




EDUCAÇÃO INFANTIL PLANO ANUAL DE ENSINO 
 BERÇÁRIO E MATERNAL I (0 A 1 ANO E 11 MESES)

JANEIRO 

Linguagem oral e 
escrita

Matemática Natureza e sociedade Artes visuais Movimento
Música

*Participar de várias 
situações de 
comunicação oral;
Interagir  e expressar 
desejos, necessidades e 
sentimentos por meio 
Da linguagem oral, 
contando suas 
vivências;
Interessar-se pela 
leitura de histórias;
Familiarizar-se com 
revistas, histórias em 
quadrinhos, livros etc...
Usar a linguagem oral 
para conversar, 
comunicar-se, relatar 
suas vivências e 
expressar 
desejos,necessidades e 
sentimentos nas 
diversas ações de 
interação presentes no 
cotidiano,
Participar de situações
 De leitura de diferentes 
gêneros feita pelos 
adultos como parlendas, 
conto, poemas, trava 
línguas.  

Desenvolver noções de 
quantidade, cores,
Geometria utilizar-se de 
contagem oral, Utilizar-
se de noções de 
quantidade, de tempo e 
de espaço em jogos,
Brincadeiras e músicas,
Manipular e explorar 
objetos e brinquedos em 
situações organizadas,
Estabelecer aproximação 
a algumas noções 
matemáticas presentes 
no seu cotidiano, como 
contagem, relações 
espaciais etc...
Manusear objetos 
tridimensionais.

Explorar o ambiente 
para que possa se 
relacionar com as 
pessoas, estabelecer 
contato com pequenos 
animais, com objetos e 
brinquedos em situações 
organizadas, estabelecer 
aproximação a algumas 
noções matemáticas 
presentes no cotidiano, 
como contagem, 
relações espaciais etc.
Manusear objetos 
tridimensionais.
 

Utilizar diversos 
materiais gráficos e 
plásticos sobre 
diferentes superfícies
 

*Reconhecimento 
progressivo de 
segmentos e elementos 
do próprio corpo por 
meio da exploração das 
brincadeiras do uso do 
espelho e da interação 
com os outros;
*Reconhecimento do 
reflexo do corpo no 
espelho como própria 
imagem;
*Movimentar diversas 
partes do corpo: braço, 
pernas, cabeça e etc;
*Exploração do 
ambiente;
*Tocar, embalar, 
massagear, acalentar os 
bebês que desejem ou 
que necessitem desse 
cuidado para relaxar 
e/ou dormir.

*Produção de sons pelo 
corpo (mãos, pés, 
boca);
*Cantigas de ninar.



FEVEREIRO 

Linguagem Oral e 
Escrita

Matemática Natureza e Sociedade Artes Visuais Movimento Música

*Alfabetos e Nome 
próprio (visualização e 
manuseio);
*Interpretação / 
histórias orais;
* Observação e 
manuseio de materiais 
impressos, como livros, 
revistas, histórias em 
quadrinhos, álbuns 
seriados diversos etc.

*Medida de tempo 
(calendário, relógio);
*Cores (obs: uma de 
cada vez)
Formas Geométricas: 
Círculo.
Lateralidade (com 
brincadeiras e musicas).
*Contagem oral de 
numerais (jogos e 
brincadeiras e musicas).

*Datas comemorativas;
*O Eu e Minha história;
*Observação de 
fenômenos da natureza 
e realização de 
experiências com: 
objetos-formas, 
imitação, movimento, 
culinária e outros;
*Higiene;
*Respeito às regras 
simples de convívio 
social (combinados);

*Exploração de pintura 
com dedos, mãos, pés, 
buchas, rolo, escova de 
dente,   tamanhos, 
texturas, volumes, 
posições.
* Manipulação de 
massinha, barro, argila.
* Exploração das 
possibilidades de traços, 
linhas, ocupação de 
espaço do papel.
*Utilização de retalhos 
de panos, folhas, 
jornais.
*Giz de cera, carvão, giz 
seco/molhado.

*Dramatização;
*Estimulação e 
reconhecimento 
progressivo de 
segmentos e elementos 
do próprio corpo;
*Mímicas e expressões 
faciais;
*Jogar bola;
*Montar e desmontar 
objetos;
*Tocar, embalar, 
massagear, acalentar os 
bebês que desejem ou 
que necessitem desse 
cuidado para relaxar 
e/ou dormir.

* Produção de sons pelo 
corpo a partir de um 
comando;
*Imitação dos sons do 
ambiente próximo;
*Misturar instrumentos 
de madeira, metal ou 
outros materiais a fim 
de explorar diferenças e 
timbres.



MARÇO 

Linguagem oral e 
escrita

Matemática Natureza e Sociedade Artes Visuais Movimento Música

*Nome próprio. 
(identificação);
*Alfabetos 
(visualização e 
manuseio);
*Histórias variadas;
*Aquisição  e 
desenvolvimento  da 
fala;
*Reprodução de sons 
ouvidos.
*Identificação  e 
denominação  de 
objetos de uso social;
*Verbalização  de 
desejos, incômodos e 
ações cotidianas;
*Ampliação  do 
vocabulário;
*Formulação de frase 
curtas,  que 
possibilitem 
compreensão;
*Participação  em 
situações  de  leitura 
de  diferentes 
gêneros,  feita  pelos 
adultos,  como: 
contos,  parlendas, 
trava-língua.
*Observação  e 
manuseio  de 
materiais  impressos 
diversos;
*Trabalho  com 
rótulo.

