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SEGMENTO Ensino Infantil ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Artes PROFESSOR (A) Wânia Parreiras  

ANO/SÉRIE 1° Período TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS  

Registrar a criatividade e a simplicidade das formas, por meio de práticas 

expressivas realizadas em suportes e materiais diversos, reconhecendo as 

diversas modalidades da arte e dar início ao contato com a arte e como ela se 

apresenta em nosso país. Recordar e refletir habilidades de observação, análise 

e síntese dentro das artes plásticas. 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Artistas modernistas e contemporâneos brasileiros. 

 Portinari/ Iran do Espirito Santo. 

 Forma. 

 

C) SITUAÇÕES DE APREDIZAGEM  

 Em sala:  

 Realizar atividades de natureza cognitiva e motora, individual e em 

grupo. 

 Expressar-se ativamente em atividades lúdicas, dividindo-as com os 

colegas. 

 Aplicar a linguagem visual e gráfica de diversas formas. 

 Manipular os materiais das artes plásticas, de modo a desenvolver a 

coordenação motora e a cognição. 

Em casa:  

 Realizar produções artísticas (desenho, modelagem, colagem, recorte) 

 Manter contato o teatro, cinema e exposições, levando em consideração 

a faixa etária, tornando a experiência significativa. 

 Registrar as experiências com livros e sites infantis. 
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D) PROJETOS 

 Semana das Artes. 

 Mostra Cultural. 

 

E) AVALIAÇÃO  

A avaliação será processual e constante, tendo como critério observar o 

individual, o coletivo, o desenvolvimento da coordenação motora e a cognição, 

bem como o interesse das crianças nas produções de arte. 

Valorização das conquistas, tendo em vista principalmente a pouca idade das 

crianças. 

Ficha de avaliação individual – Por etapa. 
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SEGMENTO Educação Infantil  ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Educação Física PROFESSOR (A) Thaís Bueno / Vinícius 
Cambraia  

ANO/SÉRIE 1º período TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS   

 Preservar manifestações da cultura corporal de movimentos de outras 

épocas como forma de constituir a memória cultural e torná-la acessível 

às novas gerações. 

 Brincar com diferentes parceiros e envolver-se em variadas brincadeiras 

de modo a construir o sentido singular e coletivo, da autonomia e da 

solidariedade. 

 Compreender as sensações e necessidades do corpo através do 

movimento, desenvolvendo autonomia para cuidar de si. 

 Conhecer-se, reconhecendo, nomeando e valorizando suas 

características pessoais, corporais, capacidades físicas, sensações e 

necessidades, bem como, as das outras crianças e adultos. 

 Brincar, utilizando-se criativamente das práticas corporais como forma 

de interagir com o espaço, o tempo e o outro. 

 Conhecer-se e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando 

seus próprios interesses na relação com o mundo físico e social, 

convivendo e conhecendo os costumes e as tradições de seus grupos de 

pertencimento. 

 Repudiar a violência sob todas as formas, adotando atitudes de respeito 

mútuo e solidariedade em diferentes situações. 

 

B) TEMAS/CONTEÚDOS  

 JOGOS E BRINCADEIRAS: Construindo o Brincar / Brincando na Água 

 GINÁSTICA: O que é Ginástica?  
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C) AVALIAÇÃO 

Nas aulas de Educação Física da Educação Infantil, a avaliação é um instrumento 

utilizado pelos professores para, processualmente, acompanhar o desempenho 

das crianças de 0 a 6 anos. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) n. 9394/96 (BRASIL, 1996) este processo avaliativo 

deve ser realizado, mediante o acompanhamento do desenvolvimento da 

criança, através de observação e registro, sem a preocupação com a promoção 

para o Ensino Fundamental. Desta forma, a avaliação não tem o objetivo 

exclusivo de verificar o rendimento da criança, mas acompanhar o seu 

aprendizado e desenvolvimento, atribuindo conceitos para dimensioná-los. A 

obtenção do conceito do aluno partirá dos seguintes critérios: Conceitual, 

Atitudinal e Procedimental. A avaliação conceitual será realizada a partir da 

análise dos relatos e dos registros dos alunos. A avaliação atitudinal 

compreenderá a observação dos momentos de cooperação nas atividades 

desenvolvidas, o cumprimento dos combinados da disciplina construídos em 

aula e o respeito com todos. Na avaliação procedimental será observado o 

empenho e a capacidade do aluno de realizar as atividades desenvolvidas. 

