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ANEXOS





ANEXO A
METAS E REQUISITOS MÍNIMOS A SEREM 

ATINGIDOS AO FINAL DO PRIMEIRO 
E SEGUNDO SEMESTRES DO PRÉ-III 

(DELEGADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO)

Primeiro semestre

 1 – Reproduzir o próprio nome sem modelo e reconhecer o 
nome dos colegas;

 2 – Reconhecer várias letras do alfabeto;
 3 – Reproduzir e identificar partes do corpo, com alguns 

detalhes;
 4 – Identifi car uma variação mínima de 8 cores;
 5 – Reconhecer, identifi car e reproduzir fi guras geométricas, 

quadrado, circulo, triângulo e retângulo;
 6 – Reconhecer algarismos de 1 a 10;
 7 – Quantifi car e representar até 5;
 8 – Ter noções dos dias da semana, meses do ano e calendário;
 9 – Formar palavras de acordo com as suas hipóteses silábicas, 

fazendo uso do alfabeto móvel;
10 – Produzir escrita espontânea;
11 – Reconhecer a função social do número.
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Segundo semestre

Reproduzir o nome e sobrenome com modelo;
Reconhecer todo o alfabeto;
Reconhecer, identifi car e traçar os algarismos de 0 a 10;
Quantifi car, representar e seqüenciar de 0 a 10;
Reconhecer a função social do número e aplicá-lo (adição e 

subtração);
Formar palavras e textos coletivos;
Reproduzir a escrita espontânea (em grupo individual);
Desenvolver a leitura, respeitando-se os níveis;
Ter noções de grosso, fi no, comprido, curto, o primeiro, o último, 

largo, estreito, de frente, de costas, de lado, ontem, hoje, amanhã;
Fase da escrita: silábica com valor sonoro.



ANEXO B
DESENHOS E LISTAS DE BRINCADEIRAS 

FEITAS PELAS CRIANÇAS
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ANEXO C
GLOSSÁRIO DE ALGUMAS BRINCADEIRAS 

CITADAS NO ANEXO B

•  Andar de roler  – espécie de patins, apostar corrida, dançar 
utilizando o roler.

•  Lenço que corra, lenço atrás, lencinho branco ou corre 
cotia – precisa-se de 3 ou mais jogadores. É uma brincadeira ao 
ar livre e precisa-se de um lenço. Os jogadores em circulo, e lado 
a lado. Escolhidos por sorte (geralmente entram em acordo no 
grupo) , uma criança permanecerá fora do circulo, correrá em 
volta dele e escolherá uma das crianças. Colocará o lenço atrás. 
Assim que a criança escolhida descobre, tentará correr atrás da 
criança que colocou o lenço. Esta por sua vez deve tentar sentar 
no lugar da criança escolhida. Durante a brincadeira as crianças 
fecham os olhos e cantam:

“corre cotia
Na casa da tia

Correcipó
Na casa da vó

Lencinho na mão
Caiu no chão
Moça bonita

D meu coração
Posso jogar?

Pode!”
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•  Pega-fruta – modalidade do pega-pega - para não ser pego a 
criança precisa abaixar-se e dizer o nome de uma fruta.

•  Odontecá – Duas ou até 3 crianças brincam com as mãos 
cantando a música :

Odontecá
Le peti le tomá,

Le café com chocolate
Odontecá.

•  Pega pega americano – modalidade do pega-pega. Quando 
o pegador pega o que foge, este tem que parar no lugar e abrir 
as pernas até que outro que também foge passar por baixo 
dele. Quando uns dos que fogem é pego 3 vezes, é a vez dele 
ser o pegador.

•  Xuxa – imitação da Xuxa e suas músicas.

•  Elefantinho cor de rosa ou elefantinho colorido – brinca-
deira realizada com a participação de várias crianças. As crian-
ças escolhem entre eles quem será o elefantinho. O sorteado diz:

Elefantinho colorido!
Os outros perguntam:

Que cor?

A criança que representa o Elefantinho colorido escolhe uma 
cor e responda a pergunta. No mesmo momento, as crianças 
participantes precisam tocar em algo da cor anunciada, sendo 
que dois participantes não podem tocar juntos no mesmo ob-
jeto. Aquele que não encontrar algo da cor fi ca fora.  A brinca-
deira termina quando restar apenas um participante. Este será 
o próximo Elefantinho colorido.

•  Mão de ferro – disputa de queda de braço entre duas crianças.
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•  Pimponeta – Dois ou mais participantes fecham as mãos. Um 
deles bate na mão de todos, cantando:

Pimponeta
Peta peta peruge
Peta peta peruge

Pim pom





ANEXO D
MODELO DA PROVA DO SIMULADO 

PARA O PRÉ-III


