
                                                HABILIDADES 2019 

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 II do 1º trimestre. 
 

EU, O OUTRO E NÓS 

Habilidades: 
Interagir entre pares, adultos, pequenos e grandes grupos, utilizando estratégias 
para lidar com o conflito nas diversas interações. 
Manifestar suas emoções, necessidades, opiniões e desejos, reconhecendo que as 
pessoas podem pensar e agir de modo diferente. 
Participar de brincadeiras livres e dirigidas, com diferentes parceiros, em espaços 
variados; 
Identificar e partilhar preferências e características pessoais e do outro. 
Ampliar o cuidado com o próprio corpo, executando ações simples relacionadas à 
alimentação, saúde e higiene, bucal e corporal. 
 

Sugestões: Livros: O Bichinho da maçã. Autor: Ziraldo. São Paulo: Melhoramentos, 2011. 
Errar Faz Parte, Perdoar Faz Bem: Ensinando Crianças a Desenvolver Compaixão; editora 
Sinopsys. Autores: Reis, Aline Henriques e Neufeld , Carmem Beatriz. 
Filme Divertidamente, Disney; 2015. 
 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Habilidades: 
Compreender e respeitar as regras de convivência, os limites e as possibilidades dos 
espaços. 
Movimentar-se de forma adequada, interagindo com o grupo e adultos de convívio. 
Explorar os limites e potencialidades de seu corpo em atividades na área externa. 
Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em diferentes situações da rotina. 
 

Sugestões: Livro: Caras, carinhas e caretas: alimentos com sentimentos. Autores: ELFFERS, 
Joost; FREYMANN, SAXTON. Rio de Janeiro: Salamandra, 2000. 
 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Habilidades: 
Relatar experiências vividas, expressar desejos, necessidades e sentimentos. 
Identificar o seu nome e os de seu círculo de convivência, sabendo diferenciá-lo dos demais 
colegas. 

Expressar graficamente o seu nome e os de seus círculos de convivência. 
Atribuir significados e representar palavras com desenhos. 
 

Sugestões: Livros: A Galinha ruiva. Conto popular inglês, recontado por Penryhn Coussens. 
In: BENNETT, Willian J. (Org.). O livro das virtudes para a criança. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1997. p. 42-43. Brincadeira de sombra. Autora: MACHADO, Ana Maria. São 
Paulo: Global, 1994. 
 

TRAÇOS, SONS, CORES E IMAGENS 

Habilidades: 
Construir em conjunto com os colegas e professora as regrinhas para os jogos de desafios 
e de convivência. 
Reconhecer diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, materiais sem forma, 
imagens, indumentárias e adereços. 
 

Sugestões:  
Músicas infantis, como: Pintinho Amarelinho, Meu limão, meu limoeiro e Sítio do Seu 
Lobato. Parlendas e adivinhações. Livros: Pêssego, pera, ameixa no pomar. Autor: 
AHLBERG, Allan. São Paulo: Salamandra, 2009. 
 

                 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES                          
Habilidades: 
Conhecer conceitos básicos de valor, a fim de favorecer o reconhecimento desses 
conceitos em suas relações sociais. 
Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, 
registro por números ou escrita espontânea), detalhando as informações. 
Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças. 
Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, 
em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 
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), estabelecendo a correspondência “um a um” entre as quantidades. 
Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus 
familiares e da sua comunidade. 
 

Sugestões: Livros: As três partes. Autor: KOZMINSKI, Edson Luiz. São Paulo: Ática, 2009. Os 
Animais do mundinho. Autora: BELLINGHAUSEN, Ingrid B. São Paulo: Difusão Cultural do 
Livro, 2007. Explorar Jogos no Portal Educacional. 
 

PSICOMOTRICIDADE 
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Habilidade: 
Reconhecer seu corpo e suas partes para conviver com outras crianças.  
Utilizar o corpo para parar num lugar fixo. 
Exercitar a autonomia e iniciativa nos espaços organizados.  
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.   
 

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

Sugestões: 
Músicas recomendadas: 
https://www.youtube.com/watch?v=90w2RegGf9w   
(Feliz aniversário); 
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 
(Cumprimentos e sentimentos); 
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0   
(Partes do corpo) 
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