Durante o processo avaliativo, semestralmente, serão atribuídos aos alunos os 

seguintes conceitos: BD (Bom Desempenho), EA (Em Aquisição) e DD (Demonstra 

Dificuldade). 
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SEGMENTO Educação infantil  ETAPA   3ª etapa  

DISCIPLINA Língua inglesa PROFESSOR (A) Beatriz Lacerda Bueno de 
Camargo  

ANO/SÉRIE 1º período  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolver as quatro habilidades que subjazem a competência linguístico-

comunicativa em inglês (leitura, escrita, escuta e fala) de forma lúdica e 

dinâmica. Conhecer diferentes manifestações culturais: Halloween, 

Thanksgiving, Christmas e desenvolver atitude de respeito diante delas, 

aprimorar o vocabulário através das relações com o conhecimento com o outro 

e com o mundo. Apreciar uma segunda língua. Participar das aulas com 

materiais interativos como jogos, músicas e atividades. Praticar a língua inglesa 

de forma contextualizada e próxima da realidade. 

 

F) MY FOOD (UNIT 7) 

 Fruit and vegetables: apples, bananas, beets, carrots, grapes, oranges, 

pears, peas, tomatoes. 

 Grammar phrase: What fruit do you like? I like (pears) / (tomatoes) 

please. Here you are. Thank you. 

 Action verbs: add, eat, mix, slice. 

 Story song: It’s good to share. 

 Action song: bananas with cream an sugar! 

 
 

G) MY TOWN (UNIT 8) 

 Community helpers: doctor, firefighter, policeman, teacher 

 Places: fire station, hospital, police station, school 

 Grammar phrase: Who are you? I’m a (firefighter) / Where’s the (police 

station)? There! 

 Action verbs: close, open, shout, stand 
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 Verbs: go, stop 

 Story song: Call 911 

 Action song: stand and shout 

 

H) PROCEDIMENTOS DE ESTUDO 

Em sala: Participar de atividades individuais, em duplas e em grupo com a 

utilização de músicas, brincadeiras e recursos audiovisuais autênticos e tarefas 

elaboradas especificamente para o nível proposto. 

Em casa: Realizar atividades (homeworks) individualmente ou com a 

participação dos pais ou responsáveis.  O contato com qualquer material – 

vídeos, livrinhos de estória, sites etc é uma boa forma de manter contato com 

a língua, ampliar o vocabulário e as diversas habilidades. 

I) AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será contínuo considerando a participação nas 

atividades individuais e em grupo, os interesses e avanços na aprendizagem e 

comportamento e será apresentado para família em forma de ficha de 

desenvolvimento. 
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SEGMENTO Educação Infantil ETAPA   3ª etapa 

DISCIPLINA Linguagem oral e escrita PROFESSOR (A) Bruna, Camila e Mércia 

ANO/SÉRIE 1º Período TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS: 

Desenvolver a linguagem oral, ampliando o vocabulário; manifestar interesse 

pelos diferentes gêneros textuais, bem como utilizar as ferramentas da escrita 

e reconhecer as letras do alfabeto. 

B) TEMAS E TÓPICOS 

COMPREENSÃO DE GÊNEROS DISCURSIVOS ORAIS E ESCRITOS, VERBAIS E NÃO 

VERBAIS, IMPRESSOS E DIGITAIS E SUA RELAÇÃO COM A CULTURA. 

 Texto verbal. 

 Texto não verbal  

 Distinção entre fala e escrita. 

 Gênero textuais: tirinha, convite, jogo, placa e receita). 

 Função social do gênero (tirinha, convite, jogo, placa e receita). 

 Personagem. 

 Espaço. 

 Fato acontecido. 

 Posicionamento em relação ao mundo. 

APROPRIAÇÃO DA LÍNGUA, DO SEU FUNCIONAMENTO E USO REFLEXIVO DA 

LÍNGUA E SUA RELAÇÃO COM O PATRIMÔNIO LINGUÍSTICO NACIONAL E 

CULTURAL. 

 Objetos de escrita (lápis, caderno, borracha). 

 Escrita de palavras. 

 Identificação de palavras. 

 Ampliação do vocabulário. 

 Letra. 

 

mailto:contagem@santoagostinho.com.br


 
UNIDADES DE ESTUDO - 2017 

Rua Marte, 435 – Jardim Riacho das Pedras - CEP: 32241-250 – Contagem – MG  
Fone: (31) 2103-0700 contagem@santoagostinho.com.br. 

 
 

 

 

PRODUÇÃO DE GÊNEROS DISCURSIVOS ORAIS E ESCRITOS, VERBAIS E NÃO    

VERBAIS, IMPRESSOS E DIGITAIS E SUA RELAÇÃO COM A CULTURA. 

 Reconto oral. 

 Produção de textos orais. 

 Produção de Textos Coletiva. 

 Reconto de fatos acontecidos. 

 Ponto de vista. 

 Eventos ocorridos no dia-a-dia. 

