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APRESENTAÇÃO 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, se configura como um 

direito constitucional a todas as crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade.Porém, muito mais 

que a garantia do acesso e permanência das crianças nas instituições escolares, cabe também 

priorizar a qualidade do atendimento oferecido a elas. 

A base do trabalho com crianças na educação infantil se constitui em duas funções 

que ocorrem simultaneamente e são indissociáveis: o cuidar e o educar, esta norteada pelo 

brincar. 

Diante disso e tendo em vista as especificidades da infância, este material apresenta 

os objetivos amplos e os específicos de cada área de formação humana, com base nos 

documentos Referencial Curricular do Paraná para a Educação Infantil.  e a BNCC. uma 

discussão permanente” tem como propósito  colaborar na organização  do  trabalho  

pedagógico das unidades, e  instigar constantemente  os profissionais a  repensarem  a  sua  

prática,  servindo  de  base  na elaboração  do  planejamento  das ações de educar e  cuidar de  

modo  que  contribuam significativamente para a aprendizagem e o desenvolvimento das 

crianças.  

Como  o  próprio  título  indica,  os objetivos de  aprendizagem  estão  em  constante 

discussão  diante  da  contínua  reflexão  teórico-prática  que  caracteriza  o  processo 

educativo na educação infantil.  

Nesse sentido, a proposta pedagógica curricular da educação infantil, apresenta  uma  

atualização  dos objetivos de aprendizagem  para as áreas de  formação  humana.  

Nessa perspectiva, o currículo é dinâmico, vivo, e permite a manifestação de 

interesses, desejos e necessidades dos diferentes grupos de crianças e famílias que frequentam 

as unidades de Educação Infantil. Entende-se que as crianças estão em processo de 

desenvolvimento, e a construção de muitos conhecimentos se inicia na educação infantil, 

tendo continuidade em níveis posteriores. 

Trata-se de um documento para apoiar os profissionais na continuidade da 

elaboração de objetivos específicos de aprendizagem das crianças nas diferentes áreas de 

formação humana, em cada unidade de educação infantil, respeitando o currículo local e os 

diferentes contextos sociais, que merecem olhares específicos, considerando a diversidade de 

comunidades que frequentam as unidades.  
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Os objetivos de aprendizagem auxiliam na tomada de decisão pedagógica, na 

intencionalidade do planejamento dos profissionais da educação infantil e no 

acompanhamento das práticas que articulam a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 

Ressalta-se que os assuntos de trabalho com as crianças são os mais variados 

possíveis, sendo valorizados seus interesses, curiosidades, ou o que é próprio da infância. 

Assim, é fundamental que os profissionais exercitem a observação e a escuta infantil 

para ter claro o que está interessando às crianças em um dado momento. Vislumbra se, então, 

um planejamento a partir de diferentes assuntos em uma mesma unidade, já que cada grupo de 

crianças tem identidade, necessidades e interesses próprios. Pode-se pensar dessa forma de 

um ano para outro, quando novos grupos de crianças são organizados, provocando novos 

interesses. 

Esse movimento é o que caracteriza o currículo emergente. Projetos institucionais 

são bem-vindos, porém não devem ser a regra. Faz-se necessário adequá-los às diferentes 

faixas etárias, à forma com que as crianças poderiam ser envolvidas e à luz das aprendizagens 

que teriam. É possível ainda o desenvolvimento de projetos institucionais em que sejam 

eleitos assuntos importantes a serem trabalhados com todas as turmas, por exemplo, o meio 

ambiente.  

Sugere-se o estudo deste documento nas permanências, num percurso semelhante ao 

que lhe deu origem, no sentido de o profissional buscar aprofundamento nas áreas de 

formação humana e, situando o grupo de crianças com o qual atua, pensar nos objetivos de  

aprendizagem  e  nas estratégias para  alcançá-los, integrando  em  seu planejamento os eixos 

Infância: tempo de direitos, Espaços e tempos articulados e Ação compartilhada, 

transformando  a  proposta  pedagógica da  unidade  num  documento dinâmico e em 

permanente reflexão.  

A reflexão dos profissionais sobre suas ações e resultados fará com que repense sua 

prática e proporcionem às crianças condições de  agir  com  autonomia  e  de  ampliar seus 

conhecimentos, potencializando  suas capacidades  de  comunicação  e  participação social. 

Um exercício que deve ser permanente, pois potencializa a cada dia a formação e a condição 

do profissional para atuar na educação infantil. Bom trabalho a todos! 
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INTRODUÇÃO 

Ao iniciar sua trajetória de vida, as crianças têm direito a saúde, amor, aceitação e 

segurança, que constituem um forte alicerce para suportar as fases posteriores de 

desenvolvimento. 

Assim sendo, surge uma nova concepção de creche-ambiente de educação e cuidados  

que sinaliza para a fundamental importância de que a este espaço, anteriormente direcionado 

somente aos cuidados para com a criança, atribua-se um papel educativo complementar junto 

às famílias. As famílias, as instituições e a sociedade como um todo são responsáveis pela 

infância e realizam ações que se complementam. Em momento algum uma substituirá a outra, 

pois são de grande importância para a Educação Infantil.  

O Currículo da Educação Infantil — 0 a 5 anos — é centrado nos Objetos de 

conhecimentos, para Formação Pessoal e Social e Conhecimento do Mundo e deverá 

contribuir para prática e vivência pedagógicas plenas de êxito e alegria, culminando com 

aprendizagem satisfatória e significativa das crianças. 

