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SEGMENTO Ensino Infantil  ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Artes PROFESSOR (A) Wânia Parreiras 

ANO/SÉRIE Maternal TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Desenvolver a capacidade de expressão, observação e comunicação, 

relacionando-se com os materiais das artes plásticas experimentado e 

conhecendo-os através de dinâmicas que vão estimular a criatividade 

individualmente e em grupo. Mostrar que a arte deve ser inserida no dia a dia 

da criança e no contexto da cultura e da civilização humana. 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Forma. 

 Cor. 

 Ponto. 

 Linha. 

 Artista em destaque: Joan Miró.  

 

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 

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 Maternal 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   

DISCIPLINA Linguagem Oral e Escrita PROFESSOR (A) Renata e Roberta Angelina  

SÉRIE Maternal  TURNO  Manhã / Tarde 

 

A) OBJETIVOS 

 

Utilizar a linguagem oral para comunicar-se, expressar sentimentos, descrever 

características de um objeto ou personagens, fazer recontos orais e relatar 

fatos, bem como utilizar as ferramentas da escrita e reconhecer as letras do 

alfabeto. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Linguagem: Concepção de linguagem. 

 Texto não verbal. 

  Texto oral: Reconto oral. 

 Texto oral: Eventos reais. 

 Texto escrito: Reescrita de textos. 

 Segmentação e alinhamento: Objetos de escrita.  

 Adequação vocabular: Ampliação do vocabulário.  

  Alfabeto (Letras). 

  Eu e minhas linguagens: Escolhas das linguagens que representam os 

desejos. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

 Ouvir, contar e recontar histórias. 

 Verbalizar sentimentos e opiniões. 

 Relatar fatos ou situações ocorridos dentro e fora da escola. 

 Rodas de conversa. 
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 Rodas de músicas. 

 Jogo de letras, bingo de letras e alfabeto móvel. 

 Manipulação da ficha do nome. 

 Álbum evolutivo da escrita do nome. 

 Registros no caderno. 

 Utilizar instrumentos escolares, como lápis, caderno, canetinha e 

tesoura. 

 

Em casa: 

 Dar recados. 

 Relatar oralmente os fatos acontecidos na escola e fora dela. 

 Manusear materiais gráficos como livros, revistinhas e embalagens. 

 Verbalizar e expressar seus sentimentos. 

 Brincar com jogos que estimulem a identificação de letras (memória, 

jogos de associações de letras e imagens, bingo). 

 Fazer o para casa. 

 Cantar musicas infantis e cantigas de rodas. 

 Ouvir histórias e fazer leitura de imagens. 

 

D) AVALIAÇÃO 

 

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

realização de atividades (orais e escrita) que tem como finalidade verificar as 

habilidades desenvolvidas. Ocorre durante o ano e é formalizada através de 

portfólio e atividades de aprendizagem. 
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SEGMENTO Educação Infantil ETAPA 3ª Etapa  

DISCIPLINA Matemática PROFESSOR (A) Renata e Roberta Angelina 

ANO/SÉRIE Maternal TURNO Manhã e Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Utilizar a contagem oral e noção de quantidade, em situações nas quais os 

alunos reconhecem sua necessidade, interagir com seus pares, explorar espaço 

ao seu redor, utilizar a linguagem matemática para criar hipóteses. 

Estabelecer relações e comparações com objetos, descobrir as características 

e propriedades principais e suas possibilidades associativas, como: empilhar, 

rolar e encaixar. 

Envolver-se com os jogos, brincadeiras musicais e a rotina diária de atividades, 

desenvolvendo assim capacidades importantes como: a memorização, a 

imaginação, a noção de espaço, a percepção e a atenção. 

B) TEMAS E TÓPICOS 

Construção do sentido numérico. 

 Contagem oral. 

 Juntar e separar objetos. 

 Agrupamento de até 4 elementos. 

 Resolver problemas simples, oralmente. 

Construção da percepção geométrica 

 Formas geométricas presentes em objetos e elementos naturais. 

