
JARDIM II 19.08.2019  SEGUNDA-FEIRA
VIVÊNCIA 1

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 
Corpo, Gesto e Movimento (CG) / Escuta, fala, pensamento e imaginação (EF) / 
Traços, Sons, Cores  e Formas (TS).
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
EI03EF01 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 
expressão. 
EI03EF01 Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, alterações 
e ritmos. 
EI03EF01 Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e 
tentando identificar palavras conhecidas.
• Identificar os sons de as, es, is, os, us nas palavras.
• Ler e escrever palavras no quadro.
• Trabalhar o significado de cada palavra.

VIVÊNCIA 2
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 
Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações (ET) / Traços, sons, cores e 
formas (TS) / Corpo, gestos e movimentos (CG). 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
EI03ET07- Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes 
e o depois numa sequência numérica.
• Analisar situações em que se subtraia e adiciona as coisas.
• Explicar o significado da palavra SUBTRAÇÃO.
• Demonstrar, por meio de desenho, a quantidade que será subtraída.
• Resolver situações envolvendo subtração.
• Aplicar cálculo de algarismo até 9.

VIVÊNCIA 3

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO:  Revisar números 1-29 
/ Ver os números 30 à 100.
TAREFA DE CLASSE
VIVÊNCIA 1: Marcha Criança – Linguagem págs. 150,151,152 e 153.
VIVÊNCIA 2:. Marcha Criança – Matemática págs. 146, 147 e 148. 
VIVÊNCIA 3: Student Book - UNIT 6 – Think with me – Page 69.
TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: Marcha Criança – Caligrafia págs. 76 e 77.
VIVÊNCIA 2: Marcha Criança – Matemática     págs. 149, 150 e 151.
VIVÊNCIA 3: Activity Book - UNIT 6 – Think with me – Page 56.
Instrução: 1) Escreva os nomes dos animais no espaço correspondente. 2) Desafio da 
Fifi: Complete as frases escrevendo animais que são maiores/menores que os outros, 
de acordo com a imagem da página da tarefa.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO COISAS DO NOSSO BRASIL



VIVÊNCIA 1
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 
Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações (ET) / Traços, sons, cores e 
formas (TS) / Corpo, gestos e movimentos (CG). 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
EI03ET07- Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes e 
o depois numa sequência numérica. 
• Compreender a ação de TIRAR” com o termo SUBTRAÇÃO.
• Introduzir o conceito de subtração por meio de atividades práticas e materiais concretos. 
Identificar e utilizar o sinal de subtração.
• Utilizar o ábaco para resolução de atividades de subtração.

VIVÊNCIA 2
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 
Corpo, gestos e movimentos (CG) / O eu, o outro e o nós (OE) / Escuta, fala, pensamento 
e imaginação (EF).
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, escuta e reconto de histórias atividades artísticas, entre outras possibilidades.
• Reconhecer a importância do folclore para construção da identidade.
• Resgatar brincadeiras e brinquedos do passado.
• Compreender a importância das brincadeiras no desenvolvimento das crianças.
• Observar os vários tipos de pipas (brinquedo) e textos informativos.

VIVÊNCIA 3
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO:  Revisar os números de 1 
a 100.
TAREFA DE CLASSE
VIVÊNCIA 1: Marcha Criança  - Matemática págs. 152 e 153.
VIVÊNCIA 2:. SAS – Vivenciando e Aprendendo págs. 22, 23 e 24 / Tarefa Fotocopiada 
(Portfólio).
VIVÊNCIA 3: Game.

TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: Tarefa Fotocopiada.
VIVÊNCIA 2: Tarefa Fotocopiada.
VIVÊNCIA 3: Photocopy.
Instrução: Associe os números com sua respectiva forma por extenso, pintando-os com 
a mesma cor.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO COISAS DO NOSSO BRASIL
AMANHÃ (21.08), É DIA DE TRAZER SEU LANCHE SAUDÁVEL.

JARDIM II 20.08.2019 TERÇA-FEIRA



06.08.2019 TERÇA-
-FEIRA

21.08.2019 QUARTA-FEIRA
VIVÊNCIA 1

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 
Corpo, Gesto e Movimento (CG) / Escuta, fala, pensamento e imaginação (EF) / 
Traços, Sons, Cores  e Formas (TS).
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
EI03EF01 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 
expressão. 
EI03EF01 Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, alterações 
e ritmos. 
EI03EF01 Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e 
tentando identificar palavras conhecidas.
• Identificar os sons de as, es, is, os, us  em nome de brinquedos.
• Ler e escrever palavras com nomes de brinquedos para realizar leitura.
•  Identificar os nomes dos brinquedos através de um jogo de um bingo.

