
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

3 Anos



Volume 1

Tema: Vida de oração.

Atividades de Leitura: História, perguntas sobre a história, ilustração, 
recontagem e vocabulário.

Atividades da Doutrina: O Sinal da Cruz, rezar, principais Orações, 
Anunciação, Visitação, Pai-Nosso, Glória ao Pai, Santíssima Trindade.

Traçado: Linhas retas e curvas, identificação de cores, preenchimento, 
desenho, completar traços, colorir, recorte e colagem, contorno, uso da 
régua, pintura, direita e esquerda, horizontal e vertical, figuras geomé-
tricas, sequência.

Memorização: Oração do Sinal da Cruz em português e latim.

Música
Apreciação musical: apreciação do canto gregoriano “Laudemus Domi-
num”, importância do silêncio, repetição – começo, meio e fim e exer-
cícios.
Fundamentos musicais: propriedades do som – duração, intensidade, 
altura, atividades.

Fonética: Ouvir, ouvir com os olhos fechados, sons corporais, sons in-
ternos e externos.

Contemplação do Belo: Apreciação e reprodução de imagem. 

Aprofundamento para os pais sobre o tema desenvolvido: Artigos sobre 
a Oração.

Volume 2

Tema: Os bons modos, a cortesia e a civilidade cristã.

Atividades de Leitura: História, perguntas sobre a história, ilustração, 
recontagem e vocabulário.

Atividades da Doutrina: Deus - Criador, Onipotente, Onipresente, Onis-
ciente -, quem é Deus.

Traçado: Recorte e colagem, montando paisagens, direita e esquerda, 
simetria, dobradura, colorir, completar, desenho, cores, detalhes, con-
torno, uso da régua, pontilhismo, formas geométricas, início e fim, em 
cima e embaixo, sequência.

Memorização: oração do Glória ao Pai em português e latim.

Música 
Apreciação musical: Apreciação do canto gregoriano “Crux Fidelis”, 
importância do silêncio, começo, meio e fim e exercícios.
Fundamentos musicais: Propriedades do som: duração - longo e curto; 
intensidade – fraco e forte; altura – grave e agudo; timbre – qualidade, 
atividades.

Fonética: Atividades de percepção sonora – discriminação auditiva, dis-
criminação de espaço, figura-fundo, carrilhão.

Contemplação do Belo: Apreciação de imagem e ambientes externos, 
pintura, recorte, colagem, produção de imagem.

Aprofundamento para os pais sobre o tema desenvolvido: “As Regras de 
Cortesia e de Civilidade Cristã – São João Batista de La Salle”. Artigo 
dos manuscritos de Santa Teresinha do Menino Jesus.
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Volume 3

Tema: Virtude da Obediência.

Atividades de Leitura: História, perguntas sobre a história, ilustração, 
recontagem e vocabulário.

Atividades da Doutrina: Santos Anjos, o Homem.

Traçado: Contorno, dobradura, recorte e colagem, desenho, colorir, 
pintura, uso da régua, cores, ilustração, recorte e montagem, preenchi-
mento, contagem, sequência, completar, modelagem, pequeno, médio e 
grande.

Memorização: Oração da Ave-Maria em português e latim.

Música 
Apreciação musical: Apreciação do canto gregoriano Ave Maria – iní-
cio, meio e fim e exercícios.
Fundamentos musicais: Duração – sequência de som; intensidade – se-
quência de som; altura – sequência de som agudo e grave; timbre – iden-
tificação de sons, atividades.

Fonética: Discriminação auditiva, recitação de poemas, ouvir histórias, 
figura-fundo, decorar frases.

Contemplação do Belo: Reprodução de cena, recorte, dobradura, cola-
gem, apreciação de imagem, desenho, conhecendo os Santos, sobrepor, 
montar, figuras geométricas, colorir, reprodução de imagem.

Aprofundamento para os pais sobre o tema desenvolvido: Artigos sobre 
a obediência. O Diálogo – Santa Catarina de Sena.

Volume 4

Tema: Virtudes da Caridade, Generosidade e Bondade.

Atividades de Leitura: História, perguntas sobre a história, ilustração, 
recontagem e vocabulário.