*Medida de tempo 
(calendário, relógio);
*Cores (obs: uma de 
cada vez, porém fazendo 
relação com as outras 
cores);
*Manipulação de objetos 
tridimensionais como: 
caixa de biscoito, bolas, 
caixa de bombom, creme 
dental, para perceber 
diferenças e semelhanças 
entre elas, classificando 
as que rolam e as que 
não rolam e por que.
*Manipulação e 
exploração de objetos e 
brinquedos, em situações 
que a criança possa 
empilhar encaixar, rolar 
etc.
*Contagem oral;
*Noções de quantidade, 
tempo e de espaço (com 
jogos e brincadeiras). 

*Datas comemorativas;
*O Eu e minha história; 
*Contato com pequenos 
animais e plantas;
*Conhecimento do próprio 
corpo por meio do uso e 
da exploração de suas 
habilidades físicas, 
motoras e perceptivas;
*Higiene;
*Respeito às regras 
simples de convívio social 
(combinados);

*Desenhos, pinturas, 
modelagens.
*Trabalhos com sucatas.
* Colagem.
* Jogos pedagógicos.
*Exploração e 
reconhecimento de 
deferentes movimentos 
gestuais visando à 
produção de marcas 
gráficas.
(Usando o corpo, pés, 
mãos etc.).

*Expressão de sensações;
*Trabalhar ritmos 
corporais;
*Jogos competitivos;
*Brincadeiras com: 
pneus, bolas, arcos, 
corda, bastão e jornal;
*Tocar, embalar, 
massagear, acalentar os 
bebês que desejem ou 
que necessitem desse 
cuidado para relaxar e/ou 
dormir.

*Participação em 
brincadeiras e jogos 
cantados e rítmicos;
*Escuta de obras 
musicais variadas;
Clássicos: 
Mozart,Bach, 
Betoven etc.
*Vocal;
*MPB;
*Instrumentais;
*Infantis;
*Canções de 
brincar;
*Canções curiosas;
*Cantigas de roda.



ABRIL 
Linguagem oral e 

Escrita
Matemática Natureza e Sociedade Artes  Visuais Movimento Música

* Nome próprio 
(Identificação);
*Alfabeto;
*Aprimoramento da 
competência lingüística 
( falar/ escutar).
*Reconto;
*Histórias;
*Textos diversos. 

*Medida de tempo 
(calendário, relógio);
*Números 
(reconhecimento e 
contagem oral).
*Cores primarias (obs: 
uma de cada vez, porém 
fazendo relação com as 
outras cores);
*Identificação de 
números nos diferentes 
contextos em que se 
encontram (Ex. 
brincadeiras; Galinha do 
vizinho, esconder, pega-
pega etc., número de 
residência, etc.).
*Correspondência ordinal 
entre objetos com dois, 
três e até quatro 
tamanhos diferentes 
(seriação).

*Datas comemorativas;
*Família (como é 
composta).
*Observação 
investigação de hábitos 
de animais domésticos;
*Respeito às regras 
simples de convívio 
social (combinados);

*Pinturas, desenhos, 
modelagens, trabalho 
com sucata, recortes, 
colagens e dobraduras.
*Cuidado com o próprio 
corpo  e com o dos 
colegas no contato com 
suportes e materiais de 
artes.
*Cuidado com os 
materiais e com os 
trabalhos e objetos 
produzidos 
individualmente ou em 
grupo.

*Exploração de 
diferentes posturas 
(sentar, deitar, agachar, 
etc.).
*Brincadeiras livres;
*Mímicas;
*Tocar, embalar, 
massagear, acalentar os 
bebês que desejem ou 
que necessitem desse 
cuidado para relaxar 
e/ou dormir.

*Exploração de 
materiais sonoros 
de sopro ( flauta, 
gaita etc.).
* Cantigas de roda;
* Explorar gestos 
sonoros       ( bater 
palmas, pernas, 
pés, etc.).



MAIO 
Linguagem oral e 
Escrita

Matemática Natureza e 
Sociedade

Artes  Visuais Movimento Música

*Alfabeto;
* Nome próprio 
(reconhecimento);
*Observação e 
manuseio de materiais 
impressos, como livros, 
revistas, histórias em 
quadrinhos etc.
*Argumentar suas 
idéias e pontos de 
vista;
*Ler e escrever ainda 
que não o façam de 
maneira convencional;
*Textos diversificados 
(informativo, 
instrucional, narrativo 
etc);
*Interpretação através 
de desenho dirigida.

*Medida de tempo 
(calendário, relógio);
*Números 
(reconhecimento e 
contagem oral).
*Cores (obs: uma de 
cada vez, porém 
fazendo relação com as 
outras cores);
*Orientação espacial: 
Mesma posição, 
diferente, sentido 
contrário, mesmo 
sentido, frente, costas, 
atrás, à frente, encima, 
embaixo, dentro, fora, 
ao lado de começo, 
meio, fim, antes, 
depois, perto, longe, 
próximo e distante 
(trabalhar no 
contrário).
*Figura Geométricas: 
utilizar objetos 
tridimensionais.

