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PROGRAMAÇÃO
2º TRIMESTRE

Área de Conhecimento: LINGUAGEM
- Projeto: “O Diário do Grupo”
- Valor: Amizade

 Associação vocálica entre fonema e grafema
 Identificação do valor sonoro das letras
 Produção escrita – diferença entre o desenho da escrita
 Reconto de histórias
 Reconhecimento das letras, bem como as suas convenções para a escrita
 Bloco de letras
 F -J-M–
 N -V–Z
 L -S-R–X
 B -C -P–
 D - T - G –Q
 K-W– Y
 Ampliação das hipóteses sobre a escrita
 Organização e realização da escrita de listas
 Reconhecimento e escrita das letras do seu nome sem o uso da ficha
 Percepção da relação entre a fala e a escrita

Área de Conhecimento: MATEMÁTICA
- Projeto Brincando Descubro a Matemática
- Valor: Amizade

 Percepção das propriedades das figuras geométricas
 Discriminação visual
 Noção de velocidade, altura e distância
 Percepção espacial
 Associação de um numeral à quantidade que o representa (símbolo x quantidade)
 Grafia dos numerais de 0 a 20

 Orientação temporal
 Ordenação de conjuntos de objetos
 Coleta e organização de dados
 Reconhecimento dos numerais em diferentes contextos
 Resolução de problemas
 Elaboração de hipóteses
 Apresentação de soluções
 Coordenação motora e lateralidade
 Quantidade, volume, medida

Área de Conhecimento: NATUREZA E SOCIEDADE
 Identidade pessoal e conhecimento do próprio
corpo
 Características humanas
 Linha evolutiva da criança
 Noções de cuidados e higiene pessoal
 Necessidades fundamentais dos seres humanos
 Composição da Família
 Casa
 Escola
 Profissões
 Cuidados necessários à preservação da vida e do meio ambiente
 Participação em diferentes atividades envolvendo a observação e pesquisa
 Objetos e processo de transformação (objetos produzidos, confecção, seu uso,
características e cuidados).
 Preservação e cuidados com a água
 Utilização consciente da água
 Propriedades da água: peso, cor, solução, temperatura
 Estados físicos da água
- Projeto “Consumo Consciente”

- Projeto “Alimentação saudável”

- Valor: Amor

Área de Conhecimento: ARTES VISUAIS
 Leitura de obras de arte
 Formas de expressão artísticas diversificadas:
desenho, pintura, modelagem
 Desenhos, pinturas, colagens, dobraduras, a partir do próprio repertório e do uso de
elementos da linguagem das Artes Visuais: ponto, linha, forma, cor, tamanho, textura
 Apreciação e releitura das obras de Alfredo Volppi
Área de Conhecimento: MOVIMENTO
 Ações motoras de locomoção como fugir, invadir, perseguir, desviar
 Exploração de materiais como bolas e arcos
 Ações motoras de manipulação: tecido gigante, pneus, garrafas pet, cordas grandes
 Identificação das partes do corpo, suas funções e posições
 Construção de brinquedo (barangandão)
Área de Conhecimento: MÚSICA
 Os instrumentos musicais
 Apreciação musical
 Canto individual e coletivo
 Cantigas de roda
 Canções folclóricas e instrumentos musicais característicos
 Ritmo
 Roda de Tambores

DATAS COMEMORATIVAS:
 31/05 Corpus Christi
 05/06 Meio Ambiente
 14/06 Copa do Mundo (14/06 à 15/07/2018)
 09/06 Festa Junina
 21/06 Início do Inverno
 22/06 Recesso Junino (22/06 a 08/07)
 25 a 29/06 Nordestão (Salesiano Rio Grande do Norte)
 20/07 Dia do Amigo
 26/07 Dia dos Avós
 11/08 Dia do Estudante
 22/08 Folclore
 25/08 Dia do Soldado

