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Autonomia/vida prática: alimentar-se sozinho(a); lavar as mãos; lavar a boca; colocar o calçado.
Estimular as brincadeiras lúdicas com as crianças.
Motivar produções artísticas individuais e coletivas.
Ampliar o vocabulário.
Cuidados com o meio ambiente.
Construir diálogos sobre a reciclagem.
Construir diálogos sobre a separação do lixo.
Dar início a confecção de brinquedos.

Consciência, controle e expressão corporal através de músicas cantadas e atividades dirigidas.
Brincar de separar o lixo/retirar os rótulos das embalagens.
Reunião de apresentação do tema do projeto.

Linguagem verbal: roda de conversa; chamada; cantigas da roda; contação de histórias.
Jogos e brincadeiras.
Passeio do mascote feito com tampas de garrafa na casa dos alunos e registro.

Gra�smo: introdução ao gra�smo.
Cuidados com o meio ambiente.
Compreensão e transmissão de mensagens.
Participação em brincadeiras lúdicas.
Expressões de ideias, opiniões e desejo.
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Nesta quinzena teremos uma novidade em nosso projeto: daremos início ao passeio do mascote 
na casa dos alunos, bem como à separação das embalagens e contação de histórias sobre cuidados 
com o meio ambiente.

Objetivos de aprendizagem

Contextualização

Vivenciando

Experiência de aprendizagem
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Objetivos de aprendizagem
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Contextualização
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Vivenciando
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Experiência de aprendizagem
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Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender.
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 
pintar, rasgar, folhear, entre outros.
Estabelecer a importância de separar o lixo.
Estimular a prática da reciclagem.
Observar e reconhecer quais são as cores dos coletores correspondentes aos lixos recicláveis.
Compartilhar, com crianças e adultos, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços 
da instituição e fora dela.

Contar história que envolva “o destino do nosso lixo” e a “poluição das praias e mares”.
Pedir para as crianças trazer de casa material reciclado.
Mostrar imagens de lixo na praia.
Fazer uma maquete com o caminho do lixo até nossa casa.

Preparação de adubos orgânicos.
Criação de artigos decorativos e artesanais.
Desenhos e colagens.
Confeccionar lixeiras para escola e ou casa.
Conversar com os alunos o que pode e não pode ser reciclado.

Participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções referen-
tes ao tema reciclagem.
Expressão de ideias. Desejos e opiniões.
Relato de fatos, ocorrências e experiências vividas.

Nesta quinzena vamos aprofundar nosso projeto construindo ideias sobre os tipos de poluição 
das praias e os diferentes motivos que podem levar a poluir praias e mares.
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Objetivos da aprendizagem
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Contextualização
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Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender.
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 
pintar, rasgar, folhear, entre outros.
Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes).
Estabelecer a importância de separar o lixo.
Estimular a prática da reciclagem.
Observar e reconhecer quais são as cores dos coletores correspondentes aos lixos recicláveis.

Contar história que envolva árvores como “a árvore sem folhas”.
O�cina para criação de brinquedos a partir de materiais recicláveis.
Pedir para as crianças trazerem de casa material reciclado.
Levar para sala objetos feitos de madeira.

Nesta quinzena vamos trabalhar com as crianças o benefício das árvores no dia a dia de todos 
os seres vivos, promovendo o cuidado com o meio ambiente.
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Vivenciando
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Cantar a canção da “Boneca de lata”, enfatizando as partes do corpo do 
boneco do livro Vivendo e aprendendo.
Preparação de adubos orgânicos.
Produção de móveis a partir de troncos e galhos de árvores.
Criação de artigos decorativos e artesanais.
Desenhos e colagens.
Montar um painel com gravuras que retratam os benefícios das árvores 
(serve de abrigo para os animais, servem para fabricação de móveis, etc.).
Fazer passeio ecológico, para observar as árvores próximas à escola.
Conversar com os alunos o que pode e não pode ser reciclado.

Experiência de aprendizagem
●

●

Participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e 
canções referentes ao tema reciclagem.
Listar com os alunos ações que podemos fazer para cuidar das árvores.
Exibição de �lmes e documentários.●
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Trabalhamos todos os dias na hora da fruta: sabor; textura; odor; peso; cores.
Artes: utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (massa de modelar), 
explorando cores, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

Experiência de aprendizagem
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Valores.
Regras de convivência: comunicar ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
Autonomia/vida prática: agir de maneira independente, com con�ança em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas e limitações.
Datas comemorativas: Dia das Crianças (12/10), Dia dos Professores (15/10).

Conhecimento do corpo: demonstrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos.
Consciência, controle e expressão corporal: explorar formas de deslocamento no espaço 
(pular, saltar, dançar) combinando movimentos e seguindo orientações.
Concentração e visomotricidade: classi�car objetos e �guras de acordo com suas 
semelhanças e diferenças.

●

Continuação do Projeto do Segundo Semestre  “Tudo �ca aqui dentro, o Planeta não tem lá 
fora”, subtítulo “Do lixo ao luxo”.
Continuidade ao Livro 3 – Unidade 4: “Brincando, eu Aprendo”.
Linguagem verbal: levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, reavaliando registros 
de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. Roda de conversa. Projeto Literatura.
Linguagem matemática: contagem e registro de quantidades. Relacionar números às suas 
respectivas quantidades e identi�car o antes, o depois e o entre em uma sequência.
Linguagem plástica (artes e gra�smo): expressar-se livremente por meio de desenhos, 
pinturas, colagens, dobraduras.

Nesta quinzena, continuaremos o trabalho do projeto pedagógico do segundo semestre, 
“Tudo �ca aqui dentro, o Planeta não tem lá fora”, subtítulo “Do lixo ao luxo”.

Objetivos de aprendizagem

Contextualização

Vivenciando

●

●
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Nesta quinzena, daremos continuidade às investigações sobre nosso projeto investigativo 
“Tudo �ca aqui dentro, o Planeta não tem lá fora” e revisaremos as cores e as formas geométricas. 
Também trabalharemos as datas comemorativas do mês de outubro.

Formação social: Convívio social

Habilidades psicomotoras:

Natureza e sociedade:

Linguagens:

As cores em nossa vida.
Semana das Crianças.

Valores: Respeito e amizade.

Brincadeiras que envolvam os temas apresentados.
Pinturas, recortes, colagens e dobraduras.
Reconhecimento das formas geométricas.
Tangran.

Livro 3 – Unidade 5: Lendo o mundo através da arte.
A arte e as formas geométricas.
As cores em nossa vida.
Conhecimento de alguns artistas e suas obras.

Linguagem verbal: expressão de ideias e opiniões; leitura de imagens, símbolos.
Projeto Literatura.
Formação de palavras relacionadas aos temas apresentados.
Livro Letras e Números: Identi�cação dos quatro tipos de letra T e U.
Redação: descrição de objetos.
Leitura através de obras de artes.
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Conhecimento do meio físico :

Noções matemáticas:

Tipos de artes.
O lixo e suas formas.

Estabelecimento da ideia entre número e numeral.
Apresentação de situações cotidianas em que a criança construa o seu conceito natural 
de número/numeral.
Atividades de classi�cação e seriação para o desenvolvimento do raciocínio 
lógico-matemático, noções de adição e subtração.
Livro Letras e Números.
Cores.
Formas geométricas.
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