ocorriam
durante a idade média, no interior dos
castelos.

ESTUDAR CASTELO É DEMAIS!
Princesas, príncipes e bruxas é assunto de pesquisa e estudo
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TUDO TEM NOME!

O projeto de Linguagem Escrita
continuará no trabalho com listas,
porém focando os nomes dos amigos e
temas diversos: histórias, poesias,
objetos do castelo etc.
Este projeto tem por objetivo ampliar
seus conhecimentos do sistema de
e s c r i t a e ava n ç a r n a l e i t u r a ,
identificando as letras, participando de
situações de escrita dos nomes dos
colegas e de outras palavras.
A professora incentivará os pequenos a
utilizarem o conhecimento da grafia dos
nomes próprios e dos colegas como
referência para a escrita convencional.

SORRIA,
ISTO É
POESIA

A POESIA NO INFANTIL II

Em Linguagem Oral o tema será “Sorria,
isto é poesia”, onde poesias variadas, de
diversos autores, serão ouvidas e
recitadas. A escolha justifica-se por ser
um tipo de texto que possibilita o contato
com rimas, palavras novas e poetas
f a m o s o s , a l é m d e d e s p e r t a r
sentimentos de alegria, fantasia, amor e
out ros , ao mesmo tempo que

desenvolve a oralidade.
Através da leitura em locais diferentes
da sala de aula, como ao ar livre, as
crianças poderão "sentir a poesia de
maneira mais prazerosa", além de
a m p l i a r s u a c a p a c i d a d e d e
comunicação e expressão, leitura e
declamação.

Neste semestre desenvolveremos o
projeto “No Tempo dos Castelos”, com o
objetivo de introduzir os alunos no
processo de investigação. As crianças
manipularão livros de pesquisas e
diferentes imagens que servirão para
nossas discussões e aprendizagem.
Algumas pesquisas serão realizadas
junto com a família. Também farão
registros através de desenhos e escrita
de palavras.
O projeto promoverá situações nas quais
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casa”, que será o Leva e Traz do eixo de
matemática.
Já nas brincadeiras “Os problemas da
caixa” e “História do Leprechaum” os
alunos realizarão cálculos (3+2, 4+1),
iniciando o uso de registros para
encontrar as respostas. Desta forma as
crianças terão a oportunidade de
colocar em prática suas hipóteses e
utilizar estratégias cada vez mais
eficazes na descoberta dos resultados
procurados.

MATEMÁTICA:
O DESAFIO DO “JOGO” CONTINUA

também sua localização em relação ao
espaço que as rodeiam. Ofereceremos
atividades como: pular corda, brincar de
bambolê, jogar futebol, utilizar os
brinquedos do parque, entre outros.
As brincadeiras com música permitirão
avanços nas habilidades corporais,
atreladas ao aprimoramento do ritmo.

BRINCADEIRAS COM MÚSICA: É HORA DE
SE MOVIMENTAR!

Veja como você pode ajudar seu filho:
• Solicitando para lhe ensinar as brincadeiras e músicas aprendidas;
• Reservando um tempo para realizar brincadeiras de sua infância com ele;
• Levando-o a um espaço de área livre para brincar.

APRECIAR PARA
CRIAR

Trabalharemos com Arte promovendo
situações nas quais as crianças se
expressem e comuniquem seus
sentimentos por meio de suas
produções artísticas.
Novas propostas acontecerão nos
momentos coletivos. As crianças serão
estimuladas a criar, a partir da
apreciação das próprias produções, das
produções dos colegas e de artistas
como Iéio e Dubuffet cujas obras tem
como característica o uso de diferentes
preenchimentos.
A sequência de desenho e pintura em
diferentes suportes bi e tridimensionais
propiciará momentos de apropriação
das possibilidades de preenchimento e
os efeitos produzidos pelos diferentes
materiais, visando ampliar os saberes
artísticos de cada um.

As atividades permanentes de jogos
continuam neste semestre, os alunos
poderão avançar na interpretação de
números, com os jogos de trilha e o
cubra/descubra, o foco será a leitura de
números.
O jogo é coisa muito séria, e deve ser
tratado como tal, pois proporciona aos
alunos a ampliação de conhecimentos
de forma lúdica. Para isso é importante a
família jogar em casa; o que será
oportunizado através do “Jogo em

Com a sequência “É hora de se
movimentar!”, no eixo de Movimento e
Música, as crianças poderão expressar-
se oralmente através das brincadeiras
cantadas e ao mesmo tempo brincar.
Nas brincadeiras diárias, as crianças
poderão desenvolver habilidades em
relação aos movimentos do corpo e

Veja como você pode ajudar seu
filho:
• Permita que seu filho experimente
diferentes materiais (tintas, papéis,
tesoura, cola, sucata, massinha etc);
• Instrua a criança na organização
dos materiais antes e após o uso.


