Contação de histórias, poesias. Explorar a temática das diferenças.
Brinquedos cantados. Nomeando partes do corpo por meio de brinquedos cantados. Ter noções de números e quantidades por meio de brinquedos cantados
Exploração do espelho para perceber
características físicas próprias, perbecer
características semelhantes e diferentes de
outras crianças e professoras

"Meu tamanho no mês de abril". Fazer
medidas de forma não convencional com o uso de
barbante. Medir cada criança com barbante e colar a
foto correspondente. Depois organizar as crianças do
menor para o maior.

Escolha do que iremos construir
para ficar na casinha

Evento de lançamento do
vídeo com os pais

Filmagem com as crianças
cantando e dramatizando tendo
como fundo a música "A casa"

"Quantos anos você tem?". Colar fotos e nomes
das crianças. Cada criança faz a quantidade de
bolas relacionadas à sua idade e cola o número
correspondente. Acréscimo de bolinha e mudança de número quando a criança faz aniversário

Cantar músicas com o tema "Casa"

Pintura individual da
casa engraçada

Perguntar às crianças quais são suas
brincadeiras preferidas, o que gostam
de fazer, de comer...

Casinha do pátio
Contação de histórias
Conhecer e explorar os
espaços da escola

Receita de brigadeiro para a
inauguração da casinha

Momento da novidade. Cada
criança conta uma novidade

Escola

IDENTIDADE
Festa de inauguração

Conhecimento de si e do outro

Desenhar o contorno de outra criança no
solário com o giz de cera e acrescentar
elementos (olhos, boca, roupa, etc...)

Brincadeira livre. Faz de conta.
Construção e uso da chamada.
Construção com o nome, foto e
carimbo de mão

Cantos da sala
Solário

Banho de mangueira

Pátio
Resposta à pesquisa sobre a
escolha e o significado dos
nomes das crianças

Conversar sobre brincadeiras
preferidas da família, gostos, ....

Construção pelas crianças e pais no
período de adaptação. Uso de fotos da
família e materiais diversos

Momentos diversos de interação e brincadeiras (parquinho,
faz de conta na sala, etc...)

Família

Visita à mostra fotográfica
"Suíte Autorretratos"
Leitura da pesquisa sobre a
escolha e o significado dos
nomes das crianças

Comemoração de aniversários
e construção de presente para
o aniversariante

Receitas a partir do
interesse das crianças

Construção de Autorretrato em tamanho real