Atividades da Doutrina:  O Homem – Adão e Eva.

Traçado: Contorno, desenho, primeiro e último, formas geométricas, 
colorir, preenchimento, baixo, cima, cores, legendas, recortar, traçar ca-
minho, sequência, comandos, completar, colar, direito e esquerdo, sime-
tria, confecção de cenário, dramatização.

Memorização: Oração do Santo Anjo da Guarda em português e latim.

Música 
Apreciação musical: Apreciação do canto gregoriano Puer natus in Be-
thlehem, início, meio e fim, exercícios.
Fundamentos musicais: Duração – longo e curto; intensidade – fraco e 
forte; altura – agudo e grave, atividades.

Fonética: Atividades de atenção auditiva, atividades de rima, pintura, 
leitura de poesia.

Contemplação do Belo: Títulos de Nossa Senhora, apreciação de ima-
gem, histórias, pintura, cores, desenho, modelar, recorte e colagem, do-
bradura.

Aprofundamento para os pais sobre o tema desenvolvido: Artigos sobre 
as virtudes.



Volume 5

Tema: Virtude da Humildade.

Atividades de Leitura: História, perguntas sobre a história, ilustração, 
recontagem e vocabulário.

Atividades da Doutrina: O Pecado original.

Traçado: Coordenação motora – contorno com dedos e tinta, recorte 
e colagem, colorir, leitura, completar imagens, sequência lógica, reco-
nhecimento de imagem, traçar caminho, observação de imagem, cores, 
formas geométricas, preenchimento, quantia.

Memorização: Oração do Pai-Nosso em português e latim – parte 1.

Música 
Apreciação musical: Apreciação do canto gregoriano Pater Noster, iní-
cio, meio e fim, exercícios – parte 1. 
Fundamentos musicais: Duração, intensidade, altura e timbre, ativida-
des.

Fonética: Atividades de atenção auditiva, memória auditiva e discrimi-
nação auditiva – atividades de rima e canto de pássaros, parte 1.

Contemplação do Belo: Apreciação de imagem, recorte, colagem, repro-
dução, modelagem com massinha, pintura com guache e costura. 

Aprofundamento para os pais sobre o tema desenvolvido: Artigos sobre 
a humildade. 

Volume 6

Tema: Virtudes da Pureza, Inocência e Modéstia.

Atividades de Leitura: História, perguntas sobre a história, ilustração, 
recontagem e vocabulário.

Atividades da Doutrina: A vida de Jesus. 

Traçado: Pintura, recorte, colagem, completação de imagens, contagem, 
sequenciamento, nomeação de cores e formas e pintura com cotonete.

Memorização: Oração do Pai-Nosso em português e latim – parte 2.

Música 
Apreciação musical: Apreciação do canto gregoriano Pater Noster, iní-
cio, meio e fim, exercícios – parte 2.
Fundamentos musicais: Melodia, harmonia e ritmo, atividades.

Fonética:  Atividades de atenção auditiva, memória auditiva e discrimi-
nação auditiva – atividades de rima e canto de pássaros, parte 2.

Contemplação do Belo: Apreciação de imagem, pintura com guache, 
recorte, colagem, pintura, arte com barbante, dobradura e confecção de 
carimbo.

Aprofundamento para os pais sobre o tema desenvolvido: Artigo sobre 
o Natal; livro “A pérola das virtudes”; artigo sobre São Luiz Gonzaga.



Volume 7

Tema: Virtude da Alegria.

Atividades de Leitura: História, perguntas sobre a história, ilustração, 
recontagem e vocabulário.

Atividades da Doutrina: A Igreja Católica Apostólica Romana e os Sa-
cramentos. 

Traçado: Recorte, colagem, observação, reprodução, pintura, sequen-
ciamento, completação, linhas retas, linhas curvas, reconhecimento, 
pintura com guache e contagem.

Memorização: Oração da Salve Rainha em português e latim – parte 1.

Música 
Apreciação musical: Apreciação do canto gregoriano Sub Tuum Praesí-
dium, início, meio e fim, exercícios.
Fundamentos musicais: Melodia, harmonia, timbre, altura e intensida-
de, atividades.

