HORÁRIOS DE AULA – EDUCAÇÃO INFANTIL – MANHÃ (2020)

Mini maternal A (MANHÃ)

2.ª feira

3.ª feira

4.ª feira

5.ª feira

6.ª feira

Recepção na sala (7h40 às
8h)

Recepção no solário (7h40
às 8h30)

Recepção na sala com
músicas (7h40 às 8h)

Recepção no solário
(7h40 às 8h)

Parque de areia (8h às 9h)

Musicalização
8h30 às 9h20

Recepção na sala com
brinquedos trazidos de casa
(7h40 às 8h20)
Roda interativa (troca de
experiências/música) – 8h20 às
8h45
Atividade concreta com
registro em papel – 8h45 às
9h15

Atividade concreta com
Parque de areia (8h às
registro em papel – 8h às
9h)
8h40
Higiene e momento
Higiene (9h15 às 9h30)
Hora da fantasia
Roda da cultura
musical (9h às 9h30)
(revivendo histórias e
(conversar/ contar
personagens infantis) –
histórias) 8h40 às 9h15
(8h40 às 9h30)
Lanche (9h30 às 10h)
Lanche (9h30 às 10h)
Higiene/lanche (9h30 às Higiene (9h15 às 9h30)
10h)
Hora do soninho/hora da
Hora do soninho
Hora do soninho/higiene
Lanche (9h30 às 10h)
cultura (10h às 11h)
(10h às 11h)
(10h às 11h)
Hora da cantar/higiene
Hora dos brinquedos
Hora dos brinquedos
Hora do soninho/ hora de
(11h às 11h30)
(estimulação
(estimulação
cantar (10h às 11h)
sensorial)/higiene (11h às sensorial)/brinquedoteca
11h30)
(11h às 11h30)
Atividade livre no
Atividades dirigidas no
Atividade livre no
Hora dos brinquedos
solário/despedida (11h30
solário/despedida (11h30 solário/despedida (11h30
(coordenação motora
às 12h)
às 12h)
às 12h)
fina)/higiene/ despedida
(11h às 12h)
Hora da fantasia (revivendo histórias e personagens infantis) –

Higiene (9h15 às 9h30)
Lanche (9h30 às 10h)
Hora do soninho/massinha
(10h às 11h)

Hora dos brinquedos
(aprendendo a dividir meu
brinquedo) - 11h às 12h

Maternal A (MANHÃ)

2.ª feira

3.ª feira

4.ª feira

5.ª feira

6.ª feira

Recepção na sala (7h40
às 8h)

Recepção na sala com
brinquedos trazidos de casa
(7h40 às 8h10)

Introduzindo a atividade
do dia (momento do
“concreto”) – 8h às 8h30
Hora do livro didático
(8h30 às 9h20)
Higiene (9h20 às 9h30)

Roda de rotina
(conversar/contar histórias)
(8h10 às 8h30)
Ed. Física (8h30 às 9h20)

Hora do relaxamento
(10h30 às 11h)

Lanche (9h30 às 10h)
Hora do relaxamento
(10h às 10h40)
Hora de brincadeira
dirigida (10h40 às 11h20)

Lanche (9h30 às 10h)
Hora do relaxamento
(10h10 às 10h50)
Hora da história/higiene
(10h50 às 11h20)

Lanche (9h30 às 10h)
Hora do relaxamento
(10h às 10h30)
Hora de relembrar o que
aprendi essa semana (10h30
às 11h)
Exercitando minhas
habilidades de troca (dia do
brinquedo trazido de casa) –
11h às 11h30)
Brincando
livremente/despedida
(11h30 às 12h)

Recepção no solário (7h40
Recepção na sala com
Recepção no solário (7h40
às 8h)
brinquedos (desenvolvendo
às 8h)
a coordenação motora fina)
– 7h40 às 8h
Roda de rotina
Roda de rotina
Hora do concreto e do
(cantar/conversar/contar (conversar/contar histórias) registro no livro didático
histórias) – 8h às 8h30
– 8h às 8h30
(8h às 8h40)
Parque de areia (8h30 às
Musicalização
Parque de areia (8h40 às
9h15)
(8h30 às 9h20)
9h20)
Higiene (9h15 às 9h30)
Ed. Física (9h15 às 10h)
Higiene (9h20 às 9h30)
Lanche (9h30 às 10h)
Hora do relaxamento (10h
às 10h30)
Introduzindo a atividade do
dia (momento do
“concreto”) – 10h às 10h30
Hora do livro didático
(10h30 às 11h15)

