EDUCAÇÃO INFANTIL

INFANTIL 2 AO INFANTIL 5
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COLEÇÃO VIVENCIANDO E APRENDENDO
A Coleção Vivenciando e Aprendendo abrange os quatro níveis da Educação Infantil (do Infantil 2 ao 5) e contempla atividades
adequadas para crianças de 2 a 5 anos. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento contemplados na Coleção são abordados de forma
interdisciplinar, visando garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil (conviver, brincar, participar, explorar,
expressar e conhecer-se) a partir dos campos de experiências preconizados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Essa organização
proporciona uma melhor compreensão de práticas que articulam as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem
parte do meio cultural, artístico, ambiental, social, científico, tecnológico e emocional, tornando o desenvolvimento cognitivo indissociável do
socioemocional.

A Coleção integra os seguintes campos de experiências:

O EU,
O OUTRO E NÓS

INFANTIL 2
A PARTIR DE 2 ANOS

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES
E TRANSFORMAÇÕES

INFANTIL 3

2

A PARTIR DE 3 ANOS

LIVROS

CORPO, GESTOS
E MOVIMENTOS

3

LIVROS

TRAÇOS, SONS,
CORES E FORMAS

NOME:

DATA:

OS PEIXES VIVEM NA ÁGUA. DESENHE MUITOS PEIXES NO LUGAR ONDE VIVEM.
COMO PODE UM PEIXE VIVO
VIVER FORA DA ÁGUA FRIA?
Cantiga popular.

CINQUENTA E UM

INFANTIL 4
A PARTIR DE 4 ANOS

3

LIVROS

INFANTIL 5
A PARTIR DE 5 ANOS

51

3

LIVROS

UNIDADES TEMÁTICAS
O trabalho com as unidades temáticas integra os campos de experiências, propondo desafios e despertando a curiosidade da
criança, o que lhe permite confrontar seu conhecimento de mundo com o conhecimento historicamente constituído, caminhando, assim,
para a compreensão de novos conceitos.

EU, MINHA ESCOLA
E MEUS COLEGAS

BRINCANDO,
EU APRENDO

A unidade contempla o reconhecimento e a valorização do
espaço escolar, seus elementos
e regras de convivência, e a
observação das singularidades
próprias de cada criança e das
pessoas com as quais ela se
relaciona.

Brincar de diversas formas, em
diferentes espaços e tempos é uma
das atividades fundamentais para
o desenvolvimento da identidade
e da autonomia. Essa unidade
permite que a criança aprenda a se
expressar corporalmente, dramatizar,
interpretar e conhecer a si mesma e
ao outro por meio da brincadeira.

VIVENDO
EM FAMÍLIA

LENDO O MUNDO
ATRAVÉS DA ARTE

A unidade contém atividades que
desenvolvem na criança noções de
sua identidade e de organização
de seu grupo familiar, bem como
o respeito aos costumes e às
características de cada família.

A unidade convida à leitura de obras
através de sua observação, narração,
descrição e interpretação. Assim, a
criança é estimulada, desde cedo, a
desenvolver o gosto pela produção e
apreciação artísticas e a estabelecer
relações com as experiências vividas.

CUIDANDO DO
PLANETA TERRA

LIGADO COM
O MUNDO

A unidade propõe a realização de tarefas
que despertam para a responsabilidade
ambiental, tais como a observação de
paisagem local e de mudanças causadas
pela ação do ser humano, bem como a
produção individual e coletiva de textos
orais e escritos relacionados à natureza.

A unidade oferece atividades que
ampliam o conhecimento da criança
sobre o mundo contemporâneo e suas
tecnologias. São abordadas questões
básicas relacionadas ao dia a dia, como
diversidade, funções e características
dos meios de transporte e de
comunicação.

MATERIAIS SUPLEMENTARES
Os suplementos da Coleção Vivenciando e Aprendendo contêm atividades que propiciam à criança ricas experiências em que elas
podem ouvir e contar histórias, cantar, brincar, garatujar e escrever. Partindo dessa abordagem, os materiais propõem desafios para o
pensamento infantil.

CIRANDA DE LIVROS
INFANTIS 2, 3, 4 E 5

O caderno Ciranda de Livros traz
propostas de atividades relacionadas à
leitura de histórias infantis. Essa leitura
é realizada pelos pais, e o aluno é
convidado a expressar com desenhos suas
percepções sobre temas, personagens
e autores dos livros, cultivando, assim, o
hábito da leitura.

DESENHO E ESCRITA
INFANTIS 2, 3, 4 E 5
MÊS:

MÊS:
ESCREVA O SEU NOME.

FAÇA UM DESENHO LIVRE OU O QUE A SUA PROFESSORA PEDIR.

FAÇA UM DESENHO LIVRE OU O QUE A SUA PROFESSORA PEDIR.

ESCREVA O NOME DO QUE VOCÊ DESENHOU DO JEITO QUE SOUBER.
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O caderno Desenho e Escrita tem a finalidade de
registrar práticas de escrita e de representação
icônica da figura humana, feitas de forma
espontânea pela criança. Os registros constituem
um importante referencial para o professor
acompanhar e contribuir para a evolução dessas
habilidades ao longo do ano escolar.

ATIVIDADES GRAFOMOTORAS
INFANTIS 4 E 5

NOME: ____________________________________________________________ DATA: ______________________

•

PINTE AS IMAGENS DA PRÓXIMA PÁGINA, CONFORME O MODELO. DEPOIS, RECORTE-AS E
COLE-AS, NO QUADRO ABAIXO, PARA FORMAR O MOSAICO.

O caderno Atividades Grafomotoras reúne
ações específicas que contribuem para o
desenvolvimento das habilidades gráficas
e motoras, preparando as crianças para a
construção do processo de escrita.

VINTE E TRÊS
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LETRAS E NÚMEROS
INFANTIL 5

O suplemento Letras e Números oferece
atividades de identificação, leitura e
escrita do alfabeto e dos algarismos.

MÚSICAS INFANTIS
INFANTIS 2, 3, 4 E 5

MATERIAL DE APOIO
INFANTIS 2, 3, 4 E 5

A música está presente em todas as unidades da
Coleção Vivenciando e Aprendendo. No material
Músicas Infantis, o repertório selecionado é oriundo
da tradição popular, proporcionando ao aluno o
contato com a diversidade cultural e contribuindo
para o desenvolvimento da sensibilidade, da atenção,
da criatividade e da consciência corporal. O aluno
também pode ouvir algumas das canções no Portal SAS.

O Material de Apoio é uma importante
ferramenta para o professor em seu
planejamento diário e desenvolvimento
das atividades em sala. É composto por
fichas de organização da rotina das aulas e
por cartões ilustrados com o alfabeto e os
algarismos de 0 a 9.

LITERATURA INFANTIL
VIVENCIANDO VALORES

Os livros de Literatura infantil da Coleção Vivenciando e Aprendendo oferecem
ao professor a possibilidade de conversar com o aluno sobre valores humanos,
relacionados a família, amizade, respeito e responsabilidade, proporcionando,
assim, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Cada exemplar contém
atividades em realidade aumentada. Com o uso do aplicativo SAS R.A., as crianças
podem jogar e resolver situações-problema de forma interativa com as personagens
do livro.

Com o aplicativo
SAS R.A., utilize a
câmera do celular ou
do tablet para fazer
a leitura da imagem.

0800 275 3000

www.portalsas.com.br
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