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PROGRAMAÇÃO
1º TRIMESTRE

Área de Conhecimento: LINGUAGEM

 Ampliação e aperfeiçoamento do vocabulário
 Evolução da escrita
 Apropriação da linguagem para expressar ideias e sentimentos com clareza
 Distinção de letras e numerais
 Identificar o seu nome e dos colegas do grupo
 Escrita do nome
 Reconhecimento e nomeação das vogais
 Associação vocálica de fonema e grafema
 Reconhecimento das vogais, bem como as suas convenções para a escrita
 Reconhecimento dos encontros vocálicos bem como suas convenções para a escrita
 Identificar o valor sonoro das letras
 Reconto de histórias
 Reconhecimento das letras, bem como as suas convenções para a escrita
 Apresentação das letras em suas diversas formas ( cursiva e bastão)
 Valorização da escrita como forma de comunicação.
 Utilização de estratégias de leitura
 Uso e interpretação de variadas formas de representação (imagens, dramatização,
símbolos, sinais)
 Gênero textual (poema/adivinhas)
- Projeto: “O Diário do Grupo”.
- Valor: Amizade

Área de Conhecimento: MATEMÁTICA
 Reconhecimento dos numerais em diferentes contextos
 Percepção temporal: antes/depois, ontem/hoje/amanhã
 Noção de tempo e de espaço
 Contagem e comparação de quantidades

 Realização de contagem oral sequenciada
 Associação símbolo x quantidade
 Grafia dos numerais de 0 a 10
 Ordenação dos conjuntos de objetos
 Correspondência um a um
 Classificação e seriação
 Comparação de quantidades
 Reconhecimento e nomeação das figuras geométricas e seus atributos: quadrado,
círculo, triângulo e retângulo.
 Reconhecimento e nomeação fino, grosso, largo, estreito
 Percepção espacial: grande/pequeno, maior/menor, dentro/fora, em cima /embaixo,
perto/longe, atrás/à frente
 Regras e combinados
 Organização do esquema corporal
 Percepção de ritmo
 Noção de velocidade e distância
 Análise de informações, elaboração de perguntas e resolução de problemas
- Projeto “Brincando descubro a matemática”.
- Valor: Amizade

Área de Conhecimento: NATUREZA E SOCIEDADE
- Projeto “Os lugares do nosso dia-a-dia”
- Valor: Amor/ Generosidade/Respeito

 Conhecimento sobre a evolução do embrião
 Percepção do crescimento como característica dos seres humanos
 Identificação de semelhanças e diferenças dos jeitos de ser de cada um
 Compreensão das necessidades vitais para sobrevivência dos seres humanos
 Reflexão sobre sua estrutura familiar e o conhecimento da estrutura de outras
famílias

 Compreensão sobre o crescimento das crianças desde o nascimento observando as
mudanças que ocorrem à medida que elas crescem
 Compreensão da alimentação dos bebês até a idade atual
 Valorização da cultura regional
 Conhecimento sobre diferentes tipos de moradias
 Conhecimento da importância e características dos espaços próximos: o bairro
 Conhecimento sobre os integrantes da família de cada criança

Área de Conhecimento: ARTES VISUAIS

 Leitura de obras de arte
 Figura humana
 Utilização intencional das técnicas artísticas para
exprimir sentimentos
 Formas de expressão diversificadas: desenho, pintura, modelagem

 Desenhos, pinturas, colagens, a partir do próprio repertório e do uso de elementos
da linguagem das Artes Visuais: ponto, linha, forma, cor, volume, espaço, textura
 Apreciação e releitura das obras de Tarsila do Amaral
Área de Conhecimento: MOVIMENTO
 Vivência de ações motoras: andar, correr, rolar
 Exploração e manipulação de bolas de diferentes tamanhos, cores e peso
 Brincadeiras de aventuras (historiadas e/ou cantadas)
 Construção de brinquedo (peteca)

Área de Conhecimento: MÚSICA
 Orquestrinha
 Livre acompanhamento de canções com
instrumentos musicais
 Produção de sons e ritmos
 Percussão corporal: jogos de improvisação

 Descobrindo novos materiais para produzir som
 Orquestra de instrumentos construídos com materiais alternativos
 História sonorizada: A VIOLA NO SACO
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

