
 
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 II. 

EU, O OUTRO E NÓS 

Habilidades 

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

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

 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; 

 Manifestar atitudes de amizade e solidariedade; 

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

 Colaborar para a realização das atividades em grupo; 

 Compartilhar de modo adequado jogos e materiais com os colegas; 

 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 

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

 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; 

 Utilizar materiais diversos de maneira criativa e adequada. 

Sugestões: Brincadeiras ao ar livre como: pular corda, cada macaco no seu ganho, pega-pega, 

esconde-esconde. Amarrar tênis. 

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;   

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

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

 Reconhecer a sequência da narrativa; 

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

 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, 
por meio de escrita espontânea. 

Sugestões: Brincadeira e escura de rimas – www.educacional.com.br- Minuto do conhecimento. 

 

TRAÇOS, SONS, CORES E IMAGENS 

Habilidades 

 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. 

Sugestões: Explorar a tesoura em casa, recortando revistas e realizando colagens. Manipular 

argilas, areia e espuma. 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Habilidades 

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

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

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

 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. 

Sugestões: Jogos que relacionam números com as respectivas quantidades. 

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 se desenvolver suas 

habilidades motoras.  

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades 

 Atuar e criar brincadeiras e vivências, de forma cooperativa, que propiciem a descoberta 

e exploração das aprendizagens propostas. 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral. 

 Cantar músicas em Língua Inglesa 

 Reconhecer diferentes materiais escolares de acordo com sua nomenclatura em Língua 

Inglesa. 

http://www.educacional.com.br-/


 
Sugestões: Música: School Supplies song/ Música dos materiais escolares 

(https://www.youtube.com/watch?v=hjFaqDNUVFo) 

 

  

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