*Datas comemorativas;
 * Conhecimento do 
próprio corpo.
*Noções básicas de 
saúde, alimentação e 
higiene;
*Família 
(reconhecimento dos 
membros da família 
pelo nome);
*Meios de Transporte;
*Respeito às regras 
simples de convívio 
social (combinados);
 

*Desenhos, pinturas, 
modelagens.
*Recorte e colagem.
*Exploração e 
manipulação de 
materiais, como lápis e 
pincéis de diferentes 
texturas e espessuras, 
brochas, carvão 
carimbo etc. de meios, 
como tintas, água, 
areia, terra, argila e 
etc.; e de variados 
suportes gráficos, como 
jornal, papel, papelão, 
parede, chão, caixas, 
madeiras, etc.
*Cuidado com os 
materiais e com os 
trabalhos produzidos 
individualmente e em 
grupo.

*Dramatizações;
*Recreações (dirigida);
*Brincar nomeando 
partes do corpo;
*Subir, descer, saltar 
pequenos obstáculos 
como: caixas, pedaços 
de madeira, pneus etc;
*Tocar, embalar, 
massagear, acalentar 
os bebês que desejem 
ou que necessitem 
desse cuidado para 
relaxar e/ou dormir.

*Imitação de sons do 
ambiente próximo e 
distante;
* Cantigas de roda 
(simples e com 
dramatização).
*Inventar e reproduzir 
criações musicais. 
*Escutar obras 
musicais de diferentes 
gêneros; 
*Bandinha (utilizando 
sucatas);
*Participação em 
brincadeiras e jogos 
cantados e rítmicos.



JUNHO 

Linguagem oral e 
escrita

Matemática Natureza e 
Sociedade

Artes Visuais Movimento
Música

*Alfabeto.
* Nome próprio – 
reconhecimento na 
lista;
* Listagem de nomes 
(Cartaz em ordem 
alfabética e 
enumerada).
* Histórias variadas.
*Observação e 
manuseio de materiais 
impressos, como: 
livros, revistas, 
histórias em 
quadrinhos etc.
*Participação em 
situações em que as 
crianças leiam, ainda 
que não o façam de 
maneira convencional.

*Cores (obs: uma de 
cada vez, porém 
fazendo relação com 
as outras cores);
*Medida de tempo 
(calendário, relógio);
* Orientação espacial: 
Mesma posição, 
diferente, sentido 
contrário, mesmo 
sentido, frente, costas, 
atrás, à frente, 
encima, embaixo, 
dentro, fora, ao lado 
de começo, meio, fim, 
antes, depois, perto, 
longe, próximo e 
distante (trabalhar no 
contrário).
*Contagem oral;
*Noções de 
quantidade, de tempo 
e de espaço em jogos, 
brincadeiras e músicas 
junto com o professor 
e nos diversos 
contextos nos quais as 
crianças reconheçam 
essa utilização como 
necessária;
*Figura Geométricas: 
utilizar objetos 
tridimensionais.
*Classificação e 
seriação.

*Datas 
comemorativas;
*Meios de 
comunicação.
*Noções básicas de 
saúde, alimentação e 
higiene;
*Nomear e 
reconhecer, colegas, 
funcionários e 
professores de outras 
salas;
*Respeito às regras 
simples de convívio 
social (combinados);

*Desenhos, pinturas, 
modelagens.
*Recorte e colagem.
*Exploração e 
manipulação de 
materiais, como lápis e 
pincéis de diferentes 
texturas e espessuras, 
brochas, carvão 
carimbo etc. de meios, 
como tintas, água, 
areia, terra, argila e 
etc.; e de variados 
suportes gráficos, 
como jornal, papel, 
papelão, parede, chão, 
caixas, madeiras, etc.
* Cuidado com os 
materiais e com os 
trabalhos produzidos 
individualmente e em 
grupo.

* Organização das 
habilidades motoras 
básicas como 
manipular copos, 
colheres, levar 
alimentos a boca, 
amassar, desenhar;
*Dramatização;
*Brincadeiras livres;
*Gincanas;
*Boliche;
*Jogos de encaixe;
*Tocar, embalar, 
massagear, acalentar 
os bebês que desejem 
ou que necessitem 
desse cuidado para 
relaxar e/ou dormir.

*Produção de sons 
pelo corpo a partir de 
um comando;
*Imitação dos sons do 
ambiente próximo;
*Produção de sons 
com materiais de 
sucata diversos;
*Cantigas de roda. 
(Variadas).



AGOSTO 

LINGUAGEM ORAL E 
ESCRITA

MATEMÁTICA NATUREZA E 
SOCIEDADE

ARTES VISUAIS MOVIMENTO MÚSICA

*Nome próprio.
*Alfabeto.
*Participação em 
situações de leitura de 
diferentes gêneros 
feita pelos adultos.
*Apresentação de 
versões diferentes da 
mesma história.
* (Listas, bilhetes, 
onde o professor seja 
o escriba ou 
tradutor).. 

