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PLANEJAMENTO ANUAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

(5 ANOS /ETAPA – II) 
 

 

ANO 2013 

 
INTRODUÇÃO  

 
             O Planejamento anual para a faixa etária de cinco anos com base no Referencial Curricular Nacional da Educação 

Infantil – RCNEI define dois âmbitos de experiências: Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo. É preciso ressaltar 

que esta organização possui um caráter instrumental e didático, devendo os professores ter consciência, em sua prática educativa, 

que a construção de conhecimentos se processa de maneira integrada e global e que há inter-relações entre os diferentes âmbitos a 

serem trabalhados com as crianças que são constituídos pelos seguintes eixos de trabalho: Identidade e autonomia, Movimento, 

Artes visuais, Música, Linguagem oral e escrita, Natureza e Sociedade, e Matemática. 

             O trabalho direto com crianças pequenas exige que o professor tenha uma competência polivalente. Ser polivalente significa 

que ao professor cabe trabalhar com conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos essenciais até 

conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento. Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma 

formação bastante ampla do profissional que deve tornar-se, ele também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, 

debatendo com seus pares, dialogando com as famílias e a comunidade e buscando informações necessárias para o trabalho que 

desenvolve.  



        

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

 

2 

Rua Pernambuco, nº. 1065 - Centro - CEP 18705-020 - fone: (14) 3711-2211.                                                                                              

www.avare.sp.gov.br                    educacao@avare.sp.gov.br 

             São instrumentos essenciais para a reflexão sobre a prática direta com as crianças a observação, o registro, o planejamento 

e a avaliação. Compreendendo a criança como sujeito sócio histórico que se desenvolve a partir das relações que vivencia, podemos 

afirmar que os primeiros movimentos de uma criança se iniciam desde o ventre materno onde começa a relação afetiva entre mãe e 

filho.  Assim, a capacidade de movimentar-se já se encontra presente desde antes do nascimento e se estende por toda vida. Após o 

nascimento a criança passa a se relacionar com seus cuidadores, outras crianças e com o meio em que vive de modo compreensível 

para que isto ocorra, pressupõe-se que ela se expresse por meio da linguagem do movimento. O movimento é imprescindível na 

infância e permite à criança pequena à apropriação da cultura e a construção do conhecimento.  

           Nesta direção, estudos demonstram que o cérebro humano, desenvolve a maioria das conexões neuronais durante a primeira 

infância e a atenção proporcionada à criança nesta fase irá refletir mais tarde em todo o seu aprendizado, inclusive na aprendizagem 

da leitura e da escrita. Desse pressuposto decorre que a subjetividade da criança é desenvolvida e estimada no ambiente escolar 

infantil, pois é um espaço concebido para ser lúdico, favorecer as trocas afetivas como o toque, o diálogo, os jogos, brinquedos e 

brincadeiras. Cabe lembrar que é papel da escola propiciar desafios e promover a formação cultural, ética, estética e política da 

criança cidadã. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 
 

            Durante o ano letivo espera-se que o aluno seja capaz de perceber-se como sujeito social por meio de sua participação nas 

comunidades as quais pertence, escolar e familiar, desenvolvendo suas habilidades e capacidades visando um bom desempenho 

social pautado na cooperação e na solidariedade. Pretende-se também estimular o senso crítico para a formação do cidadão 

integrado e participativo. Respeitando sempre seus limites tendo por base que cada aluno tem seu tempo, suas características e 

capacidades e que para um amplo desenvolvimento o professor deve respeitá-lo, exaltando suas capacidades partindo dos 

conhecimentos já adquiridos por ele. Cabe mencionar alguns dos objetivos gerais de acordo com os Referenciais Curriculares 

Nacional da Educação Infantil – RCNEI, segundo o qual a comunidade escolar, o que incluiu todos os sujeitos antigos na 

aprendizagem do aluno, deve levá-lo à: 
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 Compreender a cidadania como participação social, assim como os direitos e deveres, adotando no dia a dia, atitudes de 

solidariedade, cooperação, respeitando outro e exigindo para si mesmo o respeito; 

 

 Posicionar de maneira crítica e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar 

conflitos e de tomar decisões coletivas; 

 

 Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre 

eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio que vive; 

 

 Desenvolver o conhecimento ajustado de si e o sentimento de confiança de suas capacidades, afetiva, física, cognitiva de inter 

relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca do conhecimento; 

 Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de 

vida e agindo com responsabilidade em relação á sua saúde e à saúde coletiva. 

