
 
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 do Pré I. 

EU, O OUTRO E NÓS 

Habilidades 

 Respeitar a diversidade. 

 Reconhecer e participar da rotina. 

 Utilizar e cuidar dos materiais de uso pessoal e comum. 

 Realizar os procedimentos relacionados à alimentação e a higiene. 

 Colaborar e respeitar as regras básicas de convívio. 

 Participar dos momentos de partilha, cooperação, solidariedade e valorização da vida. 

 Interagir entre pares, adultos, pequenos e grandes grupos. 

 Vivenciar diferentes formas de expressão que levem ao entendimento de suas ações, a compreensão 

da ação do outro e sua importância para a convivência grupal. 

Sugestões: Livro: Parlendas para brincar. Autores: Lucila Silva de Almeida e Josca Ailine Baroukh. 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Habilidades 

 Desenvolver atitudes de interesse e cuidado com o próprio corpo. 

 Identificar as partes do corpo. 

 Brincar com diferentes materiais não estruturados que estimulam a imaginação. 

 Participar de jogos com regras. 

 Explorar movimentos de coordenação viso motora e motora ampla. 

 Coordenar movimentos de braços e pernas. 

 Rastejar e quadrupedar em diferentes direções. 

 Caminhar, correr e saltar em diferentes direções circundando objetos. 

 Pegar e soltar diferentes objetos. 

 Equilibrar-se nos diferentes planos. 

 Balançar e inclinar o corpo, girar o corpo, virar para um lado e para o outro. 

 Quicar a bola de maneira simples. 

 Lançar e rolar objetos de diferentes formas e direções. 

Sugestões: Livro: Quem canta seus males espanta. Autora: Theodora Maria Mendes Almeida. Editora 

Caramelo. 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Habilidades 

 Expressar-se de maneira compreensível. 

 Relatar fatos.  

 Transmitir recados. 

 Elaborar e responder questionamentos pertinentes às situações vividas. 

 Ler diferentes textos (verbais e não verbais) a partir de indícios fornecidos pelo contexto (fotografias, 

pinturas, rótulos, logomarcas). 

 Representar graficamente ideias. 

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

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

 Participar de jogos verbais. 

 Contar e recontar histórias. 

 Expressar desejos, necessidades, preferências e sentimentos. 

 Ouvir e/ou escutar histórias e textos. 

 Observar e manusear livros e revistas.  

 Fazer a leitura de rótulos de produtos utilizados. 

 Atribuir significado e representar palavras com desenhos. 

 Instigar a curiosidade e participação em atividades coletivas. 

 Fazer registros espontâneos da escrita. 

 Expressar seus sentimentos com palavras e desenhos. 

 Ampliar o repertório de palavras do seu vocabulário. 

 Participar de situações de escrita do próprio nome, do nome de pessoas da família e dos colegas. 

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

 

TRAÇOS, SONS, CORES E IMAGENS 

Habilidades 

 Registrar ideias.  

 Realizar movimento de preensão adequada de cola e tesoura. 

 Pintar com diferentes riscantes. 

 Modelar com orientação e  livremente. 

 Experimentar, explorar, manipular e utilizar diversos materiais, suportes e técnicas no fazer artístico. 

 Realizar leitura de imagens. 

 Apreciar obras de arte. 

 Segurar corretamente o lápis. 

 Produzir trabalhos artísticos com a utilização dos elementos: ponto, linha, forma, cor, volume, espaço 

e textura. 

 Observar semelhanças e diferenças entre as pessoas. 

 Identificar diferentes estilos musicais. 

Sugestões: Confeccionar brinquedos com material alternativo. 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Habilidades 

 Perceber a contagem oral em diferentes situações. 

 Classificar objetos de acordo com critérios estabelecidos. 

 Seriar objetos respeitando uma sequência lógica. 

 Reconhecer as figuras geométricas básicas. 

 Observar pontos de referência. 

 Representar quantidades utilizando registros não convencionais. 



 
 Compreender informações apresentadas em gráficos. 

 Observar, comparar e identificar diferenças entre os objetos (grande/pequeno, maior/menor, grosso/fino, 

curto/comprido, alto/baixo, largo/estreito, leve/pesado, cheio/vazio, quente/frio, aberto/fechado). 

 Comparar quantidades (mais/menos, pouco/muito). 

 Medir utilizando unidades de medida não convencionais (palmo, pé, barbante, colher) em situações 

contextualizadas.  

 Aprimorar o conhecimento do corpo, suas percepções e interações com o meio. 

 Deslocar-se nos espaços da escola, observando e percorrendo o caminho percorrido. 

 Descrever, com clareza, elementos que caracterizam paisagens e lugares. 

 Participar das brincadeiras, histórias, jogos e canções que fazem parte das tradições culturais. 

 Localizar-se temporalmente (antes/depois, ontem/hoje/amanhã). 

 Identificar cuidados necessários à preservação da vida e do ambiente. 

 Reconhecer as características das aves, reptéis e animais marinhos. 

Sugestões: Livro: Poesia é uma fruta doce e gostosa. Autor: Elias José. Ed. FTD; Música: Pomar   

https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg. 

PSICOMOTRICIDADE 

Habilidades 

 Aprimorar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.  

 Observar o comando dado pela professora. 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções de frente, trás, alto, embaixo, dentro etc. ao 

se envolver em brincadeira e atividades de diferentes naturezas. 

 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 

 Compreender vocabulários, expressões, comandos utilizados em sala de aula. 

 Cantar músicas em Língua inglesa. 

 Identificar e nomear cores e tamanhos em diferentes objetos utilizando a língua inglesa. 

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

Sugestões: Apple and Bananas/ Maçãs e Bananas (https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M ). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M

