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SEGMENTO Ensino Infantil ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Artes PROFESSOR (A) Wânia Parreiras 

ANO/SÉRIE 2° Período TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Desenvolver a capacidade de expressão, observação e comunicação, no 

trabalho individual e em grupo, observando os princípios de convivência, 

interagindo com materiais, conhecendo e experimentando-os através de 

dinâmicas em artes plásticas. Mostrar e qualificar a arte no contexto da cultura 

e da civilização humana, tendo como base de estudos, o teatro de sombras e as 

marionetes, contribuindo também com a consciência em relação à 

biodiversidade. 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Projeto Gepeto: Recurso Literário: “O Menino do Dedo Verde.”. 

 Forma: semelhanças, diferenças, forma e contra forma. 

 Teatro de sombras. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

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. 
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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. 

 

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 2º 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. 

 Brincar, utilizando-se criativamente das práticas corporais como forma 

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

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

mútuo e solidariedade em diferentes situações. 

 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. 

 Conhecer-se, reconhecendo, nomeando e valorizando suas 

características pessoais, corporais, capacidades físicas, sensações e 

necessidades, bem como as das outras crianças e adultos. 

 

B) TEMAS/CONTEÚDOS  

 LUTAS: Capoeira 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

 

SEGMENTO Educação infantil  ETAPA   3ª etapa  

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

ANO/SÉRIE 2º período  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS  

 

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. 

B) MY FAFORITE FOOD (UNIT 7) 

 Food: Cereal, eggs, milk, orange juice, pancakes, soup, steak 

 Grammar phrase: I like (milk). I don’t like (milk). / Do you like 

(pancakes)? Yes, I do / No I don’t. 

 Action verbs: flip, pour, squeeze 

 Meals: breakfast, dinner 

 Story song: I like soup 

 Action song: Let’s all make pancakes! 

 
 

C) PLACES IN TOWN (UNIT 8) 

 Places in town: fair, movie theatre, museum, park, theatre, toy store, 

zoo 

 Grammar phrase: Let’s go to the fair (fair) / The (toy story) is next to 

the (zoo). 

 Action verbs: listen, look, wait 

 Adjectives: bad, good 
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 Story song: Runaway dog! 

 Action song: Stop and listen 

 

D) 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. 

E) 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) Adriana, Carla, Fabiana e 
Roberta Ferreira 

ANO/SÉRIE 2º Período TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS: 

Demonstrar autonomia na utilização das ferramentas da escrita; desenvolver a 

linguagem oral; ser capaz de avançar com relação à construção da escrita; 

demonstrar interesse por diferentes gêneros textuais. 

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 

 Narrativas de memória 

 Gêneros textuais: carta, convite, bilhete, contos, notícias, informativos 

 Suportes: revistas, jornais, livros 

 Ponto de vista 

 

APROPRIAÇÃO DA LÍNGUA, DO SEU FUNCIONAMENTO E USO REFLEXIVO DA 

LÍNGUA E SUA RELAÇÃO COM O PATRIMÔNIO LINGUÍSTICO NACIONAL E 

CULTURAL. 

 Alinhamento da escrita 

 Consciência fonológica 

 Escrita de palavras 

 Sílabas  

 Rimas 

 Ampliação do vocabulário 
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PRODUÇÃO DE GÊNEROS DISCURSIVOS ORAIS E ESCRITOS, VERBAIS E NÃO    

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

 Produção de Narrativas Orais 

 Textos escritos 

 Textos orais 

 Linguagem 

 

COMPREENSÃO DE GÊNEROS DO DISCURSO DO DOMÍNIO LITERÁRIO E SUA 

RELAÇÃO COM A MEMÓRIA CULTURAL. 

 Narrativas orais 

 Narrativas escritas 

 Mídias e narrativas ficcionais 

 Literatura e imaginação 

 Memória literária 

 Resolução de conflitos e tempo da narrativa. 