*Cores primarias (obs: 
uma de cada vez, 
porém fazendo relação 
com as outras cores).
*Medida de tempo 
(calendário, relógio);
*Exploração com o 
corpo das noções de 
dentro / fora, em cima 
/ embaixo, longe / 
perto.
*Noções temporais: 
antes, agora e depois 
a partir da vivência 
cotidiana da seqüência 
da rotina diária.
*Confecção de 
brinquedos utilizando 
sucata (objetos 
tridimensionais);
*Formas geométricas 
(montar objetos que 
se assemelham com o 
meio que o cercam).

*Datas 
comemorativas;
*Respeito às regras 
simples de convívio 
social (combinados);
*Realização de 
pequenas ações 
cotidianas para que 
adquiram maior 
independência.
* Conhecimento do 
próprio corpo por meio 
do uso e da exploração 
de suas habilidades 
físicas, motoras e 
perceptivas.
* Cuidados necessários 
a preservação da vida 
e do ambiente;
*Higiene e saúde.

*Desenhos, pinturas e 
modelagens 
(explorando os 
diversos materiais: 
argila, carvão, giz).
*Cuidado com os 
diversos materiais e
com os objetos 
produzidos 
individualmente ou em
grupo.
*Fazer pinturas a dedo 
com: pinceis, rolos, 
esponjas, cotonetes e 
outros.

*Participação em 
brincadeiras de 
“esconder e achar” e 
em brincadeiras de 
imitação.
*Tocar, embalar, 
massagear, acalentar 
os bebês que desejem 
ou que necessitem 
desse cuidado para 
relaxar e/ou dormir;
*Dramatização;
*Reconhecimento 
progressivo de 
segmentos do corpo 
(por meio de 
exploração, 
brincadeiras do uso do 
espelho e da interação 
com os outros);
*Mímicas e expressões 
faciais.

 *Escuta de obras 
musicais variadas;
Clássicos: 
Mozart,Bach, Betoven 
etc.
*Vocal;
*MPB;
*Instrumentais;
*Infantis;
*Canções de brincar;
*Canções curiosas;
*Cantigas de roda.



SETEMBRO

Linguagem Oral e 
Escrita

Matemática Natureza e 
Sociedade

Artes Visuais Movimento Música

*Nome próprio
Alfabeto (trabalhar 
com alfabeto móvel.);
*Ler e escrever ainda 
que não façam de 
maneira convencional;
*Participação em 
situações de leitura de 
diferentes gêneros 
feita pelo professor 
(contos, poemas, 
parlendas, trava-
línguas), etc;
*Reprodução de sons 
ouvidos.
*Histórias (lidas, 
recontos).
*Musicas em forma de 
parodia (modificação 
da letra da musica 
para adaptar ao 
conteúdo que esta 
sendo dado). 

*Cores (obs: uma de 
cada vez, porém 
fazendo relação com 
as outras cores);
*Medida de tempo 
(calendário, relógio);
*Números 
(reconhecimento e 
contagem oral)
*Identificação de 
números nos 
diferentes contextos 
em que se encontram 
(brincadeiras, n° de 
sapatos, idade das 
crianças, n° da casa. 
Etc.)
Classificação e 
seriação 
(cores,tamanhos, 
formas etc.)
*Formas geométricas.
*Lateralidade (com 
brincadeiras e/ou 
músicas).

*Datas 
comemorativas;
*Alimentação;
*As plantas;
*As estações do ano;
*Experiência com 
recursos da natureza;
*Conhecimento do 
próprio corpo.

*Desenhos, pinturas e
Modelagens;
*Montar objetos com 
sucatas;
*Colagens com papel 
rasgado, retalhos, 
sementes, algodão, lã 
e outros;
*Jogos pedagógicos 
como: quebra-cabeça, 
dominó, jogo da 
memória e outros.

*Circuito de 
obstáculos(mesa , 
cadeira, pneu,etc.);
*Ginásticas;
*Brincadeiras com 
elástico, pneus, 
corda.).
*Atividades  com 
jornal (toca do coelho, 
peteca, bola. Etc.);
* Dramatização. (faz 
de conta.).

*Produção de sons 
pelo próprio corpo a 
partir de um comando;
*Escuta de obras 
musicais variadas;
*Explorar gestos 
sonoros ( bater 
palmas, pernas, 
pés,etc.).
.



OUTUBRO

Linguagem oral e 
Escrita 

Matemática Natureza e 
sociedade.

Artes Visuais Movimento Música 

*Alfabeto.
*Leitura e escrita 
textos de diferentes 
gêneros feitos pelo 
professor com a 
participação do aluno, 
como: contos, 
poemas, parlendas, 
trava-língua.
*Reconhecimento do 
próprio nome dentro 
do conjunto de nomes 
do grupo.
*Manusear materiais 
impressos, como: 
livros, revistas, 
histórias em 
quadrinhos etc;

*Cores primarias (obs: 
uma de cada vez);
*Medida de tempo 
(calendário, relógio);
*Números 
( reconhecimento e 
contagem oral);
*Seriação ( atribuição 
de correspondência 
ordinal entre objetos 
com dois, três e até 
quatro tamanhos 
diferentes );
*Noções temporais: 
antes, agora, e depois 
a partir da vivência 
cotidiana da seqüência 
da rotina diária;
*Noções de dentro / 
fora, em cima / 
embaixo, longe/ perto, 
construção da noção 
de cheio / vazio a 
partir da interação 
com objetos.

