
2020
INFANTIL V 17.02.2020  SEGUNDA-FEIRA

1ª VIVÊNCIA
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 
Escuta, fala, pensamento e imaginação (EF) / Corpo gesto e movimentos (CG).
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 as letras vogais e consoantes maiúsculas e minúsculas dentro do alfabeto.
• Identificar fonemas e sua representação por letras.
• Diferenciar as letras vogal e consoante através de palavras.
• Relacionar as letras iniciais de nomes de colegas da turma com as letras do alfabeto.

2ª VIVÊNCIA
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.
• Utilizar números naturais como indicador de quantidades.
• Organizar e ordenar grupos de acordo com critérios estabelecidos.
• Formar grupos utilizando cores, e formas.

3ª VIVÊNCIA 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Ler e entender a estória 
da Fifi e praticar o vocabulário (knock on the door-bater na porta); (Turn on the light-
Ligar a luz); (Point to the window- apontar para a janela) e (Walk up the stairs-Subir 
as escadas).

TAREFA DE CLASSE 
VIVÊNCIA 1: Marcha Criança  - Português págs. 22, 23, 24 e 25.
VIVÊNCIA 2: Marcha Criança – Matemática págs. 40, 41, 42 e 43.
VIVÊNCIA 3: Unit 1-What’s your school like? Student Book - pages 16 e 17.

TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1:  Marcha Criança  - Caligrafia  págs. 15 e 16.
VIVÊNCIA 2: Marcha Criança Matemática págs. 44 e 45.
VIVÊNCIA 3: Activity Book – pages  16 and 17.
PAGE 16: Orientador, incentive a criança a ligar as instruções (parte superior da 
página) com as ações correspondentes (parte inferior da página). Em seguida, na 
última instrução, motive a criança a desenhar a Prickly abrindo o livro.
PAGE 17: Orientador, leia os comandos em inglês com a criança. Você pode digitar 
as frases no google tradutor e permita que a criança ouça os áudios em inglês. Em 
seguida, a criança deve tracejar os comandos e depois enumerá-los de acordo com 
as imagens na parte inferior da página. 
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1ª VIVÊNCIA
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.
• Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 
emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto a brincadeiras, dança, tetro e música.
• Demonstrar controle e adequação do uso do corpo em brincadeiras e jogos escutam e 
recontam de histórias.
• Identificar as partes do corpo (RETOMADA).
• Compreender as funções do corpo (RETOMADA).

2ª VIVÊNCIA
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA
Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações (ET) /  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. 
• Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, 
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.
• Memorizar as imagens de forma rápida desenvolvendo e aperfeiçoando o raciocínio, 
principalmente para as crianças, que criam relações entre as imagens e a sequência. 
• Contar quantidades de cartões
• Registrar quantidades de cartões.

3ª VIVÊNCIA
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Revisar os encontros 
consonatais (tch, st, cl e cr) e mostrar a importância de ser gentil. 
CLASS ACTIVITY
HOMEWORK
TAREFA DE CLASSE 
VIVÊNCIA 1: SAS - Vivenciando e Aprendendo págs. 13, 14 e 116.
VIVÊNCIA 2: SAS - Vivenciando e Aprendendo págs. 33, 43  e 44.
VIVÊNCIA 3: Unit 1- What’s your school like? Student Book – pages 18 and 19.

TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: SAS -  Vivenciando e Aprendendo  pág.  54 / Tarefa Fotocopiada.
VIVÊNCIA 2: Tarefa Fotocopiada.
VIVENCIA 3: Activity Book pages 18 and 19.
PAGE 18: Orientador, incentive a criança a ligar as figuras de acordo com as ações. 
Depois, criança deve tracejar as ações. Em seguida, você deve ir ao vocabulary na parte 
inferior da página e ajude a criança a completar as palavras com as letras que estão 
faltando.
PAGE 19: A criança deve completar as frases com as palavras que estão no quadro. Em 
seguida, incentive-a desenhar o quarto de forma caprichada.

INFANTIL V 18.02.2020 TERÇA-FEIRA
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1ª VIVÊNCIA
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.
• Identificar os numerais em diversas situações.
• Reconhecer números no dia a dia.
• Relacionar numerais as quantidades correspondentes. 

3ª VIVÊNCIA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Falar os diferentes 
lugares da escola em inglês.

TAREFA DE CLASSE 
VIVÊNCIA 1: SAS - Letras e Números págs. 94, 95 e 96 /  SAS -  Vivenciando e 
Aprendendo pág. 52. 
VIVÊNCIA 3: Unit 1- What’s your school like? Student Book - pages  20 and 21.

TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: Tarefa Fotocopiada.
VIVÊNCIA 3: Activity Book - pages 20 and 21.
PAGE 20: Orientador, incentive a criança a ligar as palavras de acordo com as figuras 
correspondentes. Em seguida, a criança deve identificar os lugares que há na própria 
escola e fazer um check (✓).
PAGE 21:  A criança deve tracejar as palavras e depois ligá-las para a figuras 
correspondentes. Em seguida, motive a criança ilustrar alguma atividade que ela 
faça dentro do quarto.

INFANTIL V 19.02.2020 QUARTA-FEIRA
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1ª VIVÊNCIA
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 
Escuta, fala, pensamento e imaginação (EF) / Corpo gesto e movimentos (CG).
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 as letras do alfabeto e sua sequência.
• Conhecer o som de cada letra.
• Ler interpretar texto, observando o gênero literário.

2ª VIVÊNCIA
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: 
Aprimorar a percepção de pulso e da escala musical. 

3ª VIVÊNCIA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Retomar o vocabulário 
da unidade (ceiling, door, light, floor, sink and window).

TAREFA DE CLASSE 
VIVÊNCIA 1: Marcha Criança – Linguagem págs.  26, 27 e 28 / SAS – Vivenciando e 
Aprendendo pág. 30 / SAS – Atividades Grafomotoras págs. 08 e 09.
VIVÊNCIA 2: PULSO (clavas de madeira); ESCALA MUSICAL.
VIVÊNCIA 3: Activity Book - pages 22 and 23.

TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: Tarefa  Fotocopiada.
VIVÊNCIA 3: Unit 1- What’s your school like? Student Book  - pages 22 and 23.
HOMEWORK
PAGE 22: Orientador, leia as perguntas em inglês com a criança e encoraje-a tracejar 
APENAS a resposta correta de cada pergunta. Depois, a criança deve colorir as 
ilustrações.
PAGE 23: A criança deve observar as figuras e identificar o que está faltando em cada 
uma delas. Estimule a criança a observar as ilustrações do lado direito da página e 
escolher qual item irá desenhar em cada cômodo da casa. 
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1ª VIVÊNCIA 

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.
• Conhecer os aspectos culturais do carnaval que influenciaram na etnia brasileira.
• Reconhecer as manifestações carnavalescas dentro do contexto social.

TAREFA DE CLASSE 
VIVÊNCIA 1: SAS- Atividades Grafomotoras págs. 10 e 11 / SAS -  Vivenciando e 
Aprendendo pág. 116 / Tarefa Fotocopiada (Portfólio).
TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: Tarefa Fotocopiada. 
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