 

 

 

MOVIMENTO 

 
 

        O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da cultura humana. As crianças se movimentam desde que 

nascem adquirindo cada vez maior controle sobre seu próprio corpo e se apropriando cada vez mais das possibilidades de interação 

com o mundo. 
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MÚSICA 

 

  

 
         A Música é a linguagem que se traduz em foram sonoras capazes de expressar, comunicar sensações, sentimentos e 

pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. A música está presente em todas as 

culturas nas mais diversas situações:  

 

 Festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas e etc. 

 
 

 

 

 

 

ARTES VISUAIS 

 
 

 

            As Artes visuais, expressam, comunicam e atribuem sentidos às sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio 

da organização de linhas, formas, pontos, tanto bidimensional como tridimensional, além de volume, espaço, cor e luz na pintura, no 

desenho, na escultura, na gravura, na arquitetura, nos brinquedos, e bordados, entalhes e etc. 
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LINGUAGEM ORAL ESCRITA 

 
 

 

            O homem é um ser de linguagem. É pela linguagem que se relaciona com o outro e com o mundo. É pela linguagem que dá 

significado ao sentido ao real, aquilo que aprende e apreende, é a linguagem que o forma como sujeito. Por isso a linguagem oral e 

escrito segundo os Referenciais Curriculares Nacional da Educação Infantil – RCNEI se constitui num dos espaços para 

ampliação de capacidade de comunicação e expressão e de acesso ao mundo letrado. 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 
 

            A proposta de Matemática que sustenta esse planejamento busca encorajar o aluno e apresentar duas ideias matemáticas, não 

só relacionadas a números, mas também às medidas, geometria entre outras, despertando nele o gosto pela matemática. 

            De acordo com os Referenciais Curriculares Nacional da Educação Infantil – RCNEI, fazer matemática é expor ideias 

próprias, escutar os outros, formular e comunicar procedimentos de resoluções de problemas, confrontar, argumentar e procurar 

validar seu ponto de vista. Assim o ensino de matemática deve possibilitar contato com o material concreto, com jogos e 

brincadeiras, com comparações diversas partindo da experiência dos alunos. 

 

 



        

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

 

6 

Rua Pernambuco, nº. 1065 - Centro - CEP 18705-020 - fone: (14) 3711-2211.                                                                                              

www.avare.sp.gov.br                    educacao@avare.sp.gov.br 

 

 

 

 

NATUREZA E SOCIEDADE 

 
 

 

 

           De acordo com documentos oficiais esse eixo deve ser pautado na ampliação das experiências do aluno e para construção de 

conhecimentos diversificados sobre o meio social e natural. Dessa forma, refere-se à pluralidade de fenômenos e conhecimentos 

físicos, biológicos, geográficos, históricos e culturais. 
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Área do conhecimento 

Conteúdos 

(O quê?) 

Objetivos 

(Para quê) 

 

Estratégias 

(Como?) 

 

 

 

MOVIMENTO 

 
 

 Coordenação voluntária dos 

grandes músculos; 

 Coordenação motora grossa; 

 Coordenação voluntária dos 

pequenos músculos; 

 Descriminação visomotora; 

 Esquema corporal; 

 Recorte, colagem, pintura; 

 Ligadura de pontos; 

 Movimentos no ar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ampliar as possibilidades 

expressivas do próprio movimento, 

utilizando gestos diversos e um 

ritmo corporal nas suas 

brincadeiras, danças, jogos e 

demais situações de interação; 

 Explorar diferentes qualidades e 

dinâmicas do movimento, como 

força, velocidade, resistência e 

flexibilidade, conhecendo 

gradativamente os limites e as 

potencialidades de seu corpo; 

 Controlar gradualmente o próprio 

movimento, aperfeiçoando seus 

recursos de deslocamento e 

ajustando suas habilidades motoras 

para utilização em jogos, 

 

 

 

 

 

 Possibilitar diferentes movimentos 

que aparecem em atividades como, 

dançar, subir e descer de 

obstáculos, jogar bola, rodar 

bambolê. 

