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PROGRAMAÇÃO
2º TRIMESTRE

Área de Conhecimento: LINGUAGEM

- Projeto: Léo e Lia e O Gênio das Letras
- Projeto: Parlendas – “Uni, duni, tê”

 Práticas de leitura e escrita (letras, palavras, frases e textos)
 Relação entre palavras e imagens
 Vogais/Encontros vocálicos
 Tipos de letra (Bastão e Cursiva)
 Sequência alfabética
 Construção de textos individuais e coletivos
 Tipologias textuais (poemas, receitas, listas, legendas, parlendas, rimas e travalínguas)
 Leitura de rótulos e embalagens
 Reconto oral
 Diversidade textual: contos clássicos, africanos, indígenas, rimas, versos, poesias,
lendas, receitas, jornal, parlendas, fábulas, cartas, histórias em quadrinhos, tirinhas,
músicas, listas
 Produção de história (oral e escrita)
 Pesquisas/entrevistas
 Relatos de experiências
 Narração/descrição/dramatização
 Nomes e sobrenomes
 Família silábica
 Consciência fonológica

Área de Conhecimento: MATEMÁTICA
- Projeto: Sequência Numérica
 Contagem oral sequenciada
 Sequência numérica oral e escrita
 Identificação dos numerais
 Comparação de quantidades
 Discriminação visual
 Percepção e localização espacial
 Leitura e interpretação de gráfico em colunas simples
 Elaboração, leitura e interpretação de gráfico pictórico
 Estratégias para resolução de problemas
 Resolução de problemas
 Noção de distância e força
 Percepção temporal: situar acontecimentos
 Noções de medidas de comprimento
 Constância de formas e tamanhos
 Sólidos geométricos
 Figuras geométricas planas: quadrado, círculo, triângulo e retângulo
 Pareamento de formas: semelhanças e diferenças
 Associação símbolo x quantidade
 Grafia de numerais
 Coleta, análise e interpretação de dados
 Correspondência um a um
 Estratégias de cálculo da adição
 Levantamento e checagem de hipóteses
 Leitura e interpretação de situações-problema

Área de Conhecimento: NATUREZA E SOCIEDADE
- Projeto: Respeitando a diversidade
(Meios de Transporte e Profissões)
- Projeto: Descubra o mundo através dos sentidos

 Conhecimento dos órgãos responsáveis por captar os
sentidos
 Percepção das múltiplas possibilidades de exploração dos sentidos
 Desenvolvimento da atenção e da percepção
 Registro de comportamentos dos motoristas e pedestres nas vias públicas
 Reconhecimento dos principais sinais de trânsito: semáforo, faixa de pedestre,
placas etc.
 Interpretação de mensagens de sinalização de trânsito;
 Reconhecimento das cores dos sinais de trânsito e do semáforo;

Área de Conhecimento: ARTES VISUAIS
 Ampliação do repertório de utilização dos elementos da
linguagem das artes: ponto, linha, formas, cores, volume
e espaço
 Exploração e aprofundamento de possibilidades de uso de diversos materiais
 Construção de brinquedos a partir de sucatas

Área de Conhecimento: MOVIMENTO
 Vivências de movimentos de puxar e empurrar
 Brincadeiras de estímulos táteis
 Ações motoras de estabilização: equilíbrio, cambalhotas
 Construção e vivências do brinquedo (pé de lata)

Área de Conhecimento: MÚSICA
 Apreciação musical
 Bandinha rítmica
 Canções folclóricas e instrumentos musicais
característicos
 Altura dos Sons
 A Orquestra
 Construção de instrumentos com materiais alternativos
 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

