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FEVEREIRO 

VALOR: ACOLHIDA 

Receber com amor e carinho cada aluno, família, colega e colaborador com um tratamento 
individualizado e com genuíno interesse no bem-estar, segurança, desenvolvimento e 
felicidade de todos. 
 
PASSEIO PELA ESCOLA – Conhecer o espaço, funcionários, normas e regras, preservação do espaço 
e materiais. 

Apresentação da professora e dos alunos. 

Exploração de informações das crianças: 
• Como foram as férias? 
• O que fez nesse período?  
• Fez novas amizades? 
• Fez viagens? 
 
10 a 14 e 17 a 21/02 

Carnaval – CANTANDO A HISTÓRIA DO CARNAVAL  

É hora de cair na folia!  

O que é o carnaval? O que acontece nessa festa?  

Abordagem com as crianças sobre os blocos carnavalescos. 

Apresentação de algumas marchinhas tradicionais, nomeando e conhecendo compositores e cantores 
famosos. 

Através de propostas lúdicas e de registro, apresentação de máscaras e fantasias; Como as crianças 
brincam no carnaval?  

Utilização de confete e serpentina em trabalhos de artes. 
 
 

MARÇO 

VALOR: RESPONSABILIDADE 

Cumprir com o que se propôs a fazer, ou disse que faria. Cidadania. Responsabilidade social 
e ambiental. 
 
02 a 06 e 09 a 13/03 – Cidade Maravilhosa 

Dia 01/03 – Aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Conversa sobre a importância da data e sobre os 
principais pontos turísticos da nossa cidade. 

Apresentação de artistas que retrataram a cidade: Debret, Eduardo Camões na pintura e Marc Ferrez 
(fotografias) 

Elaboração de uma miniexposição com os trabalhos realizados pelas crianças. 

Apresentação de Teatro de Marionete sobre o tema.  
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16 a 20/03 – Criando nosso circo! 

De forma lúdica e de registro, conversa sobre os trabalhadores do circo e seus instrumentos: palhaço, 
mágico, malabarista, bailarina, equilibrista, trapezista, apresentador...  

Confecção de trabalhos sobre o tema, utilizando sucata. 

Apresentação de um teatro encenado pelos professores 
 
23 a 27/03 – De onde vem a água? 
 
Dia 22/03 – Dia Mundial da Água 

Trabalho com conceitos como: 
• Água e sua importância 
• A água é fonte de vida 
• Reflexão individual e coletiva sobre os problemas ambientais. 
• A água está inter-relacionada a todas as formas de vida na terra e as atividades cotidianas. 
• Exibição de vídeo sobre o tema. 
 
 
Em cada assunto que será trabalhado ao longo dos dois meses, serão realizadas atividades que 
envolvam artes, psicomotricidade, matemática, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade de acordo 
com os objetivos de cada turma. 
 
 
LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

A Educação Infantil, ao promover experiências significativas de aprendizagem da língua, por meio de um 
trabalho com a língua oral e escrita, se constitui em um dos espaços de ampliação de capacidades de 
comunicação e expressão e de acesso ao mundo letrado pelas crianças. “Essa ampliação está 
relacionada ao desenvolvimento gradativo das capacidades associadas às quatro competências 
linguísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever.” 
 
 
MATEMÁTICA 

Historicamente, a Matemática tem se caracterizado como uma atividade de resolução de problemas de 
diferentes tipos. A instituição de Educação Infantil poderá constituir-se em contexto favorável para 
propiciar a exploração de situações problema. Essas situações problema devem ser criteriosamente 
planejadas, a fim de que estejam contextualizadas, remetendo-se a conhecimentos prévios das crianças, 
prevendo estratégias para ampliá-los.  

Ao se trabalhar com conhecimentos matemáticos por meio de resolução de problemas, as crianças 
estarão, consequentemente, desenvolvendo sua capacidade de generalizar, analisar, sintetizar, inferir, 
formular hipótese, deduzir, refletir e argumentar. 
 
Atenção aos objetivos esperados na matemática por segmento: 
 

Maternal I Vermelho  

Maternal II Vermelho, círculo, dentro/fora 

Pré I Vermelho, azul, círculo, dentro/fora, grande/pequeno 
Pré II Relações de semelhanças e diferenças quanto a: cor, forma, tamanho, 

altura, espessura, comprimentos, posições (em cima, embaixo, para cima, 
para baixo, ao lado, entre, na frente, atrás) 
Relações de quantidade: ter mais, ter menos, ter a mesma quantidade 
Ordenação de objetos 
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NATUREZA E SOCIEDADE 

Meio Ambiente – A questão ambiental está em alta por uma razão simples: necessidade de 
sobrevivência. Quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças, maiores as chances de despertar 
a consciência pela preservação. Por isso, a educação para uma vida sustentável deve começar já na 
Educação Infantil. 
 
ARTES VISUAIS 

“Em muitas propostas, as Artes Visuais são entendidas apenas como meros passatempos em que 
atividades de desenhar, colar, pintar e modelar são destituídas de significados. As atividades em artes 
plásticas que envolvem os mais diferentes tipos de materiais indicam às crianças as possibilidades de 
transformação, de reutilização e de construção de novos elementos, formas, texturas, etc. A relação que 
a criança pequena estabelece com os diferentes materiais se dá, no início, por meio da exploração 
sensorial e da sua utilização em diversas brincadeiras. Representações bidimensionais e construção de 
objetos tridimensionais nascem do contato com novos materiais, no fluir da imaginação e no contato 
com obras de arte.” 

Realização de atividades como: 
• Técnicas utilizando vários tipos de materiais (colagem, guache, lápis cera, etc.): 
• Fazer o autorretrato  
• Desenhar o amigo  
• Fazer máscaras de carnaval 
• Pintura a dedo com banho de mangueira 
 
 