 Eventos do faz de conta (da imaginação da criança). 

COMPREENSÃO DE GÊNEROS DO DISCURSO DO DOMÍNIO LITERÁRIO E SUA 

RELAÇÃO COM A MEMÓRIA CULTURAL. 

 Formação Literária (hábitos de leitura). 

 Identificação/ Avaliação de personagens: 

 Fadas, Príncipes, Princesas, Madrasta e Bruxas. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

 Participar e ajudar na construção de momentos como a rotina, 

combinados; rodas de músicas, brincadeiras cantadas, relatos de 

vivências, sentimentos, emoções, contação de histórias e recontos feitos 

de memória. 

 Visualização, cópia e construção de palavras e frases relacionadas as 

experiências do cotidiano escolar, poemas e parlendas, letras móveis, 

construção coletiva de palavras, ditado de letras, construção de 

pequenos textos coletivos. 

 Participar de jogos diversos como: bingo de letras, forca, jogo da 

memória. 

 Participar de atividades práticas na cozinha pedagógica. 
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 Explorar livros literários e revistas em quadrinhos e realizar as atividades 

de passatempos.  

Em casa:  

 Transmitir recados oralmente. 

 Contar para a família como foi o dia na escola. 

 Ouvir, contar e recontar histórias. 

 Ler diferentes gêneros textuais (Livros de literatura, revistinhas em 

quadrinhos, revistas infantis, jornais, entre outros). 

 Manipular letras móveis, jornais, revistas. 

 Propor aos seus pais para realizar com você, passeios culturais (museus, 

cinema, teatro, exposições). 

 Realizar os deveres de casa com o apoio de um adulto. 

   Realizar jogos online que estimulem a construção de palavras, 

percepção de sons das letras, etc.  

   Recontar histórias feitas de memória. 

 

D) AVALIAÇÃO: 

A avaliação acontece diariamente através das rodas de conversa e registros de 

observação e é formalizada através de portfólio e relatório do desenvolvimento 

escolar. 
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SEGMENTO Educação Infantil ETAPA  3ª  

DISCIPLINA Matemática PROFESSOR (A) Bruna, Camila e Mércia 

SÉRIE 1° Período TURNO  Manhã / Tarde 

 

A) OBJETIVOS 

Aplicar a contagem oral, o reconhecimento, a quantificação e traçado dos 

números, construir sequência, realizar agrupamentos com elementos 

semelhantes e diferentes, explicitar e representar a posição de objetos e 

pessoas tendo como referência a própria criança. 

Identificar tamanho e peso dos objetos, capacidade dos recipientes, noções 

temporais e formas geométricas em diversas situações do cotidiano. Construir 

gráficos e tabelas como instrumento de registro e coleta de informações. 

Resolver situações problema, formulando questões, levantando hipóteses, 

organizando dados, testando possibilidades de solução. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

Construção do sentido numérico (de 1 a 9) 

 Aplicar contagem oral, identificar os números, associar quantidades, 

criar sequência de até 3 elementos, formar série de objetos ou pessoas, 

agrupar elementos por semelhanças e diferenças; 

 Explorar situações que conduzam à ideia de juntar e separar. 

 

Construção da percepção geométrica 

Espaço e forma 

 Posição de pessoas e objetos: 

 Formas geométricas (quadrado, círculo, triângulo e retângulo).  
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Grandezas e medidas 

 Tamanho, capacidade e peso dos objetos; 

 Noções temporais; 

 Cédulas e moedas. 

 

Tratamento da informação 

 Construir gráficos e tabelas. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

 Realizar contagem oral em diferentes situações; 

 Participar de jogos e brincadeiras que explorem conceitos matemáticos; 

 Utilizar diferentes estratégias para a resolução de situações cotidianas; 

 Manipular material concreto; 

 Perceber a necessidade dos números em seu dia a dia; 

 Realizar registros em portfólio e matrizes de exercícios no caderno. 

Em casa:  

 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, 

o depois e o entre em uma sequência. 

 Participar de jogos, brincadeiras e músicas que explorem conceitos 

matemáticos; 

 Manipular livros literários que abordem conceitos matemáticos; 

 Utilizar diferentes estratégias para a resolução de situações cotidianas; 

 Realizar tarefas de casa; 

 Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e 

diferenças; 

 Praticar situações de recortes e colagens utilizando materiais diversos. 
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D) AVALIAÇÃO 

Acontece de maneira contínua e processual, através de observações e 

intervenções da professora, sendo formalizada através do Portfólio e registros 

no caderno. 
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SEGMENTO Infantil  ETAPA   3ª etapa  