Higiene (10h às 10h10)
Lanche (10h10 às 10h30)

Higiene (11h às 11h15)

Higiene (11h20 às 11h40)

Hora da história (11h20
às 11h40)

Higiene (11h15 às 11h30)

Brincando com regras
(11h15 às 11h40)

Solário com brincadeiras
livres/despedida (11h40 às
12h)

Solário com brincadeira
livre/despedida (11h40
às 12h)

Solário com brincadeira
livre/despedida (11h30 às
12h)

Solário com brincadeiras
livres/despedida (11h40 às
12h)

Higiene (9h20 às 9h30)

Nível I A (MANHÃ)

2.ª feira

3.ª feira

4.ª feira

5.ª feira

6.ª feira

Recepção com pecinhas de Recepção com massinha
Recepção com pecinhas de Recepção com brincadeiras Recepção com brinquedos
madeira (estimulando a
(desenvolvendo a
madeira (estimulando a
dirigidas (7h40 às 8h10)
trazidos de casa
criatividade) - 7h40 às
coordenação motora fina) – construção de objetos) (aprendendo a dividir) 8h10
7h40 às 8h10
7h40 às 8h10
7h40 às 8h20)
Hora da rotina (bom
Introduzindo a atividade do
Hora da rotina (bom
Hora da rotina (bom
Hora da rotina (bom
dia/oração/música) – 8h10
dia através do concreto.
dia/oração/música) – 8h10 dia/oração/música) – 8h10 dia/oração/música) – 8h20
às 8h30
(8h10 às 8h30)
às 8h30
às 8h30
às 8h40
Ed. Física – 8h30 às 9h20
Hora de registrar o que
Introduzindo a atividade do Introduzindo a atividade do Hora da atividade de Inglês
aprendi no livro didático
dia através do concreto.
dia através do concreto.
(8h40 às 9h20)
(8h30 às 9h15)
(8h30 às 8h50)
(8h30 às 8h50)
Higiene/Lanche (9h20 às
Musicalização
Hora de registrar o que
Hora de registrar o que
Ed. Física (9h20 às 10h10)
10h)
9h20 às 10h10
aprendi no livro didático
aprendi no livro didático
(8h50 às 9h30)
(8h50 às 9h30)
Parque de areia (10h às
Higiene/lanche (10h às
Higiene/Lanche (9h30 às
Higiene/Lanche/Higiene
Higiene/lanche/higiene
11h)
10h30)
10h)
(9h30 às 10h10)
(10h10 às 10h50)
Higiene (11h às 11h20)
Hora da brincadeira
Parque de areia (10h às
Hora da história e da
Relembrando o que
dirigida (desenvolvendo
11h)
música (10h10 às 10h30)
aprendi durante essa
minhas habilidades
semana (10h50 às 11h20)
motoras e/ou sociais) –
10h30 às 11h
Hora da história (11h20 às
Higiene (11h às 11h20)
Higiene (11h às 11h20)
Hora da brincadeira
Brincando com meus
11h40)
dirigida (aprimorando o
brinquedos/despedida
cumprimento de
(11h20 às 12h)
regras)/higiene – 10h30 às
11h
Massinha/despedida
Hora da história (11h20 às Finalizando meus registros Finalizando meus registros
(11h40 às 12h)
11h40)
(11h20 às 11h40)
no livro didático (11h às
11h30)
Brinquedos
Massinha/despedida
Higiene/brinquedos
diversos/despedida (11h40
(11h40 às 12h)
diversos/despedida (11h30
às 12h)
às 12h)

Nível II A (MANHÃ)