*Datas 
comemorativas;
*Germinação;
*Família 
(convivência);
*Cuidados com 
situações perigo 
(materiais cortantes, 
elétricos, pontiagudos 
etc)

*Leitura de imagens 
diversas;
*Exploração e 
manipulação de 
materiais de variados 
suportes gráficos, 
como: jornal, papel, 
papelão, chão, caixas, 
madeiras etc.
*Confecção de massa 
de modelar (junto com 
as crianças);
*Criar formas com 
massinha de modelar;
*Trabalho com 
estruturas 
tridimensionais por 
meio de colagem, 
montagem utilizando 
sucatas 
( embalagens vazias, 
caixas etc. ).

*Dança com diferentes 
ritmos musicais.
*Brincadeiras 
ritmadas.
*Mímicas faciais.
*Jogos motores que 
contemplem a 
progressiva 
coordenação dos 
movimentos e o 
equilíbrio das crianças;
*Tocar, embalar, 
massagear, acalentar 
os bebês que desejem 
ou que necessitem 
desse cuidado para 
relaxar e/ou dormir;

*Uso da bandinha 
rítmica ( pandeirinhos, 
tamborzinhos etc)
*Batimentos rítmicos 
corporais ( palmas, 
batidas nas pernas, 
pés, etc.);
*Canções de ninar 
tradicional;
*Onomatopéia.



NOVEMBRO 

Linguagem oral e 
escrita

Matemática Natureza e sociedade Artes Visuais Movimento Música

*Alfabeto 
*Reconhecimento do 
próprio nome dentro de 
listas com nome de 
todos alunos;
*Manusear de materiais 
impressos, como: livros, 
revistas, histórias em 
quadrinhos etc;
*Ler e escrever ainda 
que não seja 
convencionalmente.
*participar de situações 
de escrita onde o 
professor seja o escriba 
ou o tradutor

*Calendário;
*Cores primarias (obs: 
uma de cada vez)
*Números (contagem 
oral);
*Exploração de 
situações que 
possibilitem as vivências 
que envolvem conceitos 
de medida como: 
grande e pequeno,
alto e baixo.

*Família ( pai, mãe e 
filho);
*Tipos de moradias.
*Atitudes relacionadas à 
saúde e ao bem-estar 
individual e Coletivo;
*Órgãos dos sentidos;
*Higiene.

*Confecção  de 
brinquedos  usando 
materiais recicláveis;
*Pintura;
*Modelagem;
*Rasgadura;
*Colagem.

*Jogos motores com 
regras adaptadas e 
orientadas pelo 
professor;
*Reflexo do corpo no 
espelho como própria 
imagem;
*Ampliação progressiva 
da destreza para 
deslocar-se no espaço 
por meio da 
possibilidade constante 
de arrastar-se, 
engatinhar, andar, subir 
e descer, entrar e sair 
de recipientes, empurrar 
e puxar objetos;
*Organização das 
habilidades motoras 
básicas como: 
manipular copos, 
colheres, levar 
alimentos a boca, 
amassar, desenhar.

*Misturar instrumentos 
de madeira, metal ou 
outros materiais a fim 
de explorar diferenças 
de timbres entre eles.
*Imitação de músicas 
com gestos.



DEZEMBRO 
Linguagem oral e 

escrita
Matemática Natureza  e 

sociedade
Artes visuais Movimento         Música

*Revisão de todos os 
conteúdos.

*Revisão de todos os 
conteúdos.

*Datas comemorativas; *Desenhos;
*Pinturas;
*Modelagens;
*Trabalhos com 
sucatas;
*Rasgar colar papéis;
*Quebra-cabeça;
*Desenhos livres.

*Jogos e brincadeiras 
(com música e 
movimento envolvendo 
a interação, a imitação 
e o reconhecimento  do 
corpo).
*Exploração de 
diferentes posturas 
corporais, como: 
sentar-se em diferentes 
inclinações. Deitar-se 
em diferentes posições, 
ficar ereto, apoiado na 
planta dos pés com e 
sem ajuda, etc.

*Produção mímica a 
partir da musica;
*Escuta de obras 
musicais variadas;
Clássicos: Mozart,Bach, 
Betoven etc.
*Vocal;
*MPB;
*Instrumentais;
*Infantis;
*Canções de brincar;
*Canções curiosas;
*Cantigas de roda.
*Produção de sons pelo 
corpo a partir de um 
comando.



PLANEJAMENTO ANUAL DE ENSINO – MATERNAL, JARDIM I E JARDIM II

JANEIRO
Linguagem oral e 
escrita.

Matemática Natureza e sociedade Artes visuais Movimento Música

*Alfabeto;
*Nome próprio;
*Interpretação de texto 
/histórias orais;
*Conto e reconto de 
histórias;
*Ler e escrever ainda 
que não façam de 
maneira convencional.