 Utilização dos recursos de 

deslocamento e das habilidades de 

força, velocidade, resistência e 

flexibilidade de jogos e 

brincadeiras dos quais participam. 

 Valorização de suas conquistas 

corporais. 

 Manipulação de materiais, objetos e 

brinquedos diversos para 

aperfeiçoamento de suas habilidades 

manuais 
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brincadeira, danças e demais 

situações; 

 Utilizar os movimentos de preensão 

encaixe, lançamento etc. para 

ampliar suas possibilidades de 

manuseios de dos diferentes 

materiais e objetos; 

 Apropriar-se progressivamente da 

imagem global de seu corpo, 

conhecendo e identificando seus 

segmentos e elementos e 

desenvolvendo cada vez mais uma 

atitude de interesse e cuidado com o 

próprio corpo. 
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Área do conhecimento 

Conteúdos 

(O quê?) 

Objetivos 

(Para quê) 

 

Estratégias 

(Como?) 

 

 

MÚSICA 

 
 

 Expressão musical; 

 Expressão plástica; 

 Curiosidade; 

 Motivação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Garantir oportunidades para que as 

crianças sejam capazes de, explorar 

e identificar elementos da música 

para se expressar, interagir com os 

outros e ampliar seu conhecimento 

do mundo; 

 Perceber e expressar sensações, 

sentimentos e pensamentos, por 

meio de  

Improvisações, composições e 

interpretações musicais. 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconhecimento e utilização 

expressiva, em contextos 

musicais das diferentes 

características, geradas pelo 

silêncio e pelo som: altura 

(graves ou agudos), duração 

(curtos ou longos), intensidade 

(fracos ou fortes) e timbre 

(característica que distingue e 

“personaliza” cada som). 

 Reconhecimento e utilização das 

variações de velocidade e 

densidade na organização e 

realização de algumas produções 

musicais. 

 Participação em jogos e 

brincadeiras que envolvam a 
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dança e/ou a improvisação 

musical. 

 Repertório de canções para 

desenvolver memória musical. 
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Área do conhecimento 

Conteúdos 

(O quê?) 

Objetivos 

(Para quê) 

 

Estratégias 

(Como?) 

 

 

ARTES VISUAIS 
 
 

 Exploração e manipulação de 

diferentes materiais de variados 

suportes para desenho, pintura e 

modelagem; 

 Exploração e reconhecimento de 

diferentes movimentos gestuais 

visando a produção de marcas, 

grafias; 

 Conhecimento da diversidade de 

produções artísticas: desenhos, 

pinturas, esculturas, modelagem; 

 Expressão plástica através de 

diferentes técnicas; 

 Linha, forma, cor, textura; 

 Apreciação de obras de arte; 

 Valorização das informações de 

produções artísticas. 

 

 

 

 

 

 Garantir oportunidades para que as 

crianças sejam capazes de:  

 Interessar-se pelas próprias 

produções, pelas de outras crianças 

e pelas diversas obras artísticas com 

as quais entra em contato, 

ampliando seu conhecimento do 

mundo e da cultura; 

 Produzir trabalhos de arte, 

utilizando a linguagem do desenho 

e da pintura, modelagem, da 

colagem, da construção 

desenvolvendo o gosto, o cuidado e 

o respeito pelo processo de 

produção e criação. 

 

 

 

 

 

 

 Criação de desenhos, pintura, 

colagem, modelagem, a partir do 

seu próprio repertório e da 

utilização dos elementos da 

linguagem das artes visuais: ponto, 

linha, forma, cor, volume, espaço, 

textura, etc. 

 

 Exploração e utilização de alguns 

procedimentos necessários para 

desenhar, pintar, modelar, etc. 

 Exploração e aprofundamento das 

possibilidades oferecidas pelos 

diversos materiais, instrumentos e 

suportes necessários para o fazer 

artísticos. 
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Área do conhecimento 

Conteúdos 

(O quê?) 

Objetivos 

(Para quê) 

 

Estratégias 

(Como?) 

