
JARDIM II 04.11.2019  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 das palavras com az, ez, iz, oz, uz.
• Ler e escrever palavras no quadro.
• Trabalhar o significado de cada palavra.

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
EI03ET07- Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes 
e o depois numa sequência numérica.
• Identificar e escrever os numerais de 1 à 100 (Retomada).
• Resolver continhas de adição e subtração (Retomada).

VIVÊNCIA 3
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Familiarizar os alunos 
com novo vocabulário referente a vestuário.

TAREFA DE CLASSE
VIVÊNCIA 1: Marcha Criança – Linguagem págs. 212, 213, 214 e 215.
VIVÊNCIA 2: SAS – Vivenciando e Aprendendo pág. 171.
VIVÊNCIA 3: Student Book – Unit 9 – When do we change our clothes? – Page 94.

TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: Marcha Criança – Caligrafia págs. 84 e 85.
VIVÊNCIA 2 : SAS – Vivenciando e Aprendendo pág. 172.
VIVÊNCIA 3: Activity Book – Unit 9 – When do we change our clothes? – Page 77.
Instrução: A criança deverá cobrir as palavras, pintar as imagens dos cards e a 
principal. Não se esqueça de tentar ler as palavras do vocabulário.



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 palavras com a consoante + l.
• Ler e escrever palavras com bl, cl, fl, gl, pl, tl.

VIVÊNCIA 2
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 
O eu, o outro e nós (OE) / Corpo, gestos e movimentos (CG). 
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 a existência de diferentes meios de comunicação e sua importância.
• Identificar situações diárias que se faça necessário o uso dos meios de comunicação.

VIVÊNCIA 3
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Praticar o novo vocabulário 
e estrutura através de um jogo.

TAREFA DE CLASSE
VIVÊNCIA 1: Marcha Criança – Linguagem págs. 220 e 221 / Marcha Criança – Caligrafia 
págs. 110 e 111.
VIVÊNCIA 2: SAS -  Vivenciando e Aprendendo págs. 112 e 115. 
VIVÊNCIA 3: Student Book – Unit 9 – Play with me – Page 95.

TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: Marcha Criança – Linguagem págs. 222 e 223. 
VIVÊNCIA 2: SAS - Vivenciando e Aprendendo págs. 119 e 124.
VIVÊNCIA 3: Activity Book – Unit 9 – Play with me  – Page 78.
Instrução: Complete as frases de acordo com a imagem indicada. Tente ler juntamente 
com seu orientador. Depois, complete o desenho do boy indicado no quadro usando as 
instruções dadas de acordo com as perguntas/respostas que os alunos completaram.

OBS.: AMANHÃ (06.11), É DIA DE TRAZER SEU LANCHE SAUDÁVEL.

JARDIM II 05.11.2019 TERÇA-FEIRA



06.08.2019 TERÇA-
-FEIRA

06.11.2019 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.
• Conhecer os sons de palavras com a consoante muda.
• Ler e escrever palavras no quadro.
• Trabalhar o significado de cada palavra.
• Leitura da palavra CACTO.
• Contextualização da palavra.

VIVÊNCIA 2
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 
Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações (ET) / Traços, sons, cores 
e formas (TS).
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. 
• Resolver problemas de adição.
• Registrar quantidades.

VIVÊNCIA 3
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Ler e entender uma 
história.

TAREFA DE CLASSE
VIVÊNCIA 1: Marcha Criança – Linguagem págs. 232 e 233. 
VIVÊNCIA 2: Atualização de páginas.
VIVÊNCIA 3: Student Book – Unit 9 – Read with me – Page 96.

TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: Marcha Criança – Linguagem págs. 234 e 235. 
VIVÊNCIA 3: Activity Book – Unit 9 – Read with me  – Page 79.
Instrução: Leia as frases e circule a expressão correta, de acordo com a imagem.
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07.11.2019 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.
• Realizar leitura de imagens que representem situações diárias, destacando os meios 
de comunicação encontrados.
• Valorizar os meios de comunicação, considerando-os como facilitadores de vida das 
pessoas.

VIVÊNCIA 3

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Praticar o novo conteúdo 
através de uma música.

TAREFA DE CLASSE
VIVÊNCIA 1: SAS -  Vivenciando e Aprendendo págs.  126, 128 e 129.
VIVÊNCIA 2: PERÍODO BARROCO: BACH. PRÁTICA DE CORAL

VIVÊNCIA 3: Student Book – Unit 9 – Sing with me – Page 97.

TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: SAS -  Vivenciando e Aprendendo págs. 132, 133 e 134.
VIVÊNCIA 3: Photocopy.
Instrução: Associe os nomes com às imagens.
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08.11.2019   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. 

VIVÊNCIA 3

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Revisar o conteúdo 
visto na semana através de um jogo.

TAREFA DE CLASSE
VIVÊNCIA 1: SAS – Desenho e Escrita / Atualização de páginas.
VIVÊNCIA 3: Game.

TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: SAS -  Vivenciando e Aprendendo págs. 135 e 136 / Projeto de Leitura 
(Ciranda de Livros).
VIVÊNCIA 3: Assista ao vídeo “Clothing Song For Kids | Learn 15 Words | 
Learn English Kids do canal Dream English Kids < https://www.youtube.com/
watch?v=KFQxBCvgx70>

CULMINÂNCIA DO PROJETO DE LEITURA (CIRANDA DE LIVROS)
OBS.: SEGUNDA-FEIRA (11.11), É DIA DE TRAZER SEU LANCHE SAUDÁVEL.
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