*Cores Primárias
*Formas geométricas: 
circulo e quadrado 
(relacionando-as às 
formas do meio);
*Medida de tempo 
(calendário, relógio);
*Noções de dentro e 
fora (lateralidade);
*Contagem de 
numerais.

*Dependências do 
CMEI;
*Datas comemorativas;
*Exploração das partes 
do corpo;
*Higiene pessoal;
*Experiências com o 
corpo.

*Desenhos; *Pinturas;
*Modelagens; 
*Trabalhos com 
sucatas;
*Colagem;
*Enfiagem;
.

*Recreações.
*Músicas explorando 
gestos;
*Lateralidade com 
brincadeiras;

* Produção de sons pelo 
corpo a partir de um 
comando;
*Imitação dos sons do 
ambiente próximo;
*Cantigas de ninar e 
músicas diversas.

FEVEREIRO
Linguagem oral e 
escrita.

Matemática Natureza e sociedade Artes visuais Movimento Música

*Alfabeto; 
*Nome próprio;
*Interpretação de texto 
/histórias orais;
*Ler e escrever ainda 
que não façam de 
maneira convencional.

*Cores (obs: uma de 
cada vez, porém 
fazendo relação com as 
outras cores);
*Formas geométricas: 
circulo e quadrado 
(relacionando-as às 
formas do meio);
*Medida de tempo 
(calendário, relógio);
*Números (relacionar 
quantidade ao numeral 
partindo do concreto.);
*Maior / menor, grande 
/ pequeno.

*Datas comemorativas;
*O Eu e Minha história;
*As partes do corpo 
(através de músicas e 
brincadeiras);
*Higiene pessoal;

*Desenhos do carpo 
(silhuetas);
*Pinturas no corpo; 
*Colagem;
*Atividades de 
enfiagem;
*Dobraduras;
*Jogos Pedagógicos.

*Dramatização;
*Recreações dirigidas;
*Músicas 
gesticuladoras;
Lateralidade com 
brincadeiras;
*Jogos.

*Escuta de obras 
musicais variadas;
Clássicos: Mozart, Bach, 
Betoven etc.
*Vocal;
*MPB;
*Instrumentais;
*Infantis;
*Canções de brincar;
*Canções curiosas;
*Cantigas de roda.



MARÇO
Linguagem oral e 

escrita
Matemática Natureza e sociedade Artes visuais Movimento Música

*Alfabeto
*Nome próprio;
*Manuseio de livros, 
revistas etc;
*Trabalho com rótulos;
*Interpretação de 
textos /histórias orais.
*Entrevistas;
*Jornal falado;
*Histórias mudas.
*Adivinhações.
*Ler e escrever ainda 
que não o façam de 
maneira convencional 
(textos de vários 
gêneros).

*Medida de tempo 
(calendário, relógio);
*Utilização da contagem 
oral e noções de 
quantidade;
*Números (leitura, 
reconhecimento e 
escrita espontânea);
*Altura, Tamanho: 
grande, pequeno, 
maior, menor, alto, 
baixo, estrito e 
largo.(Trabalhar no 
concreto);
*Peso, comprimento e 
temperatura.

*Datas comemorativas;
*O 
corpo.(conhecimento do 
próprio corpo);
*Explorar o Meio 
Ambiente (estabelecer 
relações entre o meio e 
as formas de vida que 
ali se estabelecem);
*Higiene e Saúde.

*Desenhos;
*Pinturas; 
*Modelagens; 
*Trabalhos com 
sucatas;
*Colagem;
*Jogos Pedagógicos.

*Ginásticas;
*Recreações;
*Dramatização;
*Jogos competitivos;
*Brincadeiras com 
pneus, bola, e arcos, 
corda, bastão. E Jornal.

*Reconhecimento de 
elementos musicais 
básicos (frases, parte 
elementos que se 
repetem);
*Música folclóricas.

ABRIL
Linguagem oral e 

escrita
Matemática Natureza e sociedade Artes visuais Movimento Música

*Nome próprio.
*Trabalho com rótulos;
*Escrita espontânea 
(listas);
*Produção de textos 
individuais (escrita 
espontânea) e/ou 
coletivos, ditados 
oralmente pelos alunos 
onde o professor é o 
escriba;

*Números 
(reconhecimento, 
leitura e escrita.);
*Tempo, hoje, ontem, 
amanhã, antes e 
depois, dia e noite, 
novo e velho, criança, 
jovem e adulto;
*Medida de tempo 
(calendário, relógio);

*A Família (como é 
composta)
*Higiene de casa e 
objetos;
*Alimentos, importância 
e higiene;
*Nosso corpo (pés, 
mãos, olhos, ouvido, 
nariz, boca e cabeça).

*Pinturas;
*Desenhos;
*Modelagens;
*Trabalhos com 
sucatas;
*Recortes;
*Colagens; 
*Dobraduras;
*Jogos Pedagógicos.

*Dramatização;
*Brincadeiras de roda, 
de amarelinha, de 
casinha;
*Gincanas.
.

*Informações sobre as 
obras ouvidas e sobre 
seus compositores, para 
iniciar seus 
conhecimentos sobre 
produção musical.