 

 

 

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

 

 

 Exposição oral de ideias com 

clareza e sequência lógica; 

 Interpretação de imagens, símbolos 

e sinais; 

 Desenho como forma de 

representação; 

 Função social da escrita; 

 Escrita do nome; 

 Relações de oralidade/escrita; 

 Práticas de escritas individuais e 

coletivas; 

 Práticas de leitura; 

 Coordenação visomotora; 

 Discriminação visual; 

 Discriminação auditiva; 

 Linguagem oral; 

 

 

 

 

 

 Garantir oportunidades para que as 

crianças sejam capazes de:  

 Ampliar gradativamente as 

possibilidades de comunicação e 

expressão, interessando-se por 

conhecer vários gêneros orais e 

escritos e participando de diversas 

situações de intercâmbio social nas 

quais possa contar suas vivências, 

ouvir as de outras pessoas, elaborar 

e responder perguntas; 

 Familiarizar-se com a escrita por 

meio do manuseio de livros, 

revistas e outros portadores de 

textos e da vivência de diversas 

situações se uso se faça necessário; 

 Escutar textos lidos, apreciando a 

 

 

 

 

 

 Uso da linguagem oral para 

escrever, brincar, comunicar e 

expressar desejos, de necessidades 

opiniões, ideias preferências e 

sentimentos e relatar suas vivências 

nas diversas situações e interação 

presentes no cotidiano; 

 Elaboração de perguntas e respostas 

de acordo com os diversos 

contextos de que participam; 

 Participação em situações que 

envolvem a necessidade de explicar 

e argumentar suas ideias e pontos 

de vista; 

 Relato de experiências de vida e 

narração de fatos em sequência 

temporal e causal; 
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 Apresentação do alfabeto (vogais e 

consoantes); 

 Estudo do nome; 

 Jogos verbais: modalidades de 

linguagem: trava-línguas, 

adivinhas, parlendas, quadrinhas, 

poemas e canções; 

 Jogos pedagógicos na escrita; 

 Conhecimento de diferentes 

gêneros textuais; 

 Ampliação de vocabulário; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leitura feita pelo professor; 

 Interessa-se por escrever palavras e 

textos ainda que não de forma 

convencional; 

 Reconhecer seu nome escrito 

sabendo identificá-lo nas diversas 

situações do cotidiano; 

 Escolher os livros para ler e 

apreciar. 

 

 

 

 Reconto de histórias conhecidas 

com aproximação às características 

da história original no que se refere 

à descrição de personagens, 

cenários e objetos, com ou sem a 

ajuda do professor. 

 Conhecimento ou reprodução oral 

de jogos verbais, como trava-

línguas, parlendas, advinhas, 

quadrinhas, poemas e canções. 
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Área do conhecimento 

Conteúdos 

(O quê?) 

Objetivos 

(Para quê) 

 

Estratégias 

(Como?) 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 
 Classificação, seriação e 

ordenação; 

 Contagem oral; 

 Função social do livro; 

 Relação entre quantidades; 

 Relação número-quantidade; 

 Noções de medida; 

 Figuras geométricas; 

 Semelhanças e diferenças; 

 Localização espacial e temporal; 

 Sequências; 

 Sucessor e antecessor; 

 Pontos de referência; 

 Marcação do tempo; 

 Calendário; 

 Brincadeiras e jogos matemáticos; 

 

 

 

 

 

 

 Garantir oportunidades para que as 

crianças sejam capazes de:  

 Reconhecer e valorizar os números, 

as operações numéricas, as 

contagens orais e as noções 

espaciais como ferramentas 

necessárias no seu cotidiano; 

 Comunicar ideias matemáticas, 

hipóteses, processos utilizados, e 

resultados encontrados em 

situações problema relativas à 

quantidades, espaço físico e 

medida, utilizando a linguagem oral 

e matemática; 

 Ter confiança em suas próprias 

estratégias e na sua capacidade para 

lidar com situações matemáticas 

 

 

 

 

 

 Utilização da contagem oral nas 

brincadeiras e em situações nas 

quais as crianças reconheçam sua 

necessidade; 

 Utilização de noções simples de 

calculo mental como ferramenta 

para resolver problemas; 

 Comunicação de quantidades, 

utilizando a linguagem oral, 

anotação numérica e ou registros 

não convencionais. 

