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➢ Formação do leitor literário
➢ Jogos matemáticos
➢ Interação com Infantil 1 B
➢ Conhecendo espaços da escola

Notícias...
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● As experiências em artes

● Contextos de oralidade
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Explorar e descobrir - as diferentes 
experiências



5

Fazer investigações
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Fazer investigações

https://docs.google.com/file/d/1GMoE490bKGWublXex-XVXG5ysxkz2hfQ/preview


Observação
Escuta
Registro

Discussão dos 
registros
Insights 
em equipe

Definição do 
campo conceitual
(BNCC)
Intencionalidade

Planejamento 
de contextos, 
provocações 
Registro das
experiências

Discussões 
em equipe 
Planejamento
Avaliação do 
processo
Documentação
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Percurso investigativo: “É pique, é pique!”
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Os diferentes contextos que 
desenvolvem a oralidade das crianças



10Roda de conversa - “Hora do banho”

- O que vocês trouxeram de casa hoje? Amandinha
Com seus brinquedos de banho nas mãos, Francisco os pega e 
exclama: -Uh!, como se quisesse mostrar para todos.

- É  tudo de banho. Manoela
- Antonela lava o cabelo no banho. Antonela

Otto começa a massagear a sua cabeça, para mostrar como 
se lava o cabelo no banho e diz: - Água!

- Passa shampoo, “codicionadô” e sabonete. Caio
- Tem “iponja”... (E passa a mão pelo corpo e pelo cabelo 

como se estivesse se esfregando). Carolina
- Põe “a” mão, lava pé. (Ao mostrar o shampoo que trouxe 

de casa). Lucas
- Toma banho com a Rose e com a mamãe. Lorenzo
- O Quim tem copo de tomá banho.. Toma banho com a 

Cidoca.. tem sabão alá. Joaquim



11Roda de conversa -  “Hora do banho”

- “Ato” (pato) “anho” (banho). Vovó dá, mamãe dá, 
papai dá (o banho). Théo Yudi

Ao escutar a fala do Théo e ver seu patinho de brinquedo, 
José começa a imitar o som que o pato faz: -”Quá, quá, 
quá”.

- A mamãe dá banho na Sosô.. água fria! Sophie
- É a minha “soteira” (saboneteira) que é lá da minha 

casa de colocá sabonete. Eu tomo banho no chuveiro e 
a Gigi toma lá na minha banheira. Helena

- Toma banho no chuveiro de menino grande. Passa 
creme , lava o bumbum… Renato

- Mamãe dá banho quente. Lava a barriga, lava a 
cabeça... João

- Depois do banho tá limpinho, mas tem que “seca”. 
Manoela

- Toalha, Dora. Seca o cabelo assim. (E faz o movimento 
pegando a sua toalha). Dora



12

Histórias, brincadeiras, cantigas, parlendas...
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https://docs.google.com/file/d/1d9gDCSzNGKT0Vhs4V2ymCNZG_hJIH2x5/preview
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https://docs.google.com/file/d/1KblTImHXG_qO4uMcTYZfnbNbaAgtDoFS/preview
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https://docs.google.com/file/d/1pYlH88kpeZAs2GKLdz_q7FQV5TE2OZ-9/preview
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