DISCIPLINA Música PROFESSOR (A) Zildo André Vieira Flores  

ANO/SÉRIE 1º Período TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Familiarizar-se com sons suaves (piano), médio e fortes; diferenciar sons 

graves, médios e agudos; e sons de diferentes instrumentos e vozes; aprender 

a realizar padrões rítmicos simples com o corpo e com instrumentos musicais 

básicos; cantar cantigas e músicas com estrutura rítmica e melódica simples; 

conhecer músicas do repertório infantil tradicional e contemporâneo. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

Canções sobre bichos e seres vivos, brincadeiras cantadas, cantigas 

tradicionais; 

Material sonoro Duração: sons curtos e longos; sons e silêncios (pausas); 

Material sonoro intensidade/dinâmica (sons suaves, médios e fortes) 

Material sonoro Ritmo 

Material sonoro altura/melodia (sons graves, médios e agudos; movimentos 

sonoros ascendentes – do grave ao agudo – e descendentes – do agudo ao grave) 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala  

Participar de atividades de acolhida e ‘aquecimento’ – brincadeiras com 

vocalizes básicos e padrões rítmicos simples, jogos de imitação; 

Apreciar uma música e perceber materiais sonoros e instrumentos; ouvir e 

cantar; ouvir e dançar; 

Participar de atividades de “performance” (vivência lúdica) – brincadeiras 

cantadas; improvisações ou acompanhamento de músicas com instrumentos; 

exercícios com sons (sem exigências técnicas mais específicas) 
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Em casa 

Ouvir com frequência músicas variadas com os pais e demais familiares; 

Participar de brincadeiras cantadas com os familiares, valorizando repertório 

da infância dos pais e avós; 

Vivenciar momentos de silêncio e valorizá-los para perceber sons ambientes e 

do entorno; 

Brincar de imitar os movimentos e sons de bichos e personagens do mundo da 

fantasia. 

 

D) AVALIAÇÃO  

Observação da atuação da criança nas atividades individuais ou coletivas de 

cantar, cantar e brincar e acompanhar canções com movimentos corporais, 

palmas ou instrumentos básicos; 

 

E) CRITÉRIOS 

- Tempo e qualidade de atenção; 

- Interação com o grupo nas atividades; 

- Regularidade ou irregularidade nos movimentos corporais seguindo um ritmo 

musical; 

- Aprendizado gradual da letra da música; 

- Habilidade de manter uma regularidade no pulso, ao tocar um instrumento 

durante uma música; 
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SEGMENTO Educação Infantil ETAPA  3ª etapa 

DISCIPLINA Natureza e Sociedade PROFESSOR (A) Bruna, Camila e Mércia 

ANO/SÉRIE 1º período  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Desenvolver a capacidade de observar o mundo que as rodeia, construindo 

gradativamente atitudes de curiosidades, de crítica, de contestação e de 

reformulação de explicações para a diversidade de fenômenos e 

acontecimentos do mundo social e natural. 

 

B) SERES VIVOS 

 Flora. 

 

C) CULTURA E LAZER 

 Espaços de lazer; 

 Valores e tradições culturais. 

 

D) TEMPO 

 Ordem das tarefas, rotina; 

 Uso do calendário. 

 

E) NOÇÕES ESPACIAIS 

 Localização espacial; 

 Noções topológicas. 

 

F) ESCALA 

 Reduções e ampliações. Grande? Pequeno? Perto? Longe? 

 Comparação de objetos a partir de diferentes características. 
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G) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

EM SALA: 

 Demonstrar interesse em relação às atividades realizadas. 

 Expressar-se verbalmente expondo suas ideias. 

 Nomear e classificar a partir dos temas estudados. 

 Vivenciar situações concretas para completar e efetivar os conteúdos 

desenvolvidos. 

 Ter contato com brinquedos e brincadeiras antigas e atuais (amarelinha 

cantiga de roda, pula corda, elástico... dentre outras). 

EM CASA: 

 Passear com a família em locais de área livre, ali brincar explorando o 

espaço geográfico. 

 Ouvir músicas dançar e cantar explorando os movimentos do corpo. 

 Registrar passeios vivenciados pela família. 

 Comparar as diferenças e semelhanças dos espaços de convívio familiar 

e escolar. 

 Realizar brincadeiras diversas junto à família. 

 Montar juntamente com a família uma rotina de tarefas (horários, 

brincadeiras, banho, alimentação, escola etc). 

 

H) AVALIAÇÃO: 

A avaliação é um ato conjunto entre professor e aluno. Todos são protagonistas 

no processo de desenvolvimento das habilidades que favorecem a aquisição de 

novos conhecimentos. É essencial compreender a criança como um sujeito em 

processo de desenvolvimento, observá-la diariamente valorizando suas 

conquistas e revendo as dificuldades que surgirem. 
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