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PROJETO FESTANÇA NO ARRAIÁ
VIVÊNCIA 1

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA
Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Corpo gesto e movimentos.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
EI03EF01 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por meio de 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 
expressão. 
• Levantar hipóteses em relação á linguagem, realizando registros de palavras e 
textos, por meio de escrita espontânea.
•	Identificar,	dentro	de	um	contexto	as	diversas	formas	de	escrita	da	letra	H	/	h	em	
texto, fases e palavras.
• Grafar corretamente a letra e a família silábica em estudo.
• Desenvolver a linguagem oral através da apresentação das frases produzidas.

VIVÊNCIA  2
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA
O eu, o outro e nós.
Corpo, gestos e movimentos.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
• Criar o hábito de escutar histórias.
• Promover a criatividade.
• Conhecer os vários tipos e comidas do Brasil.
• Conhecer a origem de alguns alimentos. 

VIVÊNCIA 3
•	Aplicação	da	Verificação	de	Aprendizagem	de	Inglês.

TAREFA DE CLASSE 
VIVÊNCIA 1: Vamos Trabalhar – Linguagem págs.  103 e 104.
VIVÊNCIA 2:		SAS	–	Livro	1	–	Explorar	e	Descobrir	-	Sequência	Didática	-			COMIDAS	
DO BRASIL págs.  71 e 74.

TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: Vamos Trabalhar – Linguagem pág. 105.
VIVÊNCIA 2:	SAS	–	Livro	1	–	Explorar	e	Descobrir	-	Sequência	Didática	-			COMIDAS	
DO BRASIL págs.  64 e 68.



2022

VIVÊNCIA 1
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA
Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações.
Traços, sons, cores e formas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
EI03ET01 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 
propriedades.
• Estimular e desenvolver a leitura e a escrita dos números como suporte para a 
assimilação de vários tipos de conteúdo do conhecimento matemático
• Resolver e elaborar continhas e problemas de adição até 10.
• Criar regras para realizações de jogos.

VIVÊNCIA 2
• Educação Física.

VIVÊNCIA 3
•	Aplicação	da	Verificação	de	Aprendizagem	de	Inglês.

TAREFA DE CLASSE 
VIVÊNCIA 1:	 	SAS	–	Livro	1	–	Explorar	e	Descobrir	–	Sequência	Didática	–	PARA	
CADA	JOGO	UMA	REGRA?	págs.	27,	31,	35,	49	e	52.

TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: 	Vamos	Trabalhar	–	Matemática			págs.	102	e	103.	

OBS: AMANHÃ, É DIA DE TRAZER LANCHE SAUDÁVEL.
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VIVÊNCIA 1
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA
Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Corpo gesto e movimentos.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
EI03EF01 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por meio de 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 
expressão. 
EI03EF09	Levantar	hipóteses	em	relação	à	linguagem	escrita,	realizando	registros	de	
palavras e textos, por meio de escrita espontânea.·.
(EF12LP01)	Ler	palavras	novas	com	precisão	na	decodificação,	no	caso	de	palavras	
de uso frequente, ler globalmente, por memorização.
(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons 
da fala.
(EF01LP07)	Identificar	fonemas	e	sua	representação	por	letras.
(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) 
com sua representação escrita.

VIVÊNCIA 2 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA
O eu, o outro e nós.
Corpo, gestos e movimentos.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
EI03EF01 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por meio de 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 
expressão. 
• Conhecer os países de origens de alguns alimentos. 

VIVÊNCIA 3
•	Aplicação	da	Verificação	de	Aprendizagem	de	Inglês.

TAREFA DE CLASSE
VIVÊNCIA 1:		Vamos	Trabalhar	–	Linguagem	págs.		121	e	122.	
VIVÊNCIA 2:	Portifólio	(PROJETO	FESTANÇA	NO	ARRAIÁ)	/	SAS	–	Livro	1	–	Explorar	
e	Descobrir	-	Sequência	Didática	-			COMIDAS	DO	BRASIL	págs.	77	E	80.

TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1:	Vamos	Trabalhar	–	Linguagem	págs.	123,	124	e	125.
VIVÊNCIA 2:	SAS	–	Livro	1	–	Explorar	e	Descobrir	-	Sequência	Didática	-			COMIDAS	
DO	BRASIL	pág.	84	e	90.



2022
16.06.2022 QUINTA-FEIRAINFANTIL V

FERIADO



2022
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VIVÊNCIA 1
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA
Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações.
Traços, sons, cores e formas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
EI03EF01 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por meio de 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 
expressão. 
EI03ET01 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 
propriedades.
• Estimular e desenvolver a leitura e a escrita dos números como suporte para a 
assimilação de vários tipos de conteúdo do conhecimento matemático.
• Criar uma regra para jogos.
• Compreender que a adição está relacionada a ideia de somar, juntar e acrescentar.

VIVÊNCIA 2
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA
O eu, o outro e nós.
Corpo, gestos e movimentos.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
EI03EO01	 Demonstrar	 empatia	 pelos	 outros,	 percebendo	 que	 as	 pessoas	 têm	
diferentes sentimentos, necessidades e maneira de pensar e agir.
EI03CG02	Demonstrar	controle	e	adequação	do	uso	de	seu	corpo	em	brincadeiras	e	
jogos escutam e recontam de histórias atividades artísticas, entre outras possibilidades.
• Conhecer a estrutura de uma receita.

TAREFA DE CLASSE
VIVÊNCIA 1:	SAS	–	É	hora	de	brincar	com		letras	e	números		pág.		123.	
VIVÊNCIA 2:	SAS	–	Livro	1	–	Explorar	e	Descobrir	-	Sequência	Didática	-			COMIDAS	
DO	BRASIL	págs.	95,	99	e	106.

TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1:	Vamos	Trabalhar	–	Matemática	págs.	102		e	103.
VIVÊNCIA 2:	SAS	–	Livro	1	–	Explorar	e	Descobrir	-	Sequência	Didática	-			COMIDAS	
DO	BRASIL	págs.	91,	101	e	103.

ATENÇÃO!	 JUNTAMENTE	COM	A	FAMÍLIA	DESENVOLVA	A	PROPOSTA	DO	PROJETO	
DE	LEITURA	(ERA	UMA	VEZ).	NÃO	ESQUEÇA	DE	DEVOLVÊ-LO	NA	SEGUNDA-FEIRA	
(20.06).

OBS: SEGUNDA-FEIRA (20.06), É DIA DE TRAZER LANCHE SAUDÁVEL.


