
 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM- UNIDADE II 
NOME DO ALUNO: DATA: ___/___/___ SEMANA: 4 
PROFESSOR: TURMA: JARDIM II 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS/ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO3EO04) COMUNICAR SUAS IDEIAS E SENTIMENTOS A PESSOAS E GRUPOS 
DIVERSOS; (EIO3ET03) IDENTIFICAR E SELECIONAR FONTES DE INFORMAÇÕES, PARA RESPONDER QUESTÕES SOBRE 
A NATUREZA, SEUS FENÔMENOS, SUA CONSERVAÇÃO.  
 

PROJETO SEGUE 

 O projeto segue tem como objetivo auxiliar o processo de transição entre a educação 
infantil e o ensino fundamental. Estão sendo enviadas duas atividades, para reforçar e estimular 
o processo de ensino aprendizagem. 

             Nossa primeira atividade será voltada ao mundo da escrita e da oralidade, onde 
aprenderemos a recitar o alfabeto.  

 

Fonte: https://www.bbdu.com.br/kits-ima-dos-dias-numeros-alfabeto-ou-meses-1-alfabeto-completo-as-vogais 

 

 Assista ao vídeo “Alfabeto completo em português / Qual figura começa?” no link indicado 
https://www.youtube.com/watch?v=M2r3ki90bYo , e assistindo ao vídeo  recite as letras  
do alfabeto e aprenda de uma forma bem divertida, depois responda as perguntas 
tentando descobrir “ Qual figura começa com a letra que for citada” ?. 

 



 Em uma folha de papel escreva de forma espontânea a letra inicial do seu nome e dos 
seus familiares.    

 

        Em nossa segunda atividade, iremos trabalhar atividades relacionadas ao calendário, 
conhecendo quais são os meses do ano. 

 

 Assista ao vídeo “Meses do ano - Crianças Inteligentes - JP Kids” no link indicado 
https://www.youtube.com/watch?v=B1FK5Ztsme0,  e cante com a família recitando os 
meses do ano. 

 
 Observando a imagem abaixo, conte quantos meses tem um ano, e relate oralmente com 

ajuda de um adulto quais são esses meses? Identifique o mês de seu aniversário. 
 

 
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=48886 



 Complete com as letras do alfabeto as letras que estão faltando na palavra abaixo, e 
descubra em que mês do calendário nós estamos.  
 

S  T  M B R  
 

 

 

Lembrando que a avaliação deverá ser dada como devolutiva no Messenger até sexta-
feira (fotos ou vídeos ficam a critério do responsável). 