MAIO
Linguagem oral e 

escrita
Matemática Natureza e sociedade Artes visuais Movimento Música

*Nome próprio 
(reconhecimento, leitura 
e escrita);
*Trabalho com rótulos;
*Alfabeto;
*Ler e escrever ainda 
que não o façam de 
maneira convencional 
(textos de vários 
gêneros);
*Interpretação de textos 
/histórias orais;
*Quadrinhas;
*Complementação de 
histórias;
Interpretação de cenas.

*Números 
(reconhecimento, leitura 
e escrita.);
*Orientação espacial: 
mesma posição, 
diferente, sentido 
contrário, mesmo 
sentido, frente, costas, 
atrás, à frente, encima, 
embaixo, dentro, fora, 
ao lado de começo, 
meio, fim, antes, depois, 
perto, longe, próximo e 
distante. (trabalhar no 
concreto);
*Medida de tempo 
(calendário, relógio).

*Datas comemorativas;
*Família (convivência);
*Trabalho (em casa, na 
escola, na cidade, no 
campo). 

*Pinturas;
*Modelagens.
*Trabalhos com sucatas;
*Recortes
*Atividades de 
enfiagem;
*Jogos Pedagógicos;

*Dramatiza
ção;
*Brincadeiras recreativas 
(amarelinha, casinha, 
arcos, roda e outros);
*Boliche.

*Fazer música por 
meio da 
improvisação ou 
composição
*Repertório de 
canções para 
desenvolver 
memória musical.

JUNHO
Linguagem oral e 

escrita
Matemática Natureza e sociedade Artes visuais Movimento Música

*Nome próprio;
(reconhecimento, 
leitura e escrita);
*Alfabeto;
*Interpretação de 
textos /histórias orais.
*Trava Línguas.
*Jornal falado;
*Álbum seriado;
*Trabalho com rótulos;
*Ler e escrever ainda 
que não o façam de 
maneira convencional.

*Números 
(reconhecimento, 
leitura e escrita).
*Capacidade: volume 
cabe mais, cabe menos;
*Medida de tempo 
(calendário, relógio);
*Líquido;
*Massa.
*Orientação espacial: 
distância, localização.

*Datas comemorativas;
*Meios de 
Comunicações;
*Meio de Transporte;
*Germinação das 
plantas;
*Vegetais;
*Utilidades das plantas.

*Desenhos;
*Pinturas; 
*Modelagens; 
*Trabalhos com 
sucatas;
*Colagem;
*Jogos Pedagógicos.

*Dramatiza
ção;
*Recreações;
*Amarelinha.
*Quadrilha;
*Gincanas;
*Brincadeiras livres.

*Participação em 
brincadeiras e jogos 
cantados e rítmicos;
*Participação em jogos 
e brincadeiras que 
envolvam a dança e/ou 
a improvisação musical.



AGOSTO
Linguagem Oral e 

escrita
Matemática Natureza e Sociedade Artes Visuais Movimento Música

*Alfabeto móvel 
(montar palavras e se 
possível frases);
*Nome próprio 
(reconhecimento, 
leitura e escrita);
*Trabalho com rótulos;
*Ler e escrever ainda 
que não o façam de 
maneira convencional;
*Textos diversificados 
(informativo, 
instrucional, narrativo 
etc.).

*Revisando os 
numerais;
*Noções básicas de: 
classificação,
seriação, forma,  peso, 
textura, espessura, 
tamanho, capacidade, 
massa, volume e 
comprimento;
*Direita esquerda; 
*Espaço e tempo.  

*Datas comemorativas;
*Meio ambiente;
*A água e seus 
estados;
*A terra;
*Órgãos do sentido;
*Higiene corporal e do 
meio.

*Desenhos com: giz 

molhado; lápis de cera 

derretido, livre;

*Colagem com: 
serragem, papel, 
picado;
*Confecção de jogos 
pedagógicos;
*Colagem com: retalhos 
de tecidos.    
*Enfiagem; 
*Recortes; 
*Dobraduras;
*Trabalhos com 
sucatas;
*Quebra-cabeça;
*Pinturas com: 
barbante, pontinhos, 
escovinhas.

*Dramatiza
ção;
*Jogos de faz de conta;
*Recreação; 
*Brincadeiras dirigidas;
*Boliche..

*Observar sons e ritmos 
(deixar que os alunos 
produzam os ritmos 
com objetos do dia-a-
dia;           *Imitações 
de sons com palmas;
*Bandinha (utilizando 
sucatas);
*Participação em 
brincadeiras e jogos 
cantados e rítmicos.



SETEMBRO
Linguagem Oral e 

escrita
Matemática Natureza e Sociedade Artes  Visuais Movimento Música

*Nome próprio 
( reconhe- 
cimento,leitura e 
escrita).
Reconhecimento de 
personagens;
*Identificação e escrita 
do alfabeto;
*Expressão oral;
*Interpretação de 
histórias;
*Atividades com 
rótulos.
*Ler e escrever ainda 
que não o façam de 
maneira convencional;
*Textos diversificados 
(informativo, 
instrucional, narrativo 
etc);

*Fração: inteiro, parte, 
partido e pedaço;
*Conjuntos (com 
utilização de maquetes 
e jogos);
*Números 
(reconhecimento, 
leitura e escrita 
espontânea).

