Audição Musical
Georg Friedrich Handel (1685-1759):
Música para os reais fogos de artifício. Abertura.

Informativo do Mês de
Maternal I

Maio

Visualizar e memorizar
 Bits de inteligência: insetos;
 Bits de leitura: boca, braço, cabeça, dedo e mão, nariz, olho, orelha, pé
e perna;
 Bits de números e quantidades: 0 a 8.

Hábitos do refeitório
 Fazer uso do guardanapo; usar corretamente a colher;
 Não deixar cair comida no chão;
 Treinar hábitos de conduta básicos: por favor e obrigado.

Valor Ético (virtude): Compartilhar
Compartilhamos e brincamos juntos.

Centro de Interesse: O Corpo Humano
Esta unidade tem como objetivo que a criança conheça
progressivamente seu corpo, reconheça e nomeie algumas partes do
mesmo e as experimente com os sentidos de forma a ir adquirindo uma
imagem mais clara de si mesmo e de suas possibilidades.
A professora, com a colaboração dos pais, apoiará a criança no
aprendizado de rotinas e hábitos relacionados com a alimentação e a
higiene, potencializando seu desenvolvimento autônomo.
Através das brincadeiras e progressivamente, a criança irá
adaptando seu comportamento ao dos demais, participando do grupo e
aprendendo algumas normas elementares de convivência.

Conhecimento de si mesmo e autonomia pessoal

Poesias
Hora do Banho

Como é bom brincar

É hora do banho,
Que hora tão feliz!
Limpinho dos pés
à pontinha do nariz!

Minha bola colorida
Posso te apresentar
Assim, juntos brincaremos
E amigos vamos ficar!
Eu gosto de emprestar minhas coisas
E com os outros compartilhar
Assim os amigos contentes
Correndo vêm brincar!

 Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo: cabeça, rosto
e extremidades (braços e pernas);
 Adquirir progressivamente a coordenação e controle do próprio corpo:
saltar;
 Adquirir noções básicas de orientação no espaço: em cima e embaixo;
 Continuação do traço: linha vertical;
 Rotina: usar a descarga e lavar as mãos.

Exploração e conhecimento do mundo
 Identificar os colegas pelo nome;

Adivinhação

 Conhecer e respeitar algumas normas de relação com os demais nas
brincadeiras; compartilhar;

O que é, o que é? Juntos vêm, juntos vão, um vai na frente, outro vai
atrás. (os pés)

 Conhecer objetos relacionados com o asseio pessoal e a alimentação:
sabonete, toalha; colher, copo.

