
 
 

Infantil III - Matutino 
Ano 2019 

Horário / Rotina 

 

07h30 – 8h ⇒ Recepção das crianças pela professora e auxiliar. 
• Colocar os pertences no lugar. 
• Consultar a agenda. 
• Entretenimento com brinquedos 

08h10-8h30 ⇒ Tempo de comunicar - Rodinha inicial 
 Conversas sobre novidades trazidas; temas de interesse imediato e sobre 
o assunto do projeto em desenvolvimento, ampliação do vocabulário. 

 Relatos, conversas informais, músicas e explicação das atividades do dia.   
 Tempo de Transição. 
8h30  - 9h ⇒ Atividades de livre expressão criadora nos Centros: 

 Artes Plásticas; 
 Vivências do Lar; 
 Construção; 
 Leitura (uso da mala de leituras). 
 Ciências (Observação com registros). 
 Hábitos: recompor o ambiente, limpar materiais e lavar as mãos. 

 Tempo de Transição. 
9h-9h30 
 
 
 

⇒ Tempo de brincar no parque. 
  Professores acompanham, observam e estimulam as crianças em suas 

brincadeiras livres.  
  Higiene das mãos e rosto. Professores acompanham e orientam os alunos 

quanto ao uso do banheiro e na higiene pessoal. 
9h30-10h ⇒ Tempo de Comer Bem 

 Lanche – Hábitos: organização para lanchar, comer bem e guardar os seus 
pertences. Professores dão atenção e orientam as crianças. 

 Higiene bucal. Professores acompanham e orientam os alunos quanto ao uso 
do banheiro e na higiene pessoal. 
 

10h-10h30 ⇒ Tempo de jogos na área externa – (pátio interno/auditório). 
 Brincadeiras e atividades psicomotoras planejadas diariamente.  

Higiene: orientação dos professores. 
 Tempo de transição 
10h30-11h ⇒ Tempo de Ciências: observação, experimentação e registros. 

 ⇒ Tempo de Matemática com material concreto. 

11h-11h20 ⇒  Relaxamento com música (refazer as energias). 
⇒ Atividades musicais – Ritmo, canto, percepção auditiva, sensibilidade. 

11h20-11h40 ⇒Tempo de ouvir histórias – Estimulação visual e da linguagem. Dramatização 

11h40-12h ⇒ Recompor o ambiente e organizar os pertences para saída.  
 
12h 

 
Saída - Tempo de voltar para casa. 

 
12h-12h30 

Tempo de espera: organização da sala junto com as crianças. 
⇒ Centro de Leituras, Centro do Lar e Centro de Construção. 
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