As instituições de educação infantil nasceram na França, no século XVIIII, em 

resposta à situação de pobreza, abandono e maus tratos de crianças pequenas, cujos pais 

trabalham em fábricas, fundição e minas criadas pela Revolução Industrial. Todavia os 

objetivos e formas de tratar as crianças dos extratos sociais mais pobres da sociedade não 

eram consensuais. Setores da elite defendiam a idéia do que não seria bom para a sociedade 

como um todo que se educassem as crianças pobres; era proposta a educação da ocupação e 

da piedade (OLIVEIRA, 1995).  

Durante muito tempo, as instituições infantis, incluindo as brasileiras organizavam 

seu espaço e sua rotina diária em função de idéias de assistência, de custódia e de higiene da 

criança.  

A década de 1980 passou por um momento de ampliação do debate a respeito das 

funções das instituições infantis para a sociedade moderna, que teve início com os 

movimentos populares dos anos de 1970 (WAJSKOP, 1995).  

A partir desse período, as instituições passaram a ser passadas e reivindicadas como 

lugar de educação e cuidados coletivos das crianças de zero a seis anos de idade.  

A abertura política permitia o reconhecimento social desses direitos manifestados 

pelos movimentos populares e por grupos organizados da sociedade civil. A Constituição de 

1988 (art.208, e inciso IV), pela primeira vez na história do Brasil, definiu como direito das 

crianças de zero a seis anos de idade é dever do Estado o atendimento à infância. Muitos fatos 
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ocorreram de forma a influenciar estas mudanças: o desenvolvimento urbano, as 

reivindicações populares, o trabalho da mulher, a transformação das funções familiares, as 

idéias de infância e as condições socioculturais para o desenvolvimento das crianças. 

Modificar essa concepção de educação assistencialista significa atentar para várias 

questões que vão além dos aspectos legais. Envolve principalmente, assumir as 

especificidades da educação infantil e rever concepções sobre a infância, as relações entre 

classes sociais, à responsabilidade da sociedade e o papel do Estado em relação às crianças 

pequenas.  

Embora haja um consenso sobre a necessidade de que a educação, para as crianças 

pequenas deva promover a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos e sociais da criança, considerando que esta é um ser completo e indivisível, as 

divergências e estão exatamente no que se entende sobre o que seja trabalhar com cada um 

desses aspectos. Polêmicas sobre cuidar e educar, sobre o papel do afeto na relação 

pedagógica e sobre educar para o desenvolvimento ou para o conhecimento tem-se 

constituído no pano de fundo sobre o qual se constroem as propostas em educação infantil. 

Educar e cuidar de crianças de 0 a 5 anos supões definir previamente para que isto 

será feito e como se desenvolverão as práticas pedagógicas, visando a inclusão das crianças e 

de suas famílias em uma vida de cidadania plena. As instituições de Educação Infantil são 

equipamentos educacionais e não apenas de assistência, nesse sentido, uma das características 

da nova concepção de Educação Infantil, reside na integração das funções de cuidar e educar. 

As instituições infantis além de prestar cuidados físicos, criam condições para o seu 

desenvolvimento cognitivo, simbólico, social e emocional. Nela se dão o cuidado e a 

educação de crianças que aí vivem, convivem, exploram, conhecem, construindo uma visão 

de mundo e de si mesmas, constituindo-se como sujeitos. Para as crianças pequenas tudo é 

novo, devendo ser trabalhado e aprendido. Não são independentes e autônomas para os 

próprios cuidados pessoais, precisando ser ajudadas e orientadas a construir hábitos e atitudes 

corretas, bem como estimuladas na fala e no aprimoramento de seu vocabulário. 

O bom relacionamento entre pais, educadores e crianças, é fundamental durante o 

processo de inserção da criança na vida escolar, além de representar a ação conjunta rumo à 

consolidação de uma pedagogia voltada pra a infância.  

A instituição de Educação Infantil deverá proporcionar às crianças momentos que a 

façam crescer, refletir e tomar decisões direcionadas ao aprendizado com coerência e justiça. 
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Sugere-se o estudo deste documento nas permanências, num percurso semelhante ao 

que lhe deu origem, no sentido de o profissional buscar aprofundamento nas áreas de 

formação humana e, situando o grupo de crianças com o qual atua, pensar nos objetivos de  

aprendizagem  e  nas estratégias para  alcançá-los, integrando  em  seu planejamento os eixos 

Infância: tempo de direitos, Espaços e tempos articulados e Ação compartilhada, 

transformando  a  proposta  pedagógica da  unidade  num  documento dinâmico e em 

permanente reflexão.  

A reflexão dos profissionais sobre suas ações e resultados fará com que repensem sua  

prática  e  proporcionem  às  crianças condições de  agir  com  autonomia  e  de  ampliar seus 

conhecimentos, potencializando  suas capacidades  de  comunicação  e  participação social. 

Um exercício que deve ser permanente, pois potencializa a cada dia a formação e a condição 

do profissional para atuar na educação infantil.  
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JUSTIFICATIVA 

            No sentido de melhorar qualitativamente a aprendizagem das crianças em nossa 

instituição, não medimos esforços para unir forças diante dos obstáculos e dificuldades. 

Procuramos desenvolver uma educação de qualidade melhor para as nossas crianças que 

possibilite a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivista, 

lingüísticos, sociais e culturais, entendendo que ela é um ser completo, total e indivisível. 

