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PROGRAMAÇÃO
3º TRIMESTRE

Área de Conhecimento: LINGUAGEM
 Ampliação e aperfeiçoamento do vocabulário
 Reprodução e criação de histórias
 Coordenação do pensamento e ordenação de ideias
 Conhecimento de símbolos e códigos escritos
 Visualização da escrita do seu nome
 Resolver os conflitos utilizando a fala como forma de expressão
 Apreciação de histórias infantis
 Visualização das vogais
Área de Conhecimento: Identidade e Autonomia
 Nome, imagem e identidade
 Respeito à diversidade (atitudes de aceitação, contestação, diferenças de gênero,
etnia, pluralidade cultural)
 Interação com o meio
 Formação de bons hábitos e costumes (solidariedade, cooperação, interesse,
participação, sociabilidade, confiança, afetividade, auto-estima, respeito ao próximo e
justiça)
 Desenvolver autonomia através do brincar
 Respeito e utilização de regras de convivência
Área de Conhecimento: MATEMÁTICA
 Apresentação e identificação das quantidades de 0 a 9
 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
 Cores primárias e secundárias
 Formas geométricas: Círculo, Triângulo e Quadrado
 Contagem oral sequenciada

 Histórias matemáticas
 Apresentação do Calendário/Dias da semana
 Manipulação e exploração de objetos e brinquedos em situações organizadas de
agrupamento: vocabulário matemático
Área de Conhecimento: NATUREZA E SOCIEDADE
 Imagem de si mesmo e do outro
 Características físicas
 Percepção de fatos e acontecimentos sociais
 Conhecimento de animais
 Reconhecimento dos elementos que compõem o meio ambiente
 Reação aos estímulos pelo uso dos sentidos
 Alimentação saudável
 Adoção de hábitos e atitudes de higiene e saúde
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
 Apreciação Artística

Área de Conhecimento: MOVIMENTO
 Imagem corporal
 Identificação das partes e funções do corpo
 Coordenação motora ampla
 Coordenação motora fina
 Percepção das ideias de distância e posição

 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
 Expressão corporal

DATAS COMEMORATIVAS:
 07/09 Independência do Brasil
 21/09 Dia da Árvore
 22/09 Início da Primavera
 24 a 28/09 - Semana do Trânsito
 12/10 Dia das Crianças
 15/10 Dia dos Professores
 02/11 Dia dos Finados
 15/11 Dia da Proclamação da República
 19/11 Dia da Bandeira


20/11 Dia da Consciência Negra

