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Linguagem e comunicação 

E as férias chegaram ao fim... 

Nova turma, nova educadora e novo nome, o Infantil II iniciou o ano 

cheio de novidades e novos aprendizados. 

A turminha que até então era conhecida pelo nome de Infantil I, 

passou para o Infantil II e agora, será chamada de “Turma da Onda”. 

Em linguagem e comunicação, as crianças estrearam a nova lousa 

da brinquedoteca aprendendo. Trabalhamos a letra B, notem a 

concentração e alegria para realizar a atividade. 



Relações Matemáticas 

Em Relações Matemáticas as crianças puderam aprender uma lição 

junto com a turminha da Mônica, encontrando os 7 erros. 

Após encontrar 1 a 1 dos erros, totalizando o número 7, as crianças 

pintaram o desenho e acreditem, o dom da apreciação artística foi 

notável na atividade. 



Exploração e 

Conhecimento de Mundo 

Dentre as atividades desenvolvida neste mês, compartilhamos com 

as crianças a importância do cultivo, os cuidados necessários e o 

que a terra precisa para ser produtiva, bem como, se cuidarmos dela 

bem e plantarmos direitinho o que ela pode nos devolver? 



Desenvolvimento Pessoal 

e Social 

Em desenvolvimento pessoal e social trabalhamos com os pequenos 

como devemos tratar bem as pessoas ao nosso redor, também que, 

é importante termos amigos e sabermos compartilhar com estes 

momentos do dia-a-dia. Desta forma. Fizemos jogos e brincadeiras 

em duplas e assim compartilhamos algumas outras atividades. 



Expressão e Apreciação 

Artística 

No Mês de “Volta às aulas” as crianças preparam seu caderno de 

Artes, além de termos os desenhos lindíssimos, cada caderno ficou 

personalizado e com a carinha de cada criança.  



Corpo e Movimento 

Em Corpo e Movimento trabalhamos, através de várias canções que 

citam as partes do corpo e as crianças tinham que seguir cada trecho 

da música apontando ao seu próprio corpo ou seguindo as 

instruções dadas! 



Projeto 

Estamos trabalhando com as crianças o projeto Horta e estimulando 

cada criança a comer frutas e verduras. 

Neste mês, trabalhamos a Maçã e o Abacaxi e também falamos 

sobre a água, veja como ficou lindo os painéis que as crianças 

criaram com suas produções!!! 