Fonética:  Atividades de atenção auditiva, memória auditiva e discrimi-
nação auditiva – atividades de rima e canto de pássaros, parte 2.

Contemplação do Belo: Apreciação de imagem, pintura com guache, re-
corte, colagem, modelagem com argila, pintura, desenho e reprodução 
do desenho.

Aprofundamento para os pais sobre o tema desenvolvido: Livro “A pe-
dagogia de Dom Bosco em seus escritos”.

Volume 8

Tema: Sagrada Eucaristia.

Atividades de Leitura: História, perguntas sobre a história, ilustração, 
recontagem e vocabulário.

Atividades da Doutrina: Os Sacramentos e a Oração. 

Traçado: Recorte, colagem, pintura, completação, sequência, contagem, 
reprodução, pintura com guache, linhas retas, linhas curvas e dobradura.

Memorização: oração da Salve Rainha em português e latim – parte 2.

Música 
Apreciação musical: Apreciação do canto gregoriano Veni Sancte Spiti-
rus, início, meio e fim, exercícios.
Fundamentos musicais: Melodia, harmonia, timbre, altura e intensida-
de, atividades.

Fonética: Atividades de discriminação auditiva, memória auditiva, aten-
ção, sequência auditiva e concentração.

Contemplação do Belo: Reprodução de texto, desenho, pintura, arte com 
cartolina, arte com barbante, apreciação de imagem, recorte, colagem, 
pintura com giz, pintura com tinta guache, completação de imagem, do-
bradura. 

Aprofundamento para os pais sobre o tema desenvolvido: Artigo sobre 
os Milagres Eucarísticos, livro “A missa das queridas crianças”, livro 
“Pensamentos escolhidos do Cura d’Ars” e livro “Filotéia, ou, Introdu-
ção à vida devota”.



Volume 9

Tema: Virtudes Cardeais

Atividades de Leitura: História, perguntas sobre a história, ilustração, 
recontagem e vocabulário.

Atividades da Doutrina: Nossa Senhora.

Traçado: Pintura, recorte, montagem, colagem, completação, sequência, 
contagem, pintura com tinta guache, reconhecimento de formas,  dobra-
dura, arte com papel crepom. 

Memorização: Oração de São Miguel Arcanjo em português e latim.

Música 
Apreciação musical: Apreciação do canto gregoriano Rosa Carmeli.
Fundamentos musicais: Elementos musicais – melodia, harmonia, tim-
bre, altura, intensidade e duração, atividades. 

Fonética: Atividades de discriminação de sons, sequência auditiva e me-
mória auditiva.

Contemplação do Belo: Receita de pão, apreciação de imagem, recorte, 
colagem, modelagem com argila, pintura com tinta guache, confecção 
de dedoches e representação por desenho.

Aprofundamento para os pais sobre o tema desenvolvido: Livro “A con-
quista das virtudes”.

Volume 10

Tema: Os Dez Mandamentos: ênfase no Quarto Mandamento.   

Atividades de Leitura: História, perguntas sobre a história, ilustração, 
recontagem e vocabulário.

Atividades da Doutrina: Os Dez Mandamentos. 

Traçado: Desenho, pintura, recorte, colagem, sequência, reconhecimen-
to de formas, pintura com tinta guache e arte com palitos de fósforo.

Memorização: Oração de São Bento em português e latim.

Música 
Apreciação musical: Apreciação do canto gregoriano Salve Regina Glo-
riae.
Fundamentos musicais: elementos musicais – atividades de análise mu-
sical revisando os elementos aprendidos nos volumes anteriores. 

Fonética: Atividades de identificação auditiva, revisão dos elementos 
aprendidos nos Volumes anteriores. 

Contemplação do Belo: Representação por desenho, apreciação de ima-
gem, recorte, colagem, pintura com tinta guache e fita crepe, arte com 
barbante, arte com papel dobradura e completação de desenho.

Aprofundamento para os pais sobre o tema desenvolvido: Livro “Ca-
tecismo da Doutrina Cristã - Explicado e Adaptado à Capacidade dos 
Meninos”; livro “Catecismo Ilustrado”; livro “Catecismo Maior de São 
Pio X” e livro “Meu Catecismo para o 4º Ano Primário”. 