            Procuramos também incentivar a participação dos pais junto a escola pois, sabemos 

que uma parceria afinada entre educadores e familiares é o primeiro passo para a construção 

de uma escola  de educação infantil consciente de seu papel. 

            Para uma ação efetiva, a proposta pedagógica deve considerar o conjunto de fatores 

interagindo na escola e definindo a atuação: As concepções da escola, dos funcionários, da 

família como também do espaço físico pois, todos os ambientes da escola devem ser pensados 

para permitir o uso pedagógico e a livre circulação da criança. A mesma precisa de lugares 

amplos  e pequenos, fechados e abertos, onde possa fazer suas explorações. Porém, estamos 

em luta constante em prol da ampliação da nossa escola com a construção de mais salas de 

aula,com o objetivo de oferecer uma melhor comodidade para as crianças pois, a escola deve 

ser o espaço prazeroso educativo de desenvolvimento e socialização, e é lá que ela inicia todo 

o processo de escolarização. 
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OBJETIVOS GERAIS 

 Buscar integrar a família na escola, visando as suas necessidades para que juntos 

possamos obter bons resultados na aprendizagem do aluno. 

 Proporcionar uma educação que garanta um melhor ensino aprendizagem as crianças 

de nossa comunidade impulsionando valores que humanizam e preparam para uma 

vida pautada na justiça e na dignidade. 

 

OBJETIVOS GERAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 De acordo com os princípios norteadores e as concepções que orientam o trabalho 

pedagógico descritas nos capítulos anteriores dessa Proposta, estabelecem-se os 

seguintes objetivos para a Educação Infantil no município de Pinhal de são Bento, de 

modo que assegure à criança condições para: 

 -Adaptar-se na unidade de ensino, integrando-se ao novo grupo social de modo 

gradativo, garantindo o respeito a sua individualidade e ao seu contexto familiar; 

 - Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações; 

 -Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus 

limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem 

estar; 

 -Construir vínculos afetivos com os adultos e outras crianças, fortalecendo sua 

autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação, 

expressão e integração social;  

 -Estabelecer e aumentar gradativamente as relações sociais, aprendendo aos poucos a 

articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e 

desenvolvimento atitudes de ajuda e colaboração; 

 -Observar, explorar e interagir no ambiente com atitude de cuidado, percebendo-se 

como integrante interdependente e agente transformador do meio em que vive, para 

que possa contribuir na sua prática social, na conservação e preservação da 

biodiversidade do planeta; 

 -Brincar como um momento importante no seu dia a dia para expressar e elaborar 

emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; 

 -Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) 

articuladas às diferentes intenções e situações de comunicação, avançando no seu 
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processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade 

expressiva e respeitando a sua individualidade e a dos outros; 

 -Conhecer diferentes manifestações histórico-culturais, demonstrando atitudes de 

interesse, respeito e participação frente a elas, bem como valorizando as diversidades: 

étnica, sexual, racial, cultural, necessidades especiais, biodiversidade, entre outras; 

 -Socializar seus conhecimentos prévios e vivências para que possam ser utilizados 

como ponto de partida de todo o trabalho pedagógico; 

 -Desenvolver o pensamento crítico e reflexivo acerca do contexto histórico social; 

 -Perceber-se como parte integrante dos processos democráticos, desenvolvendo 

habilidades de participação e de transformação da realidade social na qual está 

inserida; 

 -Ampliar a sua capacidade imaginativa, curiosidade, fantasia, habilidades de 

comunicação e construção de noções matemáticas, por meio de diferentes fontes 

literárias, brincadeiras e experiências desafiantes; 

 -Compreender que existem diferentes formas de pensar e agir na solução de um 

mesmo problema; 

 -Relacionar-se com outras crianças, com adultos, com objetos e com o conhecimento 

científico em um ambiente acolhedor e desafiador, favorecendo a troca para o seu 

desenvolvimento afetivo, psicomotor, cognitivo, linguístico e social; 

 -Interagir com diferentes recursos tecnológicos, de modo a desenvolver sua autonomia 

e o pensamento crítico em relação a sua utilização e forma de interação com o mundo 

globalizado. 
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MISSÃO DA ESCOLA 

O Centro Municipal De Educação Infantil Alzemiro Motta Prima por uma Educação 

de qualidade que busca  pela garantia dos direitos de aprendizagem de cada estudante, 

com respeito às suas diferenças e potencialidades. Construída com a participação 

efetiva da sociedade visando à formação de pessoas críticas, humanas e participativas, 

sujeitos de transformação social. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

O Centro Municipal de Educação Infantil  ALZEMIRO MOTTA, Creche e Pré-

Escola, criado e instalado em 1993 pelo Decreto Nº004/93 de 10 de Março de 1993. 

Localiza-se na Avenida São Roque s/n Centro, no Município de Pinhal de São Bento. 

Sua finalidade é dar atendimento à Educação Infantil sendo: de 0 a 3 anos- creche; e 

de 4 a 5 anos Pré-Escola em período integral, das 07:30 as 17:00 horas. A entidade é 

mantida pela Prefeitura de Pinhal de São Bento, registrada com o CNPJ Nº 

95.590.832/0001-,código da instituição 159, ato de legalidade e funcionamento 

2762/2000 a mesma é administrada pela Secretaria Municipal de Educação e 

subordinada ao Núcleo Regional  De Educação de Francisco Beltrão-Pr inscrito no 

código nº12, o qual orienta e direciona o funcionamento das escolas da Rede 

Municipal e Estadual do Paraná.  

