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Caxias do Sul, outubro de 2019. 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

De acordo com o que foi expresso em reunião de pais e/ou responsáveis, apresentamos a 
organização trimestral da creche referente ao  3º trimestre. 
 

EU, O OUTRO E NÓS 

Habilidades: 

 Utilizar diferentes linguagens de forma autônoma e criativa.   

 Perceber que as pessoas tem características físicas diferentes, respeitando 

essas diferenças. 

 Atuar nas rotinas de convívio social e escolar em situações cotidianas.  

 Perceber suas emoções, necessidades e desejos. 

 Perceber as possibilidades e limites de seu corpo nas brincadeiras e interações 

das quais participam.  

 Demostrar atitude de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 
adultos 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 
dificuldades e desafios. 

 Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de 
alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 

 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 
                Realizar trocas de jogos, brinquedos e materiais. 

Sugestões: PARR, Todd. O Livro dos Sentimentos. Original Panda Books, 2011. 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Habilidades: 

 Imitar gestos, sonoridades e movimentos de outras crianças, adultos e animais.  

 Expressar e interagir nos espaços utilizando movimentos. 

 Exercitar a autonomia e iniciativa nos espaços organizados.  

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 
no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades 
de diferentes naturezas. 

 Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, 
necessidades e desejos. 

 Participar de jogos por meio do movimento.  

 Identificar alguns alimentos de seu cotidiano. 

 Descobrir o corpo e a realidade por meio dos sentidos.  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

Representar graficamente a figura humana com cabeça, pernas e braços. 

Sugestões: Visitar parques explorando as possibilidades motoras. Resgatar brincadeiras 
como: amarelinha, pega-pega, esconde-esconde e cantigas de roda. 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 Demonstrar interesse pela contação de histórias e livros.  

 Ouvir contos, brincar de dramatizar os personagens das histórias com máscaras e 

fantoches.  

 Esperar a vez de falar. 

 Estabelecer relações ⁄ comentários por meio de apreciações com seu universo com 

pessoas, animais, cenas familiares, formas, linhas, etc. 

 Reconhecer a importância da escrita do próprio nome para a identificação de 

pertences e produções. 

 Registrar ideias por meio do desenho 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. 

 Reconhecer a grafia do seu nome na chamada e nos espaços da sala de aula. 

 Identificar a primeira letra do seu nome. 

 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 
assistidas. 

 Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com 
diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas cartazes de 
sala, cardápios, notícias...) 

 Reconhecer os livros demonstrando preferência por alguns, solicitar a leitura de 
um poema ou a escuta de uma canção apontando para um cartaz ou imagem. 

 Diferenciar desenhos de escrita. 

 Distinguir letras de números. 

Sugestões: Manusear materiais impressos; Explorar livros de literatura infantil e recontar 

histórias; Explorar imagens e desenvolver a criação de histórias. 

TRAÇOS, SONS, CORES E IMAGENS 

 Habilidades: 

 Participar de atividades em grupo. 

 Dramatizar cenas de histórias conhecidas e experimentar movimentos ao som de 

músicas com ritmos variados. 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 
modelar) explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 
criar objetos tridimensionais. 

 Conhecer e experimentar a composição de diferentes cores. 

 Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e 
tintas.  

 Contar sobre sua produção gráfica.  

 Identificar elementos em obras de arte e em imagens diversas.  

 Distinguir sons, ruídos e melodias reconhecendo as fontes sonoras.  

 Explorar sons produzidos pelos instrumentos musicais não convencionais. 

 Participar de situações, com a orientação do professor, que envolvam uma 
sequência musical, seguindo símbolos: bater as mãos, bater os pés, entre outros. 

Sugestões: Explorar diferentes materiais como: jogos de encaixe, alinhavo e argila. 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Habilidades:  

 Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens 
(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.  
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 Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações 

sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

 Classificar objetos considerando determinado atributo. 

 Contribuir com investigações em grupo propondo soluções para problemas, formulando 

questões, levantando hipóteses, organizando dados, testando possibilidades de 

solução. 

 Resolver situações problema, formulando questões, levantando hipóteses, organizando 

dados, testando possibilidades de solução. 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos. 

 Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela. 

 Identificar relações espaciais e temporais. 

 Utilizar conceitos básicos de tempo. 

 Diferenciar dia e noite. 

 Contar oralmente objetos, pessoas, livros, etc., em contextos diversos. 

 Participar de situações que envolvam a construção coletiva de gráficos de barra. 

Sugestões:Livro: CIBOUL, Adele. Os cinco sentidos. São Paulo: Salamandra, 2007 (Criança 

Curiosa). 

PSICOMOTRICIDADE 

Habilidade: 

 Reconhecer seu corpo e o uso das partes de seu corpo para conviver com outras 
crianças; 
 Utilizar o corpo para deslocar-se pelo espaço; 

 Utilizar o corpo para movimentar-se de um ponto a outro; 

 Exercitar a autonomia e iniciativa nos espaços organizados.   

Sugestões: Realizar atividades lúdicas, onde se trabalhe a motricidade ampla, como 

passeios ao parque junto à família, andar de bicicleta, patinete, pular corda, jogar bola, 
brincar de amarelinha, pega –pega, para que a criança explore um ambiente amplo e possa 
se desenvolver suas habilidades motoras.  

INGLÊS 

Habilidade:  

 Verbalizar o vocabulário de cores; membros da família; animais da fazenda e 

frutas.  

 Compreender os significados das palavras; 

 Cantar as músicas trabalhadas em aula; 

 Utilizar os vocábulos estudados em língua inglesa para se comunicar com os 
colegas e adultos. 

Sugestões: Explorar as músicas estudadas em inglês no canal Super Simple Songs no 

youtube. 

 
 
 
 

 
 
 
 


