
 

 

 

   

  

 

  

     

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

 

VIVÊNCIAS SEMANAIS – DE 22 A 26 DE MAIO 

PROFESSORAS: ADRIANA E EVA 

TURMA: INFANTIL 4 

 

Acolhimento: desenho no 
caderno. 

Hora da roda:  

- Preenchimento do calendário; 
- Sorteio do ajudante do dia; 
- Chamada escrita na lousa; 
- Escrita da rotina na lousa. 
 
Lanche 

 

Vivência: Pintura molhada. 
Materiais utilizados: 

 Filtro de café; 
 Anilina; 
 Cola branca; 
 Gliter; 
 Água. 

 

 
Aulas extras:  

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

Almoço/Jantar 

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 

Acolhimento: jogo da 
memória. 

Hora da roda: 

- Preenchimento do calendário; 
- Sorteio do ajudante do dia; 
- Chamada escrita na lousa; 
- Escrita da rotina na lousa. 
 
Lanche 

 

Projeto: “A criança tem o direito 
de tudo querer saber”. 
Continuação da pesquisa sobre o 
ciclo de vida das borboletas – 
Continuaremos falando sobre a 
fauna e a flora, época de 
reprodução das borboletas, 
possíveis predadores que comem 
os ovos e também falaremos sobre 
a polinização. 

 

Aulas extras:  

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

 

Almoço/Jantar 

 

 

 

 

SEXTA 

Saída 

Acolhimento: brincadeira no 
solário. 

Hora da roda:  

- Preenchimento do calendário; 
- Sorteio do ajudante do dia; 
- Escrita da rotina na lousa; 
- Chamada escrita na lousa. 
 
Lanche 

Projeto: “Vivenciando o direito de 
bem-estar”. Para as crianças 
vivenciarem esse direito, 
montaremos um SPA. Neste dia, 
poderão trazer roupão, chinelo e 
touca de banho. 

 
 

Aulas extras:  

 Inglês – Prof. Ruan 
 Filosofia – Profª 

Regiane (turma da 
manhã). 
 

Almoço/Jantar 

 

 

Acolhimento: faz de conta 
com massinha e forminha. 

Lanche 

Hora da roda:  

-Preenchimento do    
calendário; 
- Sorteio do ajudante do dia; 
- Chamada escrita na lousa; 
- Escrita da rotina na lousa. 
 
 

Atividade gráfica: Completar 
as palavras com as vogais 
iniciais. 
 
RODA LITERÁRIA: “NESSA RODA, 
AS CRIANÇAS ESCOLHERÃO UM 
LIVRO PARA LEVAR PARA CASA E 
LER COM SUA FAMÍLIA”. 
 
 

Aulas extras: 
 Inglês – Prof. Ruan 
 Ciências – Prof. Lênin. 

 
 

Almoço/Jantar 

 

 

Acolhimento: brinquedos de 
casa. 

Hora da roda:  

- Preenchimento do calendário; 
- Sorteio do ajudante do dia; 
- Chamada escrita na lousa. 
 
Lanche 

RODA DE NOTÍCIAS. 

 

Brincadeira dirigida: Corre 
Cotia. 
 

 
 

Aulas extras:  

 Inglês – Prof. Ruan. 
 Filosofia – Profª 

Regiane (turma da 
tarde) 

Almoço/Jantar 
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VIVÊNCIAS SEMANAIS – DE  22 A 26 DE MAIO 

PROFESSORAS: LARISSA E JAQUE 

TURMA: INFANTIL 4 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Saída 

Acolhimento: Desenho nos 
cadernos de desenho. 

Hora da roda:  

- Preenchimento do 
calendário; 
- Sorteio do ajudante do dia; 
- Chamada. 
Lanche 

 

 
Atividade: Retrato do amigo e 

escrita de seu nome.  
 
Parque 

Aulas extras:  

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

 

Almoço/Jantar 

 

 

Acolhimento: Lince. 

Hora da roda: 

- Preenchimento do 
calendário; 
- Sorteio do ajudante do dia; 
- Chamada. 
 
Lanche 

 

 
Roda de História: Os Monstros 
mais medrosos do mundo.  
Bate-papo sobre diferenças e 
como podemos lidar com elas.  
 
Oficina criativa: Confecção dos 
monstrinhos da história.  
Aulas extras:  

 Inglês – Prof. Ruan 
 Música – Prof. Jhonatan 

 

Almoço/Jantar 

 

 

 

 

Acolhimento: Desenho nos 
cadernos de desenho. 

Hora da roda:  

- Preenchimento do calendário; 
- Sorteio do ajudante do dia; 
- Chamada; 
-Biblioteca 
 
Lanche 

 

 
“Toda criança tem o direito de 
comer pão lambuzado de mel”: 

Receita de pão de mel. 
 
Aulas extras:  

 Inglês – Prof. Ruan 
 Filosofia – Prof. 

Regiane 
 

Almoço/Jantar 

 

 

Acolhimento: brincadeira de faz 
de conta na sala.  

Hora da roda: 
- Preenchimento do calendário; 
- Sorteio do ajudante do dia; 
- Chamada. 
 
Lanche  

 
Piquenique na colmeia: 

Músicas, brincadeiras e bate-
papo sobre a vida na colmeia.  

Obs.: Nesse dia, as crianças 
poderão vir com roupas em 

preto e amarelo.  
 
Parque  

Aulas extras: 
 Inglês – Prof. Ruan 

 
Almoço/Jantar 

 

 

Acolhimento: brinquedos de 
casa. 

Hora da roda:  

- Preenchimento do 
calendário; 
- Sorteio do ajudante do dia; 
- Roda de notícias. 
- Chamada. 
 
Lanche 

 

O
ficina criativa: Registro da 
colmeia com desenhos e 
colagens.  
 

Aula extra:  

 Inglês – Prof. Ruan. 

Almoço/Jantar 

 

 