Grandezas e medidas 

 Noção de tempo (antes/ agora/depois). 
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C) SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

 Participar de atividades lúdicas, em grupo e individual. 

 Manipular materiais concretos de diferentes tipos de tamanho e formato. 

 Explorar espaços utilizando o corpo. 

 Observar as diferenças de objetos e pessoas. 

 Realizar contagem. 

 Nomear quantidades perceptivas. 

 Vivenciar situações que possibilitam a aproximação com a sequência 

numérica oral. 

 

Em casa: 

 Ler e jogar a partir de imagens (pseudoleitura), infantis que utilizam a 

linguagem matemática. 

 Vivenciar situações as quais a criança pense matematicamente. 

 Expressar-se verbalmente relatando a rotina diária, com os 

acontecimentos do dia. 

 Resolver e criar soluções para problemas simples do cotidiano, com base 

em situações reais. 

 

D) AVALIAÇÃO 

A avaliação ocorre de maneira processual e contínua, baseada em informações 

recolhidas pelo professor ao longo da etapa. Realizada por meio de situações 

significativas no contexto das atividades produzidas pelo aluno, com base no 

acompanhamento, observação e registro do educador em relação ao 

desenvolvimento e progressos do aluno. Os registros dessa avaliação são 

elaborados por meio de portfólio e relatório descritivo individual. 
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SEGMENTO Infantil  ETAPA   3ª etapa  

DISCIPLINA Música PROFESSOR (A) Zildo André Vieira Flores  

ANO/SÉRIE Maternal  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

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

graves, médios e agudos; e sons de diferentes materiais e objetos cotidianos; 

aprender a realizar movimentos rítmicos simples com o corpo; cantar cantigas 

e músicas com estrutura rítmica e melódica simples; 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

Canções sobre bichos e seres vivos, brincadeiras cantadas, cantigas tradicionais 

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

Material sonoro Ritmo 

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

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala  

Participar das atividades propostas pelo professor, tais como: 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 das atividades de “performance” (vivência lúdica) – brincadeiras 

cantadas; brincadeiras 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 e na realização do 

ritmo; 

- Aprendizado gradual da letra da música; 
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SEGMENTO Educação Infantil ETAPA 3ª Etapa  

DISCIPLINA Natureza e Sociedade PROFESSOR (A) Renata e Roberta Angelina 

ANO/SÉRIE Maternal TURNO Manhã e Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se 

cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio 

natural e social. 

Compreender por meio de diversas experiências, identificar, comparar e 

investigar diferenças e semelhanças, que possibilitem uma aproximação ao 

conhecimento das diversas formas de representação e explicação do mundo à 

sua volta. 

B) TEMAS E TÓPICOS 

Corpo Humano 

 Estrutura do corpo 

Noções Espaciais 

 Noções topológicas (em cima embaixo, ao lado, na frente, perto, 

longe...) 

 Posicionamento de pessoas e objetos. 

Planeta Terra 

 Tempo 

Escala 

 Redução e ampliação. 

 Comparação de objetos. 
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C) SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

Em casa: 

 Expressar verbalmente a rotina diária, os acontecimentos, a organização 

e divisão de tarefas familiares. 

 Participar de brincadeiras de movimento corporal. 

 Observar e comparar objetos por características. 

Em sala 

 Manipular materiais concretos. 

 Participar de atividades propostas em sala. 

 Participar verbalmente expondo suas ideias. 

 Participar de jogos e brincadeiras, em grupo e individual. 

 Observar e comparar objetos por características. 

 

D) AVALIAÇÃO 

A avaliação ocorre de maneira processual e contínua, baseada em informações 

recolhidas pelo professor ao longo da etapa. Realizada por meio de situações 

significativas no contexto das atividades produzidas pelo aluno, com base no 

acompanhamento, observação e registro do educador em relação ao 

desenvolvimento e progressos do aluno. Os registros dessa avaliação serão de 

caráter evolutivo por meio de portfólio e relatórios individuais. 
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