
 

 

Infantil II 
Ano – 2019 

Horário/ Rotina 

 
 

7h30–7h45 ⇒ Recebimento das crianças pela professora e auxiliar. 
   - Abraçar colegas, professores.  
   - Colocar os pertences no lugar, pelo nome. 
 

7h45-8h10 ⇒ Rodinha Inicial 
   - Conversa para contar novidades, ampliar vocabulário, relatos; expressão dos 
sentimentos;  explicação das atividades do dia. 
   - Cantar. 
   - Objeto da semana. 
   - Passeio pela escola. 

  

Tempo de Transição 
 

8h20-9h ⇒ Atividades de livre expressão criadora nos Centros de Interesse. 
    - Artes plásticas: desenhos, pinturas, recorte e colagem, modelagem e outros. 
    - Vivências do Lar; 
    - Construção; 
    - Leitura: uso dos livros da mala; 
    - Tempo de arrumar os centros: hábitos de cooperação e observação de espaços: 
guardar objetos, limpeza dos materiais de arte. Lavar as mãos. 

 Tempo de Transição 
 

9h-9h30 ⇒ Tempo de lanchar: Hora de comer bem. 
     - Professores acompanham e orientam os alunos quanto aos hábitos à mesa e os 
incentivam para comer o lanche. Observar os lanches.  Socialização. 
⇒ Higienização Pessoal. 
Higiene e escovação dos dentes. 
 - Professores orientam na formação de hábitos quanto a escovar os dentes e usar o 
banheiro. 
⇒ Higienização e organização da sala. 

9h30-10h ⇒ Tempo de brincar no parque: atividades na área externa. 
    - Professores estimulam, observam e interagem com os alunos. 
  

10h-10h30 ⇒ Relaxamento com música. Refazer energia. Tomar água. 
 

10h30-11h ⇒ Tempo de Ciências: observação e experimentação ou... 
      - Relatos, desenhos e outros. 
Tempo de Matemática: explorar brinquedos pedagógicos: iniciação à Matemática: 
encaixe, quebra-cabeça, jogos planejados. 
⇒ Tempo de Música: Descobrimento da percepção auditiva, ritmo, vocabulário e 

sensibilidade. 
11h-11h30 ⇒Tempo de área externa: atividades psicomotoras com brincadeiras planejadas: 

socialização, coordenação, expressão. Brincadeiras programadas. Uso do pátio 
interno, auditório. 

11h30-11h45  ⇒ Tempo de ouvir histórias: reconstituição da história: vocabulário-fantasia/ 
dramatização/imitação. 

11h45-12h ⇒ Tempo de arrumar as mochilas, a sala e os brinquedos – hábitos. 
12h ⇒ Saída: Tempo de voltar para casa. 
12h-12h30 ⇒ Tempo de espera – organização da sala junto com as crianças 

⇒  Centro de Leitura, Centro do lar e Centro de Construção. 


