
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

VIVÊNCIAS SEMANAIS – DE 22 A 26 MAIO 

PROFESSORAS: TATI, KAU E MEL 

TURMA: INFANTIL 2 

 

Acolhimento: Brincadeiras no 
parque  

Lanche 

Hora da roda:  
- Preenchimento do calendário; 
- Chamada; 
- Sorteio do ajudante do dia; 
- Como está o tempo? 
 
Projeto: Eu e o nosso mundo! 
 
Brincadeira das semelhanças 
 

Painel da amizade 
Oficina criativa: Pintura. 
 

 
Sorteio da visita do (a) mascote 

da turma 
 

Aulas extras:  
✓ Inglês – Prof. Ruan 
 

 
              Almoço/Jantar 

 

 

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 

Saída 

Acolhimento: Brincadeiras com 
os brinquedos de casa 

Lanche 

Hora da roda: 
 -Preenchimento do calendário; 
- Chamada; 
- Sorteio do ajudante do dia; 
- Como está o tempo? 
 
Roda da Novidade: Música, 
sorteio e exploração das 
“Novidades”. 
 
 
 
Interação com os brinquedos 

de casa na sala. 
 

 
Aula extra: 

✓ Inglês – Prof. Ruan 

 

 

Almoço/Jantar 

 

  

 

 

Acolhimento: Brincadeiras no 
parque  

Lanche 

Hora da roda:  
- Preenchimento do calendário; 
- Chamada; 
- Sorteio do ajudante do dia; 
- Como está o tempo? 
 
Projeto: Eu e o nosso mundo!  
 
Roda de história: “A pele que 
eu tenho”, de Bell Hooks. 
 
Experiência: Como eu vejo 
meu amigo.  

 
Oficina criativa: Confecção de 
binóculo colorido para 
passearmos pela escola em busca 
de pessoas semelhantes a nós.  

 
Aulas extras:  

✓ Inglês – Prof. Ruan 
✓ Ed. Física – Prof. Rodrigo 

       Almoço/Jantar 
 

Acolhimento: Cantos temáticos 
na sala  

Lanche 

Hora da roda: 
 -Preenchimento do calendário; 
- Chamada; 
- Sorteio do ajudante do dia; 
- Como está o tempo? 
 
Projeto: Eu e o nosso mundo! 

 
Valorização do outro 

Semelhanças e Diferenças 
 

Roda de história: “Cara de 
quê?”, de Ivanke e Mey. 
 
Passeio pela escola com os 
nossos binóculos coloridos.  
 
Aulas extras:  

✓ Inglês – Prof. Ruan 
✓ Música – Prof. Jhonatan 

 

             Almoço/Jantar 

 

 

 

Acolhimento: Brincadeira com 
panelinhas 

Lanche 

Hora da roda:  
- Preenchimento do calendário; 
- Chamada; 
- Sorteio do ajudante do dia; 
- Como está o tempo? 
 
Projeto: Eu e o nosso mundo! 

 
Leitura do poema: “Quer um 
pouquinho?”, de Evelyn Heine. 
 
Roda de conversa sobre o 
poema:  
 

✓ Respeito; 
✓ Partilha; 
✓ Companheirismo.  

 
Aula extra:  

✓ Inglês – Prof. Ruan 
 

              Almoço/Jantar 

 