 Identificação da posição de um 

objeto ou número numa série 

explicitando a noção de sucessor e 

antecessor; 

 Identificação de números nos 

diferentes contextos em que se 
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 novas, utilizando seus 

conhecimentos prévios. 

encontram comparação de escritas 

numéricas, identificando algumas 

regularidades. 

 Jogos de esconder ou de pega, nos 

quais um dos participantes deve 

contar, enquanto espera os outros se 

posicionarem; 

 Brincadeira e cantigas incluem 

diferentes formas de contagem “a 

galinha do vizinho, bota ovo 

amarelinho; bota um, bota dois, 

bota três, bota quatro, bota cinco, 

bota seis, bota sete, bota oito, bota 

nove, bota dez;” “um, dois feijão 

com arroz, três quatro, feijão no 

prato, cinco, seis, feijão inglês, sete, 

oito, comer biscoito, nove, dez, 

comer pastéis.” 

 Exploração de diferentes 

procedimentos para comparar 

grandezas; 

 Introdução às noções de medida de 

comprimento, peso, volume e 

tempo, e da utilização de unidades 

convencionais e não convencionais. 
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 Marcação do tempo por meio de 

calendário. 

 Experiências com dinheiro em 

brincadeiras ou em situações de 

interesses das crianças; 

Espaço e forma: 

 Explicitação e /ou representação da 

posição de pessoas e objetos, 

utilizando vocabulário pertinente 

nos jogos, nas brincadeiras e nas 

diversas situações nas quais as 

crianças considerarem necessário 

essa ação. 

 Exploração e identificação de 

propriedades geométricas de 

objetos e figuras como formas tipos 

de contornos, bidimensionalidade, 

tridimensionalidade, faces planas, 

lados retos, etc. 

 Representações bidimensionais e 

tridimensionais de objetos. 

 Identificação de pontos de 

referências para situar-se e 

deslocar-se no espaço. 

 Descrição e representação de 
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pequenos percursos e trajetos 

observando pontos de referências. 
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Área do conhecimento 

Conteúdos 

(O quê?) 

Objetivos 

(Para quê) 

 

Estratégias 

(Como?) 

 

 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 

 
 

 Quem sou eu;                                

 Minha história; 

 Minha família e minha escola; 

 Moradia, vestuário; 

 Transporte, tradições, alimentação e 

trabalho de alguns povos; 

 Datas comemorativas; 

 Lugares e paisagens 

(características, transformação e 

preservação); 

 Objetos produzidos, seu uso, 

características e cuidados; 

 Os seres vivos (características, 

relações, cuidados e preservação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Garantir oportunidades para que 

as crianças sejam capazes de:  

 Interessar-se e demonstrar 

curiosidade pelo mundo social e 

natural, formulando perguntas, 

imaginando soluções para 

compreendê-lo manifestando 

opiniões próprias sobre os 

acontecimentos, buscando 

informações e confrontando 

ideias; 

 Estabelecer algumas relações 

entre o modo de vida 

característico de seu grupo social 

e de outros grupos; 

 Estabelecer algumas relações 

entre o modo de vida 

 

 

 

 

 

 Formação da identidade das 

crianças, 

 Reconhecer o próprio nome 

representá-lo por meio da escrita, 

ter consciência da própria imagem 

de sue corpo, das suas 

possibilidades e limites, bem 

como se sua inserção e 

participação nos diferentes grupos 

sociais; 

 Modo de ser, viver, e trabalhar de 

grupos sociais no passado e no 

presente (moradia, vestuário, 

transportes, tradições, culturais, 

alimentação e trabalho.); 

 Hora da história: 

 Hora de ouvir história; 
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característico de seu grupo social 

e de outros grupos; 

 Estabelecer algumas relações 

entre o meio ambiente e as formas 

de vida que ali se estabelece, 

valorizando sua importância para 

a preservação das espécies e para 

a qualidade da vida humana. 

