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PROGRAMAÇÃO
3º TRIMESTRE

Área de Conhecimento: LINGUAGEM
- Projeto: “O Diário do Grupo”
- Valor: Amizade
 Registros de escrita de forma não convencional
 Registros de escrita de forma cursiva
 Consciência silábica
 Registro de conhecimentos e saberes coletivos ou individuais de forma oral ou por
escrita espontânea
 Ampliação do repertório literário para compartilhar suas ideias e experiências
oralmente
 Escuta de textos lidos, apreciando a leitura pelo professor
 Familiarização com a escrita por meio dos livros e outros gêneros textuais
 ]Organização e realização da escrita de listas
 Registro de palavras curtas e simples
 Brincadeiras com jogos verbais
Área de Conhecimento: MATEMÁTICA
- Valor: Amizade/ Felicidade/ respeito
- Projeto Brincando Descubro a Matemática
 Noções espaciais
 Memorização da sequência numérica
 Grafia dos numerais de 0 a 30
 Reconhecimento de numerais e associação às quantidades
 Atributos das formas geométricas

 Coleta e organização de dados
 Comparação de dados para responder perguntas
 Ritmo coletivo, duração
 Vocabulário relacionado a noções de medição: rápido, devagar, lento
 Ordenação de conjuntos de objetos
 Percepção sobre o objeto

Área de Conhecimento: NATUREZA E SOCIEDADE
- Projeto “Alimentação Saudável”
- Projeto: “O Diário do Grupo: Um registro de
nossas vivências”
- Valor: Amor/generosidade
 Participação em atividades coletivas com ênfase no respeito às diferenças
 Identificação pessoal e conhecimento do próprio corpo
 Conhecimento do modo de ser, viver e trabalhar de diferentes grupos sociais
(moradia, vestuário, transportes, tradições culturais, alimentação e trabalho)
 Identificação de diferentes funções sociais existentes na escola
 Participação em experiências com ênfase na observação, experimentação e
formulação de hipóteses de causa e efeito
 Percepção sobre os cuidados com o corpo, atentando-se à saúde.
 Construção de noções de respeito à preservação ambiental.
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
Área de Conhecimento: MOVIMENTO
 Ações motoras de manipulação rebater, arremessar
 Vivências de brincadeiras da cultura infantil
 Reconhecimento da importância dos ossos
 Ações motoras de estabilização: rolar, rastejar
 Construção de brinquedo

Área de Conhecimento: MÚSICA


Canto individual e coletivo



Apreciação musical



Jogos musicais de integração



Timbre



A família dos instrumentos musicais



Ritmo



Prática instrumental coletiva

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

