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Caxias do Sul, 01 de março 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 I do 1º trimestre. 
 

EU, O OUTRO E NÓS 

Habilidades: 
Interagir entre pares, com adultos em pequenos e grandes grupos. 

Identificar e nomear suas emoções, necessidades e desejos.  

Atuar em brincadeiras e vivências, de forma cooperativa.  

Explorar diferentes materiais, seus limites e os limites do seu próprio corpo. 

Identificar e partilhar preferências e características pessoais e do outro. 

Respeitar a diversidade ao participar de situações de convívio. 

Interessar-se pelo cuidado com o próprio corpo, executando ações simples relacionadas a 

alimentação, saúde e higiene bucal e corporal. 

 

Sugestões: História: A família de Marcelo Autora: Ruth Rocha 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Habilidades: 
Compreender e respeitar as regras de convivência, os limites e as possibilidades dos espaços. 
Vivenciar situações que envolvam o uso lúdico do corpo em situações organizadas. 
Movimentar-se de forma adequada interagindo com o grupo e adultos de convívio. 
Apropriar-se progressivamente da imagem global do corpo, conhecendo e identificando 
seus elementos. 
Desenvolver atitudes de interesse e cuidado com o próprio corpo. 
Brincar com diferentes materiais não estruturados que estimulam a imaginação. 
Conhecer e ampliar repertório musical de gêneros, estilos, épocas e culturas diferentes. 
Expressar medidas construindo gráficos básicos. 
Explorar movimentos de coordenação viso motora e motora ampla. 

Sugestões: www.youtube.com/watch?v=_Tz7KROhuAw 
barbatuques (samba lelê) 
 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Habilidades: 
Expressar a própria opinião. 

Desenvolver de modo gradativo a linguagem gestual, oral e escrita.  

Estimular o desenvolvimento e ampliação do vocabulário mediante jogos e brincadeiras. 

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

Fazer a leitura de rótulos de produtos utilizados na sua higiene. 

Atribuir significado e representar palavras com desenhos. 

Verbalizar diferentes desejos e sentimentos. 

Ampliar suas possibilidades de comunicação fazendo uso das diferentes linguagens. 

Expressar seus sentimentos com palavras e desenhos. 

 

Sugestões: Video: head shoulders knees and toes 
 

TRAÇOS, SONS, CORES E IMAGENS 

Habilidades: 
Reconhecer imagens da sua família. 
Identificar a rotina diária. 
Colocar em prática as combinações construídas durante as brincadeiras. 
Observar semelhanças e diferenças entre as pessoas. 
Comunicar seus desejos e necessidades através das diferentes linguagens. 
Reconhecer diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, materiais sem forma, imagens, 
indumentárias e adereços. 
 

Sugestões: Brincar com argila e massa de modelar. 
 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Habilidades: 
Dividir objetos demonstrando atitudes solidárias e noção de divisão igualitária. 

Utilizar instrumentos convencionais e não convencionais para comparar elementos de seu 

meio. 

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

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

Explorar propriedades geométricas de objetos e figuras a fim de comparar essas formas 

estabelecendo relações e identificando características. 

Representar e comparar quantidades em contextos diversos (desenhos, objetos, 

brincadeiras, jogos).  

Reconhecer os símbolos numéricos em diferentes portadores. 

Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, 

seus fenômenos, sua preservação. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_Tz7KROhuAw
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Sugestões:  jogos no Portal educacional:  Bichos na floresta. 

PSICOMOTRICIDADE 

Habilidade: 
Utilizar o corpo para movimentar-se de um ponto a outro. 
Explorar formas de deslocamento no espaço, combinando e seguindo orientações. 
Vivenciar o ritmo através de estímulos sensoriais.   
Realizar 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.   
 

INGLÊS 

Habilidade:  
Dialogar com crianças e adultos cumprimentando os mesmos utilizando a Língua Inglesa. 
Perceber suas emoções, necessidades e desejos, assim como buscar reconhecê-las no outro. 
Valorizar e reconhecer suas próprias características, partes do seu corpo, assim como as das 
outras crianças e adultos. 
Identificar, contar e reconhecer pequenas quantidades e unidades. 
Comparar e adjetivar objetos   analisando diferenças e semelhanças. 
 

Sugestões: Introduzir no cotidiano da criança pequeno diálogos fazendo uso da Língua 
Inglesa, como por exemplo, cumprimentá-la com “Hello”.  
Músicas recomendadas:  
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8  
(Cumprimentos e sentimentos); 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0   
(Partes do corpo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