2.ª feira

3.ª feira

Recepção em sala com
massinha (aprimorando a
coordenação motora) – 7h40
às 8h15

Recepção em sala com
jogos (ganhando ou
perdendo) – 7h40 às
8h15

4.ª feira

5.ª feira

6.ª feira

Recepção em sala com
Recepção em sala com
Recepção na sala com os
peças de montar
massinha (aprimorando a
brinquedos trazidos de casa
(desenvolvendo
coordenação motora) –
(exercitando a habilidade da
conceitos) – 7h40 às
7h40 às 8h15
troca) – 7h40 às 8h20
8h15
Roda de rotina (bom dia
Roda de rotina (bom dia Roda de rotina (bom dia
Roda de rotina (bom dia
Roda de rotina (bom dia
cantar/conversar) – 8h15 às cantar/conversar) – 8h15 cantar/conversar) – 8h15 cantar/conversar) – 8h15 às cantar/conversar) – 8h20 às
8h45
às 8h30
às 8h30
8h30
8h50
Hora da atividade no livro
Hora da atividade no
Hora da atividade no
Hora da atividade no livro
Hora da atividade no livro
didático (concreto e registro) livro didático (concreto e livro didático (concreto e
didático (concreto e
didático (concreto e registro)
– 8h45 às 9h45
registro) – 8h30 às 9h20 registro) – 8h30 às 9h20
registro) – 8h30 às 9h40
– 8h50 às 9h30
Higiene/lanche – 9h45 às
Musicalização
Ed. Física (9h20 às
Higiene/lanche (9h40 às
Higiene/lanche/higiene
10h15
(9h20 às 10h10)
10h10)
10h10)
(9h30 às 10h10)
Parque de areia (10h15 às
Higiene/lanche (10h10 às Higiene/Lanche (10h10
Hora de pátio com
Atividade de Inglês (10h10
11h15)
10h40)
às 10h30)
atividade dirigida (10h10
às 10h40)
às10h50)
Higiene – 11h15 às 11h30
Hora da atividade de
Parque de areia (10h30
Higiene (10h50 às 11h)
Hora da atividade de registro
registro (10h40 às
às 11h15)
no livro didático (10h40 às
11h30)
11h20)
Brincadeira livre/despedida – Brinquedos diversos –
Higiene (11h15 às
Finalizando a atividade de
Curtindo meu
11h30 às 12h
11h30 às 12h
11h30)
registro (11h às 11h40)
brinquedo/despedida (11h20
às 12h)
Despedida com música
Despedida com massinha
(11h35 às 12h)
(11h40 às 12h)

HORÁRIOS DE AULA – EDUCAÇÃO INFANTIL – TARDE - 2020

Mini maternal B e C (TARDE)

2ª feira

3ª feira

Recepção na sala (13h20 às
13h40)

Recepção no solário
(13h20 às 13h45)

Parque de areia (13h40 às
14h40)

Hora da fantasia revivendo histórias e
personagens infantis
(13h45 às 14h15)
Musicalização
14h15 às 15h

Higiene (14h40 às 15h)

Lanche (15h às 15h30)
Hora do soninho (15h30 às
16h30)
Hora de cantar/higiene
(16h30 às 17h)

Atividade com
massinha/despedida (17h às
17h40)

4ª feira
Recepção na sala com
músicas (13h20 às
13h40)
Atividade concreta com
registro em papel
(13h40h às 14h40)

5ª feira
Recepção no solário
(13h20 às 13h40)
Parque de areia (13h40 às
14h40)

Roda da cultura
Higiene (14h40 às 15h)
(cantar/conversar/ contar
histórias) - 14h40 às 15h
Higiene/lanche (15h às Lanche/higiene (15h às
Lanche (15h às 15h30)
15h45)
15h30)
Hora do soninho
Hora do soninho (15h30 Hora do soninho (15h30 às
(15h45 às 16h45)
às 16h30)
16h30)
Hora dos brinquedos
Hora dos brinquedos
Hora dos brinquedos
(estimulação
(estimulação sensorial)
(coordenação motora
sensorial)/higiene
(16h30 às 17h10)
fina)/higiene/ despedida
(16h45 às 17h20)
(16h30 às 17h10)
Atividades dirigidas no
Atividade livre no
Atividade livre no
solário/despedida
solário/despedida (17h10 solário/despedida (17h10
(17h20 às 17h40)
às 17h40)
às 17h40)

