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PROGRAMAÇÃO
1º TRIMESTRE

Área de Conhecimento: LINGUAGEM

 Comunicação e Expressão
 Linguagem Oral
 Contato e percepção de fatos e acontecimentos
 Conhecimento de símbolos e códigos escritos
 Apreciação de histórias infantis
Área de Conhecimento: Identidade e Autonomia
 Imagem e identidade
 Formação do sujeito (pessoal e social)
 Interação com o meio
 Formação de bons hábitos e costumes (solidariedade, cooperação, interesse,
participação, sociabilidade, confiança, afetividade, autoestima, respeito ao próximo e
justiça)
 Desenvolver autonomia através do brincar
 Identificação de singularidades próprias
Área de Conhecimento: MATEMÁTICA
 Sistematização de noções matemáticas
 Conceitos matemáticos: ideia de localização, ideia de quantidade, noções de
classificação e seriação (tamanho, peso, volume etc.), noção espacial, noção de medida,
noção de estruturação temporal, noção de grandeza
 Discriminação visual
 Cores primárias
 Formas geométricas: Círculo
 Contagem oral

Área de Conhecimento: NATUREZA E SOCIEDADE
 Imagem de si mesmo e do outro
 Percepção de fatos e acontecimentos sociais
 Alimentação saudável
 Reconhecimento dos elementos que compõem o meio ambiente
 Compreensão da importância da família e da escola, enquanto primeiros grupos de
convivência e formação
 Adoção de hábitos e atitudes de higiene e saúde
 Construção de valores éticos e morais
 Construção das primeiras ideias de tempo
 Construção das primeiras ideias de espaço

Área de Conhecimento: ARTES VISUAIS
 Percepção e conhecimento do mundo.
 Exploração das possibilidades materiais
 Expressão criadora
 Pintura, desenho e modelagem
 Criatividade, sensibilidade, expressão e comunicação

Área de Conhecimento: MOVIMENTO
 Imagem corporal
 Identificação das partes e funções do corpo
 Coordenação motora ampla
 Expressão de sensações, ritmos e posturas corporais
 Noções espaciais

Área de Conhecimento: MÚSICA
 Percepção auditiva
 Discriminação sonora
 Imitação, invenção e reprodução musical
 Participação, entusiasmo, dinamismo, entrosamento e
expressão
DATAS COMEMORATIVAS:
 07/03 - Baile de Carnaval - Carnasalé
 08/03 - Dia Internacional da Mulher
 14/03 - Dia da Poesia
 15/03 - Dia do Palhaço
 21/03 - Início do Outono
 21/03 – Dia Internacional da Discriminação Racial
 22/03 - Dia Mundial da Água
 27/03 - Dia do Circo
 29/0 a 01/04 - Semana Santa
 29/03 - Aniversário da cidade de Salvador
 18/04 - Dia do Livro Infantil
 19/04 - Reflexão sobre o Dia do Índio
 21/04 - Tiradentes
 22/04 - Descobrimento do Brasil
 01/05 - Dia do Trabalho
 13/05 – Abolição da Escravatura