 

Caracterização do atendimento  

Estando a escola inserida em um contexto social, não poderá deixar de atuar, 

buscando a interação da criança com as pessoas e o ambiente em que vive. 

Este PPP Bem como a PPC dessa instituição tem como pressuposto o enriquecimento 

da personalidade e o desenvolvimento integral da criança. 

Pretende em sua essência, entender o ser humano como agente de seu destino e de 

sua própria vida, buscando na herança cultural os valores, analisando a vida presente e 

objetivando um futuro cada vez mais promissor. 

O Centro de Educação Infantil Alzemiro Motta – Creche e Pré Escola, localizado à 

Av. São Roque S/N – Centro – Pinhal de São Bento – PR, também ganha o nome “Fantasia “ 

– Centro de Educação Infantil Arco -  Íris. 
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A finalidade da Instituição é dar atendimento a Educação Infantil, sendo de 0 a 3 anos 

Creche, e de 4 a 5 anos – Pré Escola.  

O Centro de Educação Infantil atende as crianças, obedecendo as disposições da 

Constituição Federal (art.205) que a Educação é um direito de todos. 

No município, o CMEI  Alzemiro Motta oferece atendimento a crianças a partir de 

um ano de idade até 4 anos  e 11 meses de idade, tendo matriculados 126 crianças, sendo  

crianças de creche de  0 a 3 anos 82 e 35 crianças de pré-escola de 3 a 4 anos de idade 

atendidos no CMEI, e mais 35 crianças de 5 anos atendidas na Escola Primo Savoldi. O 

Centro Municipal de Educação Infantil  Alzemiro Motta, não oferece atendimento a crianças 

de 0 a 1 ano de idade por falta de espaço  físico. Salvo algumas situações de questão social, 

senão somente quando a criança estiver caminhando. 

O CMEI  atende diariamente em período integral 98 crianças  que dos 126 dos que 

foram matriculados, 17 crianças não freqüentam o Centro por opção dos pais e por não 

estarem em obrigatoriedade.  

Nesse contexto prioriza-se a valorização humana das crianças, com seus direitos e 

deveres, já a partir de seus primeiros anos de vida.   

Além das idéias precursoras, mediante resolução deste, a normativa que fundamenta a 

implantação da inclusão. Essa abrangência foi definida no âmbito educacional, determina a 

transformação das instituições educacionais em “escola para todos“ que tem como princípio 

orientador para inclusão do seu contexto, de qualquer aluno com ou sem deficiência. Também 

as crianças de 0 a 5 anos, como é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente para o 

acesso a permanência na escola.   

O Centro de Educação Infantil tem uma clientela constituída por crianças  filhos de 

agricultores, desempregados e assalariados, respeitando o direito e atendimento adequado em 

seus diferentes aspectos de qualquer forma de negligências. 

Vale salientar que 50% dos alunos são oriundos da zona rural e utilizam o transporte 

escolar para se locomoverem até a escola, no entanto, a criança não tem acompanhamento de 

monitores durante o transporte. 

De acordo com O Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, deliberam que faça as organizações dos grupos 

infantis de acordo com a legislação vigente   e passa a vigorar com a seguinte redação. 
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a) A Creche, compreendendo o Berçário, com crianças de 0 (zero ) a 1 ( um ) ano 

de idade deve considerar o número de 5 ( cinco ) crianças e o Maternal I e II, com crianças até  

3 ( três ) anos de idade, deve considerar o número de 12 ( doze ) crianças desde que respeitado 

o contido no caput deste artigo. 

O Pré - Escolar, compreendendo o Pré – Escolar I, Pré – Escolar II, crianças de 4 

(quatro ) até 5 ( cinco ) anos de idade , deve considerar o número de 12 ( doze ) a 20 ( vinte ) 

crianças desde que respeitado o contido no caput deste artigo. 

 

Profissionais docentes e de apoio 

Profissional Turma  Nº de alunos Função  

Cleudes S.Da Silva 

Faller 

Pré escola I 20 alunos Professora Regente 

Teresinha Ivete De 

Lima 

Pré escola I 21 alunos Professora Regente 

Clenir F.H.Ecco Projeto hora do 

conto 

Hora atividade Professora Titular 

Cilene Stefen Knebel 

Sandra Regina .De.L. 

Barbieri 

 

Maternal III 

              28 alunos 

frequentando 

Professoras Regentes 

Maria De Lima    Coordenadora 

pedagógica 

Francieli Mazuco 

Cechinel 

Pré escola 18 alunos Professora Regente 

Iliane A. Trevizan 

Cemin 

Projeto 

Psicomotricidade 

Hora Atividade Professora Titular  

Elza Janh De Lima 

Marilene S.Blauth 

Maternal I 22 Alunos 

frequentando 

Professoras Regentes 

Terezinha Savoldi 

Sonia M.Pires 

Maternal II 26 alunos 

frequentando 

Professoras Regentes 

Marli F.De Lima   Diretora  

Shirley Silvino Bepler  Maternal II  Auxiliar  

Francieli Katzer  Maternal I  Auxiliar  
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Caren C.Rebelato 

Klotz  

Projeto Hora Do 

conto 

 Auxiliar  

Lilian H.Pozzobon  Projeto 

Psicomotricidade 

 Auxiliar 

Daniela Sabrina 

Silvino 

Maternal II  Auxiliar 

Lucineia Da Silva  Pré I (Manhã)  Auxiliar 

Mariza C.L.Cordova    Apoio  

Vanessa Kotikoski    Apoio 

 