6ª feira
Recepção na sala com
brinquedos trazidos de casa
(13h20 às 14h)
Atividade concreta com
registro em papel (14h às
14h40)
Roda interativa (troca de
experiências/música) 14h40 às 15h
Higiene/lanche (15h às
15h30)
Hora do soninho (15h30 às
16h30)
Hora dos brinquedos
(aprendendo a dividir meu
brinquedo)/higiene - 16h às
17h
Despedida/brinquedoteca
(17h às 17h40)

Maternal B (TARDE)

2ª feira
Recepção no solário
(13h20 às 13h40)

Roda de rotina
(cantar/conversar/contar
histórias) – 13h40 às 14h
Introduzindo a atividade
do dia (momento do
“concreto”) – 14h às
14h20
Hora do livro didático
(14h20 às 15h)
Higiene/lanche (15h às
15h40)
Hora do relaxamento
(15h40 às 16h10)
Hora de brincadeira
dirigida (16h10 às 17h)
Higiene (17h às 17h20)

Solário com brincadeira
livre/despedida (17h20 às
17h40)

3ª feira
Recepção na sala com
brinquedos
(desenvolvendo a
coordenação motora
fina) – 13h20 às 13h50
Roda de rotina
(conversar/contar
histórias) – 13h50 às
14h10
Introduzindo a atividade
do dia (momento do
“concreto”) – 14h10 às
14h30
Hora do livro didático
(14h30 às 15h)
Higiene/lanche/higiene
(15h às 15h45)
Musicalização
(15h45 às 16h15)
Hora do relaxamento
(16h30 às 17h)
Solário com brincadeira
livre/despedida (17h às
17h40)

4ª feira

5ª feira

Recepção no solário
(13h20 às 13h40)

Recepção na sala (13h20
às 13h40)

Roda de rotina
(cantar/conversar/contar
histórias) – 13h40 às 14h

Roda de rotina
(cantar/conversar/contar
histórias) – 13h40 às 14h

Parque de areia (14h às
15h)

Higiene (15h às 15h20)
Lanche/higiene (15h20
às 16h)
Hora do relaxamento
(16h às 16h30)
Brincando com regras
(16h30 às 17h10)
Solário com brincadeiras
livres/despedida (17h10
às 17h40)

6ª feira
Recepção na sala com os
brinquedos de casa
(exercitando minhas
habilidades de troca) –
13h20h às 14h50)
Roda de rotina
(cantar/conversar) – 13h50
às 14h

Introduzindo a atividade do Parque de areia (14h às 15h)
dia (momento do
“concreto”) – 14h às 14h15
Hora do livro didático
(14h15 às 15h)
Higiene (15h às 15h10)
Lanche (15h10 às 15h45)
Ed. Física (15h45 às
16h30)
Higiene/relaxamento
(16h30 às 17h10)
Solário com brincadeira
livre/despedida (17h10 às
17h40)

Higiene/lanche/higiene (15h
às 15h40)
Higiene/lanche/higiene (15h
às 15h40)
Hora do relaxamento (15h40
às 16h10)
Hora de relembrar o que
aprendi essa semana (16h10
às 16h30)
Brincando e dividindo meus
brinquedos (16h30 às
17h10)
Solário com brincadeiras
livres/despedida (17h10 às
17h40)

Nível I B (TARDE)

2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Recepção com pecinhas
de madeira (estimulando
a criatividade) - 13h20 às
13h50
Hora da rotina (bom
dia/oração/música) –
13h50 às 14h10