 Identificação com personagens 

 Autoria do texto 

 Figuras literárias 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

Participações ativa nas atividades diárias como por exemplo: construção da 

rotina e combinados, rodas de conversa, contos e recontos de histórias, jogos 

e atividades diversas que envolvam a escrita de palavras, construção de textos 

coletivos, exploração de diversos suportes textuais (revistas, jornais, panfletos, 

livros, etc.). 
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Em casa:  

Realizar os estudos complementares enviados para casa; recontar as histórias 

vivenciadas em sala de aula; ler as imagens e palavras dos livros escolhidos na 

biblioteca; manusear revistas, livros com o intuito de conhecer novos assuntos, 

novas imagens; brincar, jogar e cantar de forma lúdica, ampliando o universo 

cultural, ou seja, conhecer novas canções e jogos, interagindo com outras 

crianças, com irmãos e irmãs, primos, amigos, familiares. 

D) AVALIAÇÃO: 

A avaliação é um processo constante que envolve a participação nas aulas e a 

realização de atividades (orais ou escritas) que tem como finalidade verificar 

as habilidades desenvolvidas. Ocorre durante o ano e é formalizada através das 

Atividades Diagnósticas de Aprendizagem. 
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SEGMENTO Educação Infantil  ETAPA   3ª Etapa  

DISCIPLINA Matemática PROFESSOR (A) Adriana, Carla, Fabiana e 
Roberta Ferreira. 

ANO/SÉRIE 2º Período  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Aplicar a contagem oral, a identificação, escrita dos números, a quantificação, 

a sequenciação, a discriminação e as estimativas ao comunicar hipóteses, 

processos utilizados e resultados encontrados. Identificar e escrever a posição 

de objetos tendo como referência si próprio.   

Identificar sólidos geométricos, tamanho, comprimento e peso dos objetos e 

utilizar noções temporais e de dinheiro nas situações do cotidiano. Analisar 

gráficos e tabelas na representação e leitura de informações. Aplicar o 

raciocínio lógico-matemático na resolução de situações problemas.  

B) TEMAS E TÓPICOS 

NÚMEROS E OPERAÇÕES (1 A 30) 

 Contagem oral, identificação e escrita, associação de quantidades, 

sequências e estimativas. 

 Resolução de situação-problema com uso de estratégias diversas 

envolvendo adição e subtração e posição em uma série ordenada: 

primeiro, segundo, terceiro e último. 

 

 ESPAÇO E FORMA 

 Pontos de referência para situar-se e deslocar-se no espaço.  

 Sólidos geométricos: cubo, cone e esfera (semelhanças e diferenças de 

objetos, figuras e cores).  

 Posição: dentro/ fora; na frente/ atrás/ entre; em cima/ embaixo; 

longe/ perto.   
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GRANDEZAS E MEDIDAS  

 Medidas de comprimento e tamanho. 

 Noções de: dinheiro, peso e tempo.   

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 Tabelas e gráficos. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

 

EM SALA: 

 Participar de momentos lúdicos para realização da contagem oral e 

exploração de conceitos matemáticos. 

 Realizar atividades práticas e investigativas relacionadas às grandezas e 

medidas utilizando material concreto e exploratório.  

 Manipular material concreto. 

 Realizar atividades diversificadas no caderno. 

 Explorar atividades e jogos matemáticos no laboratório de informática.  

 Realizar jogos matemáticos em grupos.  

 

EM CASA: 

 Utilizar a contagem oral até 30 em brincadeiras, jogos e músicas. 

 Explicar a opinião na resolução de situações-problemas contempladas 

nas atividades de casa. 

 Manipular livros literários que abordem números, formas geométricas e 

situações-problemas (passatempos).  

 Realizar as tarefas de casa. 

 Criar estratégias diversificadas para resolução das atividades. 

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

A avaliação é contínua e processual e consiste em: 

 Observação do desenvolvimento individual e coletivo. 

 Atividades diagnósticas. 

 Participação em jogos, brincadeiras e experiências. 

 Verificação do caderno de atividades. 