INSTÂNCIAS COLEGIADAS 

As Instâncias Colegiadas têm o papel de zelar pela manutenção das unidades de 

ensino e participar da gestão administrativa, pedagógica e financeira, contribuindo com as 

ações da Equipe Gestora, a fim de assegurar a qualidade do trabalho desenvolvido. Cada 

unidade de ensino deve estabelecer regras transparentes e democráticas de eleição dos 

membros das Instâncias, respeitando o que prevê cada Estatuto. O cmei ALZEMIRO Motta 

Possui apenas conselho Escolar e até o momento não temos associação de pais e 

mestres(APM) 

O Conselho Escolar Do CMEI Alzemiro Motta É um órgão colegiado responsável 

por representar a comunidade escolar, possui estatuto próprio, que estabelece as seguintes 

atribuições: deliberativa, consultiva, avaliativa e fiscalizadora. 

Tem a responsabilidade de análise participativa do processo pedagógico, 

conscientizado- Se Sempre  da importância da gestão democrática para a construção da 

cidadania, valorizando a aprendizagem,  o respeito ao saber, aproveitamento do tempo 

pedagógico e o espaço da formação humana, respaldado nas legislações vigentes. 

É relevante que a composição do Conselho Escolar ocorra por meio de eleições 

periódicas (regidas por documento próprio), não excedendo o mandato por mais de 2 (dois) 

anos, sendo constituído pelos seguintes representantes: diretor, membros da equipe 

pedagógica, funcionários e pais ou responsáveis, sendo um titular e um suplente de cada 

segmento. 

Os membros dessa instância devem ter plena consciência das responsabilidades e 

atribuições inerentes aos cargos que ocupam, pois suas ações poderão influenciar diretamente 

no ambiente escolar. 
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A gestão democrática, em suma, ocorre com a participação dos segmentos da 

comunidade escolar, que podem se envolver ativamente nas decisões tomadas na unidade de 

ensino e ter voz por meio das Instâncias Colegiadas, que acompanham e auxiliam o trabalho 

desenvolvido, tendo funções deliberativas, consultivas, fiscais e mobilizadoras. O foco da 

gestão democrática deve ser a melhoria contínua dos serviços educacionais, contribuindo para 

a promoção de aprendizagens significativas e do desenvolvimento infantil. 

O conselho de classe acontece por Bimestre e a partir de 2020 por trimestre, no 

período noturno, porem com a mesma metodologia, onde a equipe docente se reúne 

juntamente com a orientadora pedagógica da secretaria e juntos pensam em ações e estratégias 

para melhorar o andamento da Escola e a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos.Nesse 

momento é hora do Professor expor suas dificuldades em sala de aula e juntos a equipe pensar 

em estratégias e ações para melhorar ou Resolver determinada situação. 

 

1.2 DIAGNÓSTICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

O Centro Municipal de Educação Infantil Alzemiro Motta, localizada na Av. São 

Roque, s/n, Centro, no município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná é mantida pela 

Prefeitura Municipal e atende crianças  da zona rural e urbana, objetivando desenvolver a 

formação, aprendizagem, desenvolvimento social, cultural, psíquico e crítico. Atende-se 

alunos a faixa etária de 0 a 5 anos. 

A Educação Infantil, na atualidade tem sido ampliada devido a crescente mudança na 

organização familiar, o ingresso das mães no mercado do trabalho e a necessidade de 

integração da criança na sociedade. 

O Centro de Educação Infantil tem uma clientela constituída por crianças  filhos de 

agricultores, desempregados e assalariados, respeitando o direito e atendimento adequado em 

seus diferentes aspectos de qualquer forma de negligências. 

          Vale salientar que 50% dos alunos são oriundos da zona rural e utilizam o 

transporte escolar para se locomoverem até a escola. 

A proposta da escola está fundamentada na LDB e nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e no Referencial curricular e BNCC. Todas as ações administrativas e pedagógicas 

da Escola estão no Regimento Escolar e na Proposta Pedagógica, que foram desenvolvidas 

com base na LDB e nos demais documentos norteadores dessa proposta. 

O quadro administrativo e pedagógico é composto por: 

- 01 Diretor Geral 
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- 01 Coordenador Pedagógico 

- 11 Professores do Quadro Próprio   

- 09 Professor estagiário 

- 04 Auxiliares de serviços gerais. 

O Centro de Educação Infantil Alzemiro Motta foi autorizada a funcionar pela 

resolução nº. 900/99 com data no Diário Oficial do Estado de 25
 
de fevereiro de 1999. A 

Educação Infantil é a primeira etapa do processo de escolarização do indivíduo.Na estrutura 

educacional brasileira, corresponde à fase inicial da Educação básica e está voltada para 

educação de crianças até cinco anos de idade, tendo como finalidade o desenvolvimento 

integral do educando nos aspectos físicos, social, psicológico e cognitivo (Art 29 da LDB nº 

9394/96) 

       O Centro de Educação Infantil Alzemiro Motta Desenvolve com as crianças de 

Educação Infantil, um conjunto de atividades cuidadosamente planejadas para oferecer a 

integração social, o autoconhecimento, o desenvolvimento de habilidades cognitivas e a 

psicomotricidade, com vista a preparar o alicerce para construção consciente de sua formação 

como cidadão que nesta fase se inicia. 

