
HABILIDADES 2019 
Caxias do Sul, 12 junho 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 do Pré II. 
 

EU, O OUTRO E NÓS 

HABILIDADES 

 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 
sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.  

 Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 

 Respeitar as decisões conjuntas, comprometendo-se com elas. 

 Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com 
crianças e adultos. 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 
cooperação. 

 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

 Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características 
dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 

 Conviver harmoniosamente no ambiente escolar. 

 Reconhecer e valorizar aspectos de sua identidade. 

 Manifestar atitudes de amizade e solidariedade. 

 Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

 Resolver os conflitos, a partir de estratégias pautadas no respeito mútuo, comunicando 
suas ideias e sentimentos com desenvoltura a pessoas e grupos diversos. 

 Respeitar as diferenças nas formas de pensar, agir e manifestar os sentimentos, 
contribuindo ativamente na construção coletiva das regras de convivência. 

 Colaborar para a realização das atividades em grupo. 

 Compartilhar de modo adequado jogos e materiais com os colegas. 

 Reconhecer que pertence a uma família, a um grupo, a uma escola e a uma comunidade. 

 Conhecer e respeitar as regras de conversação. 
 

SUGESTÕES:  

 Contação de histórias e organização de uma rotina diária em casa, cuidado com seu 
quarto e pequenas tarefas de cooperação com a família. 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

HABILIDADES 

 Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 
emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, 
música.  

  Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta 
e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

 Conhecer de modo analítico o próprio corpo. 

  Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades 
artísticas como dança, teatro e música. 

 Jogar individualmente ou em grupo, de modo livre e guiado. 

 Respeitar as regras nos jogos organizados e livres. 

  Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o 
cuidado de sua saúde e manutenção de ambientes saudáveis. 

 Reconhecer os alimentos importantes para o crescimento e para a saúde. 

 Representar graficamente a figura humana com algumas noções de proporção. 

 Utilizar materiais diversos de maneira criativa e adequada. 

SUGESTÕES:  

 Brincadeiras ao ar livre como: pular corda, pular amarelinha, vai e vem, boliche, explorar 
os brinquedos do parquinho. 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

HABILIDADES 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral 
e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.   

 Experimentar escrever o próprio nome, observando a sequência de letras que formam 
seu nome. 

 Expressar as próprias necessidades de modo coerente e compreensível. 

 Dialogar com os colegas e com o adulto, respeitando a vez de falar de cada um. 

 Pronunciar as sílabas orais de uma palavra. 

 Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos.   

 Reconhecer a sequência da narrativa. 

 Realizar leitura não convencional com o apoio da memória e de indícios (letra inicial, 
letra final, palavra inicial, palavra final). 

 Criar oralmente histórias, respeitando uma sequência lógica. 

 Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com 
função social significativa. 

 Conhecer gêneros textuais- avisos, contos, adivinhas, ditos populares, cartas, endereços, 
cartões (de visita, postal, agradecimento, aniversário ou felicitações) receitas, letras de 
canções e poemas. 

 Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para 
sua própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação 
pela memória, pela leitura das ilustrações). 



HABILIDADES 2019 
 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e 

textos, por meio de escrita espontânea. 

 Recontar histórias ouvidas para a produção de reconto escrito, tendo o professor como 
escriba. 

SUGESTÕES: 

 Jogo de memória das letras e jogos que relacionem som inicial da imagem á letra. 

TRAÇOS, SONS, CORES E IMAGENS 

HABILIDADES 

 Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante 
brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas. 

 Expressar diferentes emoções utilizando a linguagem do corpo (gestos, mímica facial, 
dramatização e dança). 

 Experimentar instrumentos musicais convencionais e não convencionais e fazer uso 
deles em diferentes manifestações artísticas. 

  Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 Compartilhar suas produções gráficas com os outros e apreciar a dos colegas. 

 Cantar em grupo ou sozinho. 

SUGESTÕES:  

 Explorar a tesoura em casa, recortando revistas e realizando colagens. Manipular tintas 
e modelar com massinhas. 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

HABILIDADES 

 Construir hipóteses, formulando perguntas e desenvolvendo generalizações analisar 
mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos 
envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

 Descrever diferentes trajetos fazendo uso de múltiplas linguagens em diferentes 
suportes. 

 Realizar experimentos e selecionar fontes de informações, para formular hipóteses e 
responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

 Distinguir os vários tipos de seres vivos: animais e plantas. 

 Conhecer e registrar informações sobre o ambiente, o habitat e curiosidades e seres 
vivos. 

 Ampliar as situações de cuidado com animais e plantas de seu entorno, desenvolvendo 
ações de preservação do ambiente, locais e globais. 

 Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, 
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.  

 Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 

 Registrar a comparação de grandezas por meio de desenhos. 

 Explorar situações que envolvam formas simétricas. 

 Identificar algumas propriedades de determinadas formas geométricas (círculo, 
quadrado, triângulo e retângulo). 

 Propor brincadeiras explorando diferentes ritmos, velocidades e fluxos em contextos de 
interações e brincadeiras, acompanhando corporalmente o canto, alterando o ritmo e o 
timbre (alto, baixo, grave, agudo) dos sons. 

 Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus 
familiares e da sua comunidade. 

 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o 
entre em uma sequência.  

 Conhecer a função social dos números.  

 Contar com precisão até 09 elementos.  

 Registrar por meio de símbolo numérico diferentes quantidades até 09, tendo como 
fonte de apoio os portadores numéricos. 

 Expressar medidas (peso, altura, etc.), construindo gráficos básicos.  

SUGESTÕES:  

 Jogo da memória e bingo dos números.  

PSICOMOTRICIDADE 

HABILIDADES 

 Explorar formas de deslocamento no espaço, combinando e seguindo orientações. 

 Vivenciar o ritmo através de estímulos sensoriais. 

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

 Identificar as combinações. 

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 
desenvolver suas habilidades motoras.  

LÍNGUA INGLESA 

HABILIDADES 

 Expressar e comunicar por meio do corpo, do movimento, da dança e da mímica. 

 Vivenciar situações de fala e compreensão da Língua estrangeira por meio de 
brincadeiras orientadas e livres. 

 Ouvir histórias em Língua Inglesa identificar suas respectivas ilustrações.  
 Comparar objetos  analisando diferenças e semelhanças. 

SUGESTÕES:  

 Músicas recomendadas: I have a pet/ Eu tenho um animal de estimação 
(https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0);  

 Livros recomendados:  
Camila Reid - LuLu’s Clothes (Roupas da Lulu) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0

