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Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=1dYukOrq5RI 
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http://blogdas30pessoas.blogspot.com.br/2012/11/a-invencao-da-infancia.html  

agorarn.com.br/educacao/alfabetizacao-entre-criancas-mais-ricas-e-ate-6-vezes-maior-

que-entre aspobres/?doing_wp_cron=1517608498.1184079647064208984375 
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 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Grupo IV 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Grupo V  

Desenvolver a linguagem oral através das interações e 
brincadeiras.   

Desenvolver a linguagem oral através das interações e 
brincadeiras.  

Utilizar o corpo como meio de expressão e comunicação. Ampliar a comunicação em situações criadas pelo jogo 
simbólico. 

Interagir com os colegas nas brincadeiras de forma respeitosa.  Interagir com os colegas nas brincadeiras respeitando 
as regras sociais.   

 Participar e interagir em conversas relacionando-se com o outro.  Participar, com interesse, de conversas respeitando os 
turnos da fala.  
 

Desenvolver a mastigação.   Desenvolver a mastigação. 
 

Ampliar o repertório de palavras do vocabulário, incorporando e 
empregando-as adequadamente. 

 Ampliar o repertório de palavras do vocabulário, 
incorporando e empregando-as adequadamente. 
  

Relatar necessidades, desejos e experiências pessoais.  Relatar necessidades, desejos e fatos cotidianos de 
forma a ser entendido pelo grupo (clareza, coerência).
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 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Grupo IV 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Grupo V  

Desenvolver a capacidade de escutar com atenção, 
identificando os sons do cotidiano.  
 

Desenvolver a capacidade de escutar com atenção, 
identificando os sons do cotidiano.  
 

Formular, oralmente, perguntas e respostas em 
diferentes situações comunicativas.   
 

Formular, oralmente, perguntas e respostas em 
diferentes situações comunicativas.   
 

Memorizar e cantar canções infantis. Memorizar e cantar canções infantis. 

Seguir instruções de dois ou mais comandos.  
 

Seguir instruções de dois ou mais comandos.  

Memorizar e recitar parlendas e quadrinhas.  
 

 Memorizar e recitar parlendas, quadrinhas e 
pequenos poemas.  
 

Recontar histórias lidas ou contadas por leitor 
experiente.  
 

Recontar histórias lidas ou contadas por leitor 
experiente.  
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