VIVÊNCIA 2
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 
Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações (ET) / Traços, sons, cores e 
formas (TS) / Corpo, gestos e movimentos (CG). 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
EI03ET07- Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes 
e o depois numa sequência numérica.
EI03ET04- Registrar observações, manipulações e medidas usando múltiplas 
linguagens (desenho, registro, por números ou escrita espontânea), em diferentes 
suportes.
• Realizar contagem, leitura e escrita de números.
• Registrar quantidades.
• Resolver continhas de subtrair usando a unidade e dezena.
• Resolver situações- problemas adquirindo noção de subtração.

VIVÊNCIA 3

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO:  Praticar o conteúdo 
através de jogos.

TAREFA DE CLASSE
VIVÊNCIA 1: SAS – Vivenciando e Aprendendo págs. 27 e 28.
VIVÊNCIA 2: SAS – Vivenciando e Aprendendo págs. 25, 26, 29 e 30.
VIVÊNCIA 3: Student Book – Unit 6 – Show me – Page 70.
TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: SAS – Vivenciando e Aprendendo pág. 33.
VIVÊNCIA 2: Marcha Criança – Matemática  págs. 154 e 155.
VIVÊNCIA 3: Photocopy.
Instrução: Associe cada animal com o respectivo nome do seu habitat (casa, fazenda 
ou selvagem).

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO COISAS DO NOSSO BRASIL
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22.08.2019 QUINTA-FEIRA

VIVÊNCIA 1
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 
Corpo, gestos e movimentos (CG) / O eu, o outro e o nós (OE) / Escuta, fala, 
pensamento e imaginação (EF).
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, escuta e reconto de histórias atividades artísticas, entre outras possibilidades.
• Reconhecer a importância do Folclore para construção da identidade.
• Compreender o significado da palavra Folclore.
• Reconhecer o que faz parte do Folclore. 
• Resgatar, vivenciar e valorizar as manifestações da cultura popular brasileira.
• Estimular as brincadeiras lúdicas com as crianças.

VIVÊNCIA 2

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO:
Aprimorar a percepção musical. 

VIVÊNCIA 3

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO:  Colorir máscaras de 
animais.

TAREFA DE CLASSE
VIVÊNCIA 1: SAS – Vivenciando e Aprendendo págs. 36 e 37 / Tarefa Fotocopiada 
(Portifólio)
VIVÊNCIA 2: Harmonia entre voz e violão; Orquestra pág. 45.
VIVÊNCIA 3: Student Book – Unit 6 – Show and tell – Page 71.

TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: Tarefa Fotocopiada.
VIVÊNCIA 3: Activity Book - Unit 6 – Show and tell – Page 57.
Instrução: Corte os animais e cole nos palitos (Animal puppets).  Faça uma revisão 
com o aluno, peça que ele fale o nome dos animais em Inglês.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO COISAS DO NOSSO BRASIL
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23.08.2019 SEXTA-FEIRA
VIVÊNCIA 1

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 
Corpo, Gesto e Movimento (CG) / Escuta, fala, pensamento e imaginação (EF) / 
Traços, Sons, Cores  e Formas (TS).
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
EI03EF01 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 
expressão. 
EI03EF01 Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, alterações 
e ritmos. 
EI03EF01 Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e 
tentando identificar palavras conhecidas.
• Identificar nas palavras o padrão silábico com as, es, is, os, us.
• Formar palavras que possuam as silabas em estudo.

VIVÊNCIA 2
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 
Corpo, gestos e movimentos (CG) / O eu, o outro e o nós (OE) / Escuta, fala, 
pensamento e imaginação (EF).
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.
• Compreender que a cantiga popular,  adivinhações, trava-língua, lendas etc  fazem 
parte do nosso Folclore.
• Conhecer  a lenda da Iara. 

VIVÊNCIA 3
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO:  Revisar os números de 
1 à 100.

TAREFA DE CLASSE
VIVÊNCIA 1: Tarefa Fotocopiada (Portifólio).
VIVÊNCIA 2: SAS – Vivenciando e Aprendendo págs. 62, 63 e 180 / SAS 
VIVÊNCIA 3: Game.
 
TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: Tarefa Fotocopiada / Projeto de Leitura (Ciranda de Livros).
VIVÊNCIA 2: Tarefa Fotocopiada.
VIVÊNCIA 3: Assista ao vídeo “Canção de números 1-100 para crianças | Canções 
inglesas para criança” do canal “The Singing Walrus – Canções de inglês para as 
crianças” <https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA>

CULMINÂNCIA DO PROJETO COISAS DO NOSSO BRASIL
SEGUNDA-FEIRA (26.08), É DIA DE TRAZER SEU LANCHE SAUDÁVEL.
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