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Reunião de famílias

- Notícias

- Números e sistema de numeração

- Percurso Investigativo: Heróis e Heroínas

- Melhores momentos
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➢Leitura e Escrita de palavras de referência
➢Formação do leitor literário
➢Contos Clássicos
➢Arte
➢Apresentação de música
➢Lição de casa
➢Clubinhos 

Notícias...
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Refletir sobre os números 

para conhecê-los
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Jogos matemáticos
•Batalha de comparação

•Trilha

•Batalha de dados

•50 casas

•Número oculto

•Memória de 10

•Bingo

•Jogo dos pontinhos
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Bingo: mesmo jogo,

inúmeras variáveis

➢Agrupamentos
➢Desafio nas cartelas
➢Reconhecimento
dos números
➢Localização e regularidade
do sistema
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Outros exemplos…

● Jogo dos pontinhos e trilha: progressão do desafio

● Batalha de dados: compartilhar estratégias de 

registro e cálculo
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Os números no cotidiano
● Calendário: “Que dia é hoje? Quantos dias faltam 

para o escola sem paredes?”

● Roda inicial: “Quantos vieram? Quantos faltaram?”

● Organização dos materiais: “Todas peças foram 

guardadas? Quantas tampas estão faltando?”

● Percurso Investigativo: “Quantas caixas de suco 

precisaremos para fazer a parede da nossa casa?”



Mini-história?
Querem ouvir uma

A escada
Durante o acolhimento as crianças têm a possibilidade de escolher, dentre diversas propostas, a que
querem realizar. Uns brincam de cozinhar com massinha, outros montam torres e casas com os
blocos de madeira, alguns gostam de desenhar ou fazer colagens com papéis coloridos...
Gabriel, que nesses momentos, quase sempre se envolve em construções com diversos materiais,
resolveu dar um novo uso para os “pés de pau”, transformando-os em material para suas criações.
Começou a construir uma escada, experimentando e regulando as quantidades de blocos nas linhas
e colunas para criar os degraus, vivenciando dessa forma uma experiênciamatemática real!

Ajeitava cada bloco equilibrando-
o e entrelaçando as cordas de
apoio com a intenção de deixar a
construção mais firme. Levantou
assim seis andares e resolveu
testar a escada: “Pronto, vou ver
se funciona”. Percebendo que
estava mesmo pronta, fez o
convite: “Quem tiver mais
coragem pode subir”.



Beatriz Migliano que passava por lá logo se interessou e foi a
primeira a se arriscar. Gabriel acompanhava atento os seus
movimentos, testando sua construção e a coragem da amiga.
Quando terminou de subir ele convidou outra criança, Clara, que
topou na hora o desafio, mas que no caminho se desequilibrou e
desistiu, ao que Gabriel conclui: “A Clarinha só vai até o três”.

Gabriel e Clara não exitaram em colocar-se um de cada lado para
oferecer apoio à amiga, que com a ajuda dos dois conseguiu se sentir

Mariana, curiosa, também se
aproximou querendo testar suas
habilidades na escada do amigo,
mas insegura, pediu ajuda.

segura o
suficiente

para enfrentar o desafio. Clara,
percebendo que com ajuda havia sido
possível, resolveu tentar subir de novo,
tendo mais sucesso na segunda vez.



Gabriel continuou convidando outras crianças a testar sua escada que agora já havia atraído a
atenção de muitos colegas , curiosos com a brincadeira tão divertida. De repente, um acidente!

Cataplof!!!
A escada desabou no chão, mas Gabriel não ficou tão chateado, disse que outro dia montará uma
nova escada. Assim as brincadeiras e as experimentações das crianças vão se constituindo como
espaços privilegiados para aprendizagens e investigações. Da próxima vez, mais experientes,
certamente farão novas descobertas.



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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Heróis e Heroínas: de onde surgiu este 

percurso?
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Brincadeiras
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Contexto
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Roda de Conversa

O que queremos aprender?

● Quais poderes/acessórios eles 
têm?

● Como conseguem esses poderes e 
acessórios?

● Como fazem para não desistir?
● Como salvam as pessoas?
● Como eles surgiram?
● Como os vilões enfrentam os 

heróis? Como ficam poderosos?

Como aprender sobre heróis e 
heroínas?

● Pesquisando na internet
● Perguntando para crianças mais 

velhas
● Assistindo vídeos
● Lendo livros
● Fazendo experimentos
● Brincando de heróis
● Fazendo acessórios
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Qual caminho seguir?

- Literatura: ampliação de repertório

- Produções Artísticas: desenho e confecção de 

acessórios

- Corpo e movimento: gestos e desenvolvimento 

físico
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Descobrindo palavras novas:

O que é esgueirando-se?

“Andando na pontinha dos pés”

“Mira é tipo se você jogar e tentar desviar da pessoa, 

daí cai na pessoa, você tem que mirar o certo.”

“Rendeu

é assim”
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Treinando para virar um herói/heroína



21Treinando para virar um herói/heroína
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E nossos heróis/heroínas 

continuam treinando:
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Materiais disponíveis:

• Cones

• Bambolês

• Cordas

• Bolas

• Pneus

• Caixotes

• Cadeiras

• Cabos de vassoura

• Escada deitada

• Colchonetes

Confecção de treinamento pelas famílias + 

Vivência na Educação Física



25

Melhores Momentos...
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