A Educação Infantil firma-se como um direito de toda a criança a partir da 

Constituição Federal de 1988, contudo é na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

9394/96 (LDBEN) que aparece definida como primeira etapa da educação básica, passando a 

integrar os sistemas de ensino, constituindo um espaço institucional educativo, com 

exigências legais que visam garantir um atendimento de qualidade às crianças de 0 a 6 anos. 

O reconhecimento da Educação Infantil como parte da educação básica atribui ao 

poder público a responsabilidade de formular políticas de expansão do atendimento, formação 

específica dos profissionais, orientações pedagógicas, e adequação e construção de espaços 

físicos para esta etapa educacional. 

Na realidade paranaense, é importante destacar algumas particularidades que 

demonstram a estreita relação do Sistema Estadual de Ensino e das redes municipais e 

privadas. Uma delas é o fato de a grande maioria dos municípios, até a presente data, 

comporem o Sistema Estadual de Ensino, o qual tem a responsabilidade da regulamentação e 

supervisão das IEIs. 

Ao lado disso, um levantamento realizado junto aos municípios revelou que o 

processo de integração das instituições de educação infantil aos sistemas de ensino tem-se 

efetivado de forma lenta e gradativa, o que indica que grande parte das IEIs permanece 
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vinculada apenas às Secretarias da Assistência Social. Esse contexto denota que estamos 

vivenciando no Paraná um período de transição que requer ações compartilhadas em regime 

de colaboração, entre Estado e municípios. 

Em relação à dimensão da oferta do atendimento, nas diferentes instâncias, os dados 

do Censo Escolar de 2004 expressam que há cerca de 98.255 crianças matriculadas em 

creches e 248.356 em pré-escolas. A maior parte dessas crianças, aproximadamente 69%, 

encontra-se nas instituições de educação infantil municipais. As escolas particulares são 

responsáveis por aproximadamente 30% das matrículas. A instância estadual responde por 

menos de 1% do total de matrículas. A participação reduzida do Estado nas matrículas de 

educação infantil decorre da atribuição aos municípios da responsabilidade pela oferta dessa 

etapa educacional desde a Constituição Federal de 1988, o que não isenta o Estado de sua 

função de orientar as redes de ensino. 

Para compreender a trajetória da Educação Infantil no Estado é relevante retomar 

ações desenvolvidas com a participação dos poderes públicos estadual e/ou municipais, 

envolvendo profissionais que atuaram com projetos de educação infantil. Reconhece-se que 

outras experiências aconteceram antes e paralelamente, no entanto não foram divulgadas de 

forma ampla. 

Com base no acesso aos registros institucionais disponíveis na Secretaria de Estado 

da Educação, e considerando a visibilidade alcançada, é possível destacar as seguintes 

propostas, que perpassaram os anos de 1980 e 1990: Currículo Básico para a Escola Pública 

do Estado do Paraná,2 Projeto Araucária – Centro de Apoio à Educação Pré-escolar3 e Projeto 

para  

 

Caracterização da Instituição de Ensino 

O Cmei Alzemiro Motta Possui  prédio próprio com 5 salas de aula, todas 

equipadas com TV com entrada para pendrive, ar Condicionado e mobiliários EX: 

(Armário,balcão com nichos na parede) os banheiros são internos e adequados a faixa etária 

dos alunos. Um Refeitório mobiliado com mesas e cadeiras, uma cozinha com fogão, 

geladeira e balcão para o preparo dos alimentos,Um espaço anexo a cozinha que é o estoque 

dos alimentos, lavanderia equipada com maquina de lavar, tanque e espaço para guardar os 

utensílios de limpeza, um corredor amplo que serve de passagem para os alunos para o 

refeitório e uma das salas de aula.importante lembrar que esses corredores e o refeitório são 

monitorados por câmera de segurança. Uma sala dos professores com 1 computador e 1  mesa 
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ampla para os professores planejarem e que serve também como sala de reuniões e conselho 

de classe. Uma sala da equipe pedagógica e direção com 2 computadores e 2 mesas de 

trabalho e 2 armários que são utilizados como arquivos para guardar documentos internos. 

Um pequeno espaço anexo a sala da diretora e equipe pedagógica que é utilizado para guardar 

livros de literatura e materiais pedagógicos, pois ainda não possuímos espaço para uma 

brinquedoteca a qual temos o objetivo de conseguir. Um espaço anexo a duas salas de aula 

que é utilizado para guardar os brinquedos. Uma sala no final do corredor de entrada que é 

utilizada para armazenar os produtos de limpeza e higiene. O CMEI possui também uma área 

externa onde tem um playgroud e um espaço para atividades externas, quando os professores 

julgarem necessário utilizar para recreação como também para o desenvolvimento de 

aprendizagem das crianças. 

Até o momento não possuímos quadra de esporte própria da escola, porem 

podemos fazer o uso do ginásio de esporte do Município bem como do campo Municipal e do 

campo da associação dos funcionários. 

 

Caracterização do Publico Atendido  

No município, o CMEI  Alzemiro Motta oferece atendimento a crianças a partir de 

um ano de idade até 4 anos  e 11 meses de idade, tendo matriculados 126 crianças, sendo  

crianças de creche de  0 a 3 anos 82 e 35 crianças de pré-escola de 3 a 4 anos de idade 

atendidos no CMEI, e mais 35 crianças de 5 anos atendidas na Escola Primo Savoldi. O 

Centro Municipal de Educação Infantil  Alzemiro Motta, não oferece atendimento a crianças 

de 0 a 1 ano de idade por falta de espaço  físico. Salvo algumas situações de questão social, 

senão somente quando a criança estiver caminhando. 