*Datas comemorativas;
*Alimentação;
*Noções de divisões 
geografias (município, 
estado e pais);
*As plantas;
*As estações do ano;

*Desenhos com: giz 
branco sobre a 
superfície colorida;
*Desenhos soprados 
(com tinta e canudo no 
papel);
*Colagem com aparas 
de lápis, coisas da 
natureza e macarrão;
*Enfiagem;
*Recortes;
*Dobraduras;
*Trabalhos com 
sucatas;
*Pinturas, surpresa, 
vazadas, espontânea, 
com guache, lavada, 
com anilina.

*Jogos de mímica;
*Jogos imitativos;
*Ginástica;
*Recreação;
*Brincadeiras dirigidas;
*Competição.

*Reprodução ou 
imitações de sons c/ 
palmas, instrumentos 
de bandinhas;
*Marchas e esquemas 
coreografias; 
*Jogos cantados e 
canções infantis.



OUTUBRO
Linguagem Oral e 

escrita
Matemática Natureza e Sociedade Artes  Visuais Movimento Música

*Alfabeto(identificação 
e escrita);
*Nome próprio 
(reconhecimento, 
leitura e escrita);
*Ler e escrever ainda 
que não o façam de 
maneira convencional;
*Textos diversificados 
(informativo, 
instrucional, narrativo 
etc);
*Interpretação de 
textos e histórias com 
técnicas variadas;

*Números 
(reconhecimento e 
escrita espontânea);
*Noções de valor: 
(caro, barato, mais 
barato, mais caro e 
troco);
*Comparando 
quantidades (pouco e 
muito,mais e menos).

*Data comemorativa;
*Cadeia ecológica;
*Revisão do corpo 
humano;
*A estrutura do corpo.

*Desenhos abstratos, 
com montagem ou 
decalque, livre;
*Colagem com: 
forminhas de doce, 
sucatas;
*Enfiagem;
*Recortes;
*Dobraduras;
*Trabalhos com 
sucatas;
*Confecção de jogos;
*Pinturas com: papel 
crepom, a dedo, de 
sopro e espontânea.

*Aeróbica;
*Brincadeiras de: corda, 
bola, pneu, arcos, e 
elástico;
*Encaixe;
*Brincadeiras dirigidas.

*Interpretação de 
canções folclóricas com 
gestos;
-*Audição de musicas 
em discos, fitas e CDS 
para identificação de 
músicas clássica, 
populares e folclóricas; 
*Participação em 
brincadeiras e jogos 
cantados e rítmicos.

NOVEMBRO
Linguagem Oral e 

escrita
Matemática Natureza e Sociedade Artes Visuais Movimento Música

*Alfabeto móvel;
*Nome próprio 
(identificação pela letra 
inicial e final, na lista e 
escrita);
*Noções de verbos 
tempos (presente, 
passado e futuro);
*Ler e escrever ainda 
que não o façam de 
maneira convencional;
*Textos diversificados 
(informativo, 
instrucional, narrativo 
etc);
*Entrevistas;

*Jogos com resoluções 
de situações problemas;
*Quantidade;
*Geometria (relação 
das formas geométricas 
com formas do meio);
*Números 
(reconhecimento, 
leitura e escrita 
espontânea).

*Datas comemorativas;
*As funções vitais do 
corpo humano;
*A reprodução; 
*Os diversos sentidos;
*A creche;
*Os diversos tipos de 
moradia;
*Os símbolos 
patrióticos.
 

*Desenho com tinta;
*Colagem c/ palitos de 
fósforo ou de picolé, e 
jornal;
*Enfiagem;
*Recortes;
*Dobraduras;
*Trabalhos com 
sucatas;
*Confecções de jogos;
*Quebra-cabeça.

*Brincadeiras com 
jornal e bastão;
*Atividade de equilíbrio;
*Esquema corporal de 
movimento;
*Coordenação 
visomotora.

*Simulação de 
programas de rádio e 
TV;
*Escutar obras musicais 
de diferentes gêneros. 



DEZEMBRO
Linguagem Oral e 

escrita
Matemática Natureza e Sociedade Artes  Visuais Movimento Música

*Ler e escrever ainda 
que não o façam de 
maneira convencional;
*Textos diversificados 
(informativo, 
instrucional, narrativo 
etc);

*Números 
(reconhecimento e 
escrita espontânea);
*Jogos para revisão dos 
conteúdos.

*A família;
*As profissões;
*Revisando os meios de 
transportes;
*Comunicação.

*Desenhos livres com 
lápis de cera sobre o 
lápis de cera;
*Colagem com: papel 
coloridos e cereais;
*Enfiagem; 
*Recortes;
*Dobraduras;
*Trabalhos com sucata;
*Confecção de jogos;
 

*Locomoção;
*Ginásticas;
*Brincadeiras dirigidas.

*Interpretação de 
música com mímica;
*Organização de coral;
*Participação em 
brincadeiras e jogos 
cantados e rítmicos.
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