 Algumas informações sobre 

povos indígenas; (explorando 

imagens e figuras de encarte) 

 A chegada do europeu; 

 O índio de hoje; 

 Identidade e diversidade; 

 Alimentação; 

 Moradia; 

 Crenças e brincadeiras; 

 Apresentação da cantiga “Se essa 

rua fosse minha”, formando um 

jogral com alunos da escola; 

 Desenho da rua, da casa, percurso 

da casa/escola, se tem jardim, 

árvores, como é a movimentação 

de pessoas e carros, construções 

da rua, casas residenciais, 

semelhanças e diferenças; 

 A intenção é identificar as pessoas 

tendo como critério, o gênero 

(masculino e feminino); 

 Pintura de bonecos 

correspondentes ao número de 

pessoas da família, do sexo 

feminino e masculino; 
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AVALIAÇÃO 
 

 
             A observação e o registro se constituem nos principais instrumentos de que o professor dispõe para apoiar sua prática. Por 

meio deles o professor pode registrar contextualmente, os processos de aprendizagem das crianças; a qualidade das interações 

estabelecidas com outras crianças, funcionários e com o professor e acompanhar os processos de desenvolvimento obtendo 

informações sobre as experiências das crianças na escola. Esta observação e seu registro fornecem aos professores uma visão 

integral das crianças, ao mesmo tempo que revelam suas particularidades. São várias as maneiras pelas quais a observação pode ser 

registrada pelos professores. A escrita é a mais comum e acessível. O registro diário de suas observações, impressões, idéias etc. 

pode compor um rico material de reflexão e ajuda para o planejamento educativo. Outras formas de registro também podem ser 

consideradas, como a gravação em áudio e vídeo; produções das crianças ao longo do tempo; fotografias etc. A avaliação far-se-á 

mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção. 

 

 

MOVIMENTO 

 
 

            A avaliação do movimento deve ser continua, levando em considerações os processos vivenciados pelas crianças, resultado 

de um trabalho intencional do professor. É importante informar sempre a criança acerca de suas competências. Desde pequenas, a 

valorização de seu esforço e comentários a respeito de como estão construindo e se apropriando desse conhecimento são atitudes 

que encorajam e situam com relação à própria aprendizagem. 
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MÚSICA 
 

 

           A avaliação na área de música deve basear-se na observação cuidadosa do professor. Poderá documentar os aspectos 

referentes ao desenvolvimento vocal (se cantam e como); ao desenvolvimento ritmo motor; à capacidade de imitação, de criação e 

de memorização musical. Uma maneira interessante de propiciar a auto-avaliação das crianças nessa faixa etária é o uso da 

gravação de suas produções. 

 

 

 

ARTES VISUAIS 

 

 
 

          Em Artes Visuais a avaliação deve ser sempre processual e ter um caráter de análise e reflexão sobre as produções das 

crianças. Isso significa que a avaliação para a criança deve explicitar suas conquistas e as etapas do seu processo criativo; para o 

professor, deve fornecer informações sobre a adequação de sua prática para que possa repensá-la e estruturá-la sempre com mais 

segurança. Para tanto, é necessário que as crianças tenham vivenciado diversas atividades, envolvendo o desenho, a pintura, a 

modelagem, etc., explorando as mais diversas técnicas e materiais. 
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LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

 
 

 

          A avaliação deve-se se dar de forma sistemática e contínua ao longo de todo o processo de aprendizagem através de 

atividades contextualizadas para que se possa observar a evolução das crianças. É possível aproveitar as inúmeras ocasiões em que 

as crianças falam, lêem e escrevem para se fazer um acompanhamento de seu processo.  

 

 

 

NATUREZA E SOCIEDADE 

 

 
 

           A avaliação deve ser concebida como um processo continuo. Caberá ao professor investigar sobre as aquisições das crianças 

em vista de todo o processo vivido, na sua relação com os objetivos propostos. A observação deve ser planejada para que o 

professor possa perceber manifestações importantes das crianças. Por meio dela, pode-se conhecer mais acerca do que as crianças 

sabem fazer, do que pensam a respeito dos fenômenos que observam, do que ainda lhes é difícil entender, assim como conhecer 

mais sobre os interesses que possuem. O registro é entendido como uma fonte de informação valiosa sobre as crianças, em seu 

processo de aprender, e sobre o professor, em seu processo de ensinar. 
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MATEMÁTICA 