O CMEI  atende diariamente em período integral 98 crianças  sendo um total de 126 

matriculados.  

Nesse contexto prioriza-se a valorização humana das crianças, com seus direitos e 

deveres, já a partir de seus primeiros anos de vida.   

O Centro de Educação Infantil tem uma clientela constituída por crianças  filhos de 

agricultores, desempregados e assalariados, respeitando o direito e atendimento adequado em 

seus diferentes aspectos de qualquer forma de negligências. 

A grande maioria é proveniente de famílias de nível econômico baixo, filhos de 

trabalhadores rurais e utilizam transporte escolar para se locomover até a escola. A 

comunidade que atendemos é heterogênea, pois atendemos alunos da zona urbana e rural, que 
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fazem parte do município. Os alunos usam transporte escolar para chegar até a escola, as 

famílias se constituem de 2 a 5 filhos. As mães trabalham fora, como em fábricas, na 

prefeitura e até mesmo de empregada doméstica ou diarista. Alguns pais trabalham no próprio 

sítio, caracterizando na maioria uma renda de um salário mínimo, pois o grau de escolaridade 

dos pais não ultrapassa na maioria das vezes o ensino fundamental, poucos possuem o ensino 

médio e uma pequena porcentagem a graduação. Sentimos atualmente que a necessidade pelo 

trabalho, o excesso de compromisso dos pais tem resultado na falta de orientação, 

acompanhamento escolar e diálogo com os filhos. Essa questão dificulta o trabalho da escola 

enquanto transmissora de conhecimento, tendo assim a escola que atuar em várias áreas que 

não lhes são pertinentes para alcançar melhor desempenho dos alunos. Bem como também 

atendemos um publico significativo que estão inseridos em questões sociais e muitas vezes 

necessitamos acolher as crianças na Escola para que os mesmos possam ter o atendimento e 

estimulo necessário para poder se desenvolver adequadamente. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E DOS ESPAÇOS E GESTÃO EM SALA 

DE AULA 

O espaço não é algo que emoldure, não é simplesmente físico, mas atravessa as 

relações, ou melhor, é parte delas. E é sobre relações que se fala quando o assunto é educação. 

(CRAIDY in HORN, 2004) 

Organizar o tempo e o espaço na educação infantil pressupõe quais objetivos 

pretendemos alcançar com as crianças. Quando tratamos de tempo e espaço, devemos também 

considerar a faixa etária e o “espaço como um elemento curricular, estruturando 

oportunidades de aprendizagem por meio das interações possíveis entre crianças e objetos e 

delas entre si.” (FIGUEIREDO, 2004, p.29). 

A participação da criança na construção da rotina é fundamental para que as 

atividades propostas não se tornem mecânicas e repetitivas e que o espaço não se constitua 

como algo desinteressante e sem significado para elas. “Com as crianças bem pequenas, por 

exemplo, é fundamental observarmos sua linguagem, que se manifestam pelos gestos, olhares 

e choro... Nas maiores, é possível dialogar e compartilhar combinações” (CRAIDY & 

KAERCHER, 2001, p.67). 

Ao refletirmos sobre a organização do tempo na educação infantil, é necessário 

considerar a importância do planejamento de atividades significativas para as crianças, 
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levando em conta a faixa etária destas. Diversas atividades constituem a rotina pedagógica, 

tais como: recepção, roda de conversa, alimentação, higiene, descanso, brincadeira livre ou 

dirigida, entre outras. Estes momentos devem ter objetivos claros e coerentes, promovendo 

aprendizagens significativas, desenvolvendo a autonomia e a identidade; oportunizando o 

movimento corporal, a estimulação dos sentidos, a sensação de segurança e confiança, a 

interação social, a privacidade e a satisfação das necessidades biológicas (alimentação, 

higiene e repouso). 

No livro “Educação Infantil – Pra que te quero!”, organizado por Carmen Maria 

Craidy e Gládis Elise P. da Silva Kaercher (2001), são apontadas algumas questões que 

servem de norte para esta organização: que tipo de atividades poderemos propor, em que 

momentos são mais adequadas e em que local serão melhor realizadas. Isto é, a partir desses 

pontos devemos pensar e planejar o espaço e o tempo na educação infantil. 

O planejamento do espaço na educação infantil tem que partir do princípio de que as 

aquisições sensoriais e cognitivas das crianças irão depender do meio físico onde estão 

inseridas. Sendo assim, o espaço físico será muito importante para o desenvolvimento integral 

da criança. Considerando que o “ambiente é composto por gosto, toque, sons e palavras, 

regras de uso do espaço, luzes e cores, odores, mobílias equipamentos e ritmos de vida” 

(CRAIDY & KAERCHER, 2001, p. 73) 

O conceito que utilizamos para explicar o termo espaço no decorrer do texto refere-

se a algo mensurável e que, no entanto, torna-se ambiente quando é ressignificado pelo ser 

humano de acordo com suas experiências, vivências e cultura. Contudo essa menção 

ambiente/espaço é indissociável, ou seja, um não se constitui sem o outro. O espaço é a 

abstração feita pelo ser humano sobre um determinado lugar, explorando suas dimensões o 

homem o isola para torná-lo palpável, já o ambiente é constituído de inúmeros significados. 