 Atividades diversificadas, investigativas e de observação com registros 

individuais e coletivos. 
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SEGMENTO Infantil  ETAPA   3ª etapa  

DISCIPLINA Música PROFESSOR (A) Zildo André Vieira Flores  

ANO/SÉRIE 2º Período TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Identificar e usar variações de intensidade, altura e timbres dos sons em 

sequências sonoras e frases musicais curtas; usar os materiais sonoros para 

executar ou improvisar trechos musicais; conhecer cantigas e músicas do 

repertório tradicional e contemporâneo brasileiro. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

Músicas com ritmo e caráter expressivo variados 

Material sonoro Duração/Tempo: sons e silêncios (pausas) e a formação do ritmo  

Material sonoro Altura/Melodia (sons graves, médios e agudos; Escala de Dó) 

Material sonoro Dinâmica e Timbre 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala  

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

vocalizes básicos e padrões rítmicos simples, exercícios com movimentos e sons 

expressivos; 

Apreciar uma música, aprender a letra e perceber materiais sonoros e 

instrumentos; ouvir e dançar; 

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

cantadas; cantar ou acompanhar canções em dupla, trio ou quarteto com 

instrumentos, usando de forma básica os parâmetros do som (materiais 

sonoros); 
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Em casa 

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

atenção aos instrumentos usados e ao arranjo (“combinação entre os 

instrumentos e a voz”); 

Participar de brincadeiras cantadas com os familiares, valorizando repertório 

da infância dos pais e avós;  

Ir a eventos musicais em praças, parques, teatros e outros locais (por exemplo, 

eventos promovidos pelo movimento de pais “Na pracinha”) 

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

do entorno; 

 

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; 

- Regularidade ou irregularidade nos movimentos corporais seguindo um ritmo 

musical; 

- Aprendizado da letra da música; 

- Habilidade de acompanhar o grupo ou a referência dada pelo professor na 

execução de sequências rítmicas com o corpo ou com instrumentos; 
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SEGMENTO Educação Infantil ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Natureza e Sociedade PROFESSOR (A) Adriana Sissi Gonçalves Carla 
P. C. Medeiros 

SÉRIE 2º período TURNO  Tarde 

 

A) OBJETIVOS GERAIS 

Construir hipóteses através de experimentos, registros e observações, 

formulando o pensamento investigativo sobre determinado tema. 

Demonstrar interesse e curiosidade em relação a si mesmo e ao mundo em que 

vive, compreendendo a importância de cuidar do meio ambiente. 

B) TEMAS E TÓPICOS 

• Espaço 

Localização espacial (Se posicionar em relação ao espaço em que se encontra) 

Noções topológicas. (Em cima; em frente; ao lado; atrás; embaixo; dentro; 

fora;) 

• Cultura e lazer 

 Espaços de lazer 

• Escala 

  Reduções e ampliações;  

  Comparação de objetos a partir de diferentes características. (Maior; menor; 

igual;) 

• Tempo 

 Ordem das tarefas, rotina;  

 Uso do calendário. 
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• Seres vivos 

 Fauna 

• Planeta terra 

 Poluição do planeta 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

Realizar as atividades de sondagem para compreender a lógica empregada na 

resolução das tarefas.   

Realizar  atividades diagnósticas de aprendizagem que visam os avanços no 

processo de aprendizagem. 

Em casa:  

Procurar um ambiente agradável e tranquilo que propicie o processo de estudo, 

organizando a rotina  e o horário para realizar os deveres de casa. 

Demonstrar autonomia em momentos como por exemplo: tomar banho, vestir 

roupas, calçar sapatos e organizar seus pertences sozinho. 

Assistir vídeos e desenhos voltados para os cuidados com o planeta e com os 

animais.   

D) AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada, diariamente, durante atividades lúdicas, de 

registros, como também observando a socialização da criança.   

A avaliação é processual e contínua, tendo como critério observar o 

desenvolvimento individual e coletivo da turma, bem como o interesse das 

crianças pelas atividades propostas, realização de atividades de sondagem e 

diagnósticas. 

mailto:contagem@santoagostinho.com.br