 
 

 

           Considera-se que a aprendizagem de noções matemáticas na educação infantil esteja centrada na relação de diálogo entre 

adulto e criança e nas diferentes formas utilizadas por estas últimas para responder perguntas, resolver situações-problemas, 

registrar e comunicar qualquer idéia matemática. A avaliação representa, neste caso, um esforço do professor em observar e 

compreender o que as crianças fazem, os significados atribuídos por elas aos elementos trabalhados nas situações vivenciadas. 
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CALENDÁRIO 

 

DATAS COMEMORATIVAS 

 
 

MARÇO 

 

 DIA DO CIRCO 

 PÁSCOA 

 INICIO DO OUTONO 

 

ABRIL 

 

 MONTEIRO LOBATO 

 DIA DO INDIO 

 DESCOBRIMENTO DO BRASIL 
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MAIO 

 

 DIA DO TRABALHO 

 DIA DAS MÃES 

 

 

JUNHO 

 

 FESTA JUNINA 

 INICIO DO INVERNO 

 

 

JULHO 

 

 RECESSO ESCOLAR 
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AGOSTO 

 

 DIA DOS PAIS 

 FOLCLORE 

 

 

SETEMBRO 

 

 INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

 ANIVERSÁRIO DE AVARÉ 

 INICIO DA PRIMAVERA 

 DIA DA ÁRVORE 

 

 

OUTUBRO 

 

 DIA DA CRIANÇA 
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NOVEMBRO 

 

 DIA DA BANDEIRA 

 PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

 ENCERRAMENTO DO PROJETO LEITURA “LER PARA ENTENDER O MUNDO” 

 ENCERRAMENTO DO PROJETO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

DEZEMBRO 

 

 NATAL 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

Em alguns trabalhos, haverá a participação da família e comunidade. 
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                PROJETOS – ANO 2013 

 
 

 

          Os projetos são conjuntos de atividades que trabalham com conhecimentos específicos construídos a partir de um dos eixos 

de trabalho que se organizam ao redor de um problema para resolver ou um produto final que se quer obter. Possui uma duração que 

pode variar conforme o objetivo, o desenrolar das várias etapas, o desejo e o interesse das crianças pelo assunto tratado.  

         A realização de um projeto depende de várias etapas de trabalho que devem ser planejadas e negociadas com as crianças para 

que elas possam se engajar e acompanhar o percurso até o produto final.  

        O registro dos conhecimentos que vão sendo construídos pelas crianças deve permear todo o trabalho, podendo incluir relatos 

escritos, fitas gravadas, fotos, produção das crianças, desenhos etc. Os projetos contêm sequências de atividades e pode-se utilizar 

atividades permanentes já em curso. 
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                   LER PARA ENTENDER O MUNDO 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Conscientizar a criança da importância da leitura. 

 Levar a leitura para dentro do lar, tornando os pais, cúmplices no processo de leitura e 

interpretação. 

 Tornar o aluno no processo de interpretação, mais crítico quanto às opiniões da leitura. 

 Conhecer as obras literárias e autores. 

 Levar informações através da leitura. 
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PROJETO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Promover a sensibilização dos alunos, conscientizando para melhorar o mundo em que vivem. 

 Conscientizar os alunos sobre a importância do meio ambiente e como o homem está inserido neste 

meio. 

 Destacar a transformação que o meio ambiente sofre devido às interferências negativas da sociedade. 

 Identificar a importância da água como recurso natural, indispensável à vida do planeta 

 Conscientizar os alunos sobre a enorme quantidade de lixo, produzido diariamente no mundo. 

 Compreender a definição de práticas que envolvem a sustentabilidade, ampliando a visão de futuro do 

meio ambiente. 
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PROJETO DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS PROJETOS DA UNIDADE 

ESCOLAR 

 

 Interagir as famílias comunidade e escola dentro do processo de Aprendizagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estância Turística de Avaré, 03 de Abril de 2013. 

 

 

 

 

Equipe da Secretaria Municipal da Educação Infantil. 

Supervisão e Coordenação Técnica Pedagógica das EMEBs /C.E.Is. 

 
 

 