Recepção com massinha Recepção com pecinhas Recepção com brincadeiras Recepção com brinquedos
(desenvolvendo a
de madeira (estimulando dirigidas (13h20 às 13h40)
trazidos de casa
coordenação motora
a construção de objetos)
(aprendendo a dividir) fina) – 13h20 às 13h45
- 13h20 às 13h40
13h20 às 14h)
Introduzindo a atividade
Hora da rotina (bom
Hora da rotina (bom
Hora da rotina (bom
do dia através do
dia/oração/música) –
dia/oração/música) – 13h40 dia/oração/música) – 14h
concreto. (13h45 às
13h40 às 14h
às 14h
às 14h20
14h10)
Introduzindo a atividade Introduzindo a atividade Introduzindo a atividade Introduzindo a atividade do Hora da atividade de Inglês
do dia através do concreto
do dia através do
do dia através do
dia através do concreto e
(14h20 às 15h)
e registrando no livro
concreto e registrando no concreto. (14h às 14h20)
registrando no livro
didático (14h10 às 15h20) livro didático (14h10 às
didático .(14h às 15h)
15h)
Higiene/Lanche (15h20
Musicalização
Hora de registrar o que
Ed. Física (15h às 15h45)
Higiene/lanche (15h às
às 16h)
15h às 15h45
aprendi no livro didático
15h30)
(14h20 às 15h)
Parque de areia (16h às Higiene/lanche (15h45 às Higiene/Lanche/Higiene Higiene/Lanche (15h45 às Finalizando meus registros
17h)
16h15)
(15h às 15h40)
16h15)
no livro didático (15h30 às
16h)
Higiene (17h às 17h20)
Finalizando meus
Finalizando meus
Parque de areia (16h15 às
Relembrando o que
registros (16h15 às 17h)
registros no livro
17h)
aprendi durante essa
didático (15h40 às
semana (16h às 16h30)
16h30)
Massinha/despedida
Higiene (17h às 17h20)
Hora da história (16h30
Higiene (17h às 17h20)
Brincando com meus
(17h20 às 17h40)
às 17h)
brinquedos/despedida
(16h30 às 17h40)
Brinquedos
Massinha/despedida (17h
Brinquedos
diversos/despedida
às 17h40)
diversos/despedida (17h20
(17h20 às 17h40)
às 17h40)

Nível II B (TARDE)

2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

Recepção em sala com
massinha (aprimorando a
coordenação motora) –
13h20 às 13h50

Recepção em sala
Recepção em sala
Recepção em sala com
com jogos (ganhando com peças de montar
massinha (aprimorando a
ou perdendo) –
(desenvolvendo
coordenação motora) –
13h20 às 13h30
conceitos) – 13h20 às
13h20 às 13h50
13h50
Roda de rotina (bom dia
Musicalização
Roda de rotina (bom
Roda de rotina (bom dia
cantar/conversar) – 13h50 às
(13h30 às 14h15)
dia cantar/conversar) cantar/conversar) – 13h50 às
14h10
– 13h50 às 14h10
14h10
Hora da atividade no livro
Parque de areia
Hora da atividade no
Hora da atividade no livro
didático (concreto e registro)
(14h15 às 15h15)
livro didático
didático (concreto e registro)
– 14h10 às 15h10
(concreto e registro) –
– 14h10 às 15h10
14h10 às 15h10
Higiene/lanche – 15h10 às
Higiene/lanche –
Higiene/lanche –
Higiene/lanche (15h10 às
15h40
15h15 às 15h45
15h10 às 15h40
15h40)
Hora da atividade no livro
Educação Física
Parque de areia
Hora de pátio com atividade
didático (concreto e registro)
(15h45 às 16h45)
(15h40 às 16h40)
dirigida (estabelecendo e
– 15h40 às 16h30
cumprindo regras) – 15h40
às 16h10
Higiene – 16h30 às 16h50
Higiene pós parque
Higiene pós parque
Higiene (16h10 às16h30)
(16h45 às 17h10)
(16h40 às 17h)
Hora da história - 16h50 às
17h20
Brincadeira livre/despedida –
17h20 às 17h40

Brinquedos diversos
(17h10 às 17h40)

Hora da história
(17h às 17h20)

Concluindo minhas tarefas
(16h30 às 17h20)

Despedida com
música (17h20 às
17h40)

Brincadeira livre/despedida –
17h20 às 17h40

6ª feira
Recepção na sala com os
brinquedos trazidos de casa
(exercitando a habilidade da
troca) – 13h20 às 14h
Roda de rotina (bom dia
cantar/conversar) – 14h às
14h10
Hora da atividade no livro
didático (concreto e registro)
– 14h10 às 15h10
Higiene/lanche/higiene
(15h10 às 15h40)
Atividade de Inglês (15h40
às 16h20)

Hora da atividade de registro
no livro didático (16h20 às
16h50)
Curtindo meu
brinquedo/despedida (16h50
às 17h40)