A partir do momento em que a relação entre ser e espaço se faz, o indivíduo o torna 

fonte de sentimentos e emoções que podem se manifestar em forma de prazer, alegria, medo, 

segurança, entre outros. Sendo assim, “um ambiente é um espaço construído, que se define 

nas relações com os seres humanos por ser organizado simbolicamente pelas pessoas 

responsáveis pelo seu funcionamento e também pelos seus usuários”. (BARBOSA, 2006, p 

119). De acordo com Carvalho (2001) os ambientes infantis devem contemplar os seguintes 

aspectos: 

- A construção da identidade da criança,  no sentido de se perceber como parte 

daquele espaço e agente transformador do mesmo; 
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- O desenvolvimento da autonomia, por exemplo, tomar água sozinha, alcançar o 

interruptor de luz, ter acesso a saboneteira, a toalhas, roupa, etc., bem como circular pela 

unidade com segurança e se orientar no espaço; 

-Espaços amplos e seguros para que a criança explore seus movimentos corporais 

(arrastar-se, correr, pular, puxar objetos, etc.); 

Ambientes que estimulem os diferentes  sentidos das crianças, em relação a cheiros, 

iluminação, sons, sensação tátil, sensação visual, entre outros. 

Para que o espaço realmente se constitua em um ambiente de promoção da 

identidade e da autonomia é imprescindível a descentralização do adulto e o incentivo às 

iniciativas infantis. Para tanto, sugere-se a organização da sala de aula em espaços de 

interesse e aprendizagem. Nessa nova forma de organização o adulto torna-se um mediador, 

responsável por perceber as principais necessidades e interesses do grupo e adequar o espaço 

a estes. Os espaços de interesse e aprendizagem são espaços de brincar ou de realização de 

propostas direcionadas, organizados previamente pelo professor/educador ou por crianças, de 

modo que elas tenham várias possibilidades de atividades simultaneamente. Em alguns 

momentos são de livre escolha das crianças, ou seja, elas decidem onde querem estar ou o que 

fazer, aprendendo a compartilhar suas vivências e construir cenários lúdicos. Em outros 

momentos, podem ser utilizados de acordo com o planejamento do professor/educador, 

levando-se em conta a finalidade educativa. 

Na organização destes espaços, é importante que o professor/educador considere a 

opinião das crianças, sobre quais atividades serão oferecidas, contemplando suas preferências. 

Neste sentido a observação atenta do professor/educador enquanto as crianças interagem nos 

espaços é fundamental para se propor novas possibilidades de organização, de acordo com as 

necessidades e interesses apresentados pelos educandos. As conversas e combinados antes e 

depois do trabalho irão contribuir para que eles construam a sua autonomia em espaços 

coletivos. 

Sobre a questão da avaliação de como os espaços e o tempo são organizados, pode 

ser pensada de forma a considerar vários instrumentos como: fotografias, filmagens, registros 

escritos das falas das crianças durante a brincadeira, entre outros. Sempre com o olhar em 

uma avaliação diagnóstica, os resultados podem dar suporte na reorganização destes espaços e 

tempos, influenciando diretamente no processo de aprendizagem e desenvolvimento da 

criança. 
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Rotina pedagógica 

A rotina é uma forma de organizar o cotidiano infantil e, ao mesmo tempo, o reflexo 

da proposta pedagógica, pois a partir das atividades planejadas na rotina pode-se compreender 

a concepção de educação e de criança da instituição. 

Considerando que o educando é um indivíduo singular, com necessidades e 

especificidades, a rotina deve contemplar atividades que proporcionem o bem estar e o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e biológico. Deve levar em consideração os ritmos 

fisiológicos, o estágio de desenvolvimento e os interesses de cada grupo. De acordo com o 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998), a rotina deve se adequar as 

necessidades infantis e não o inverso. 

A rotina deve ser flexível e dinâmica levando-se em conta o fato da criança ter em 

sua essência a brincadeira e a espontaneidade como forma constante de se relacionar com o 

mundo, “(...) evitando a atividade pela atividade, os rituais repetitivos e estéreis, a reprodução 

de regras, os programas prescritivos, entre tantas práticas que fazem da escola infantil um 

cenário desolador” (REDIN et. al., 2007, p. 97). Estar de acordo com essas características é o 

primeiro passo para uma rotina interessante para os educandos. 

Esta sequência de diferentes ações que acontecem diariamente proporciona a criança 

sentimentos de estabilidade e segurança, facilitando a aquisição das noções de tempo e 

espaço. Porém, isto não significa que essas ações devam ocorrer todos os dias da mesma 

maneira. Por exemplo, o momento da história pode ser um dia em sala de aula, no outro dia ao 

ar livre, entre outras possibilidades. 
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O principal objetivo da rotina se constitui por si só, ela é a sistematização da gama de 

diversas atividades realizadas durante o tempo na unidade de ensino e tem enorme 

importância, já que organiza a prática pedagógica diária, podendo fornecer ao 

professor/educador pistas se está caminhando bem ou se é preciso mudar de estratégia. É de 

acordo com a avaliação diária da rotina que podemos saber como está a própria prática 

docente. O professor/educador deve se pautar desse recurso para se autoavaliar utilizando 

como referência os resultados obtidos no dia a dia da sala de aula. 

 

 

O educar e o cuidar na rotina pedagógica da educação infantil 

O educar e o cuidar devem estar juntos, pois esses dois conceitos são muito 

importantes, quando se pensa e dialoga a respeito da educação infantil. Ou seja, por exemplo, 

na hora em que as crianças fazem suas refeições o educador/professor está, também, 

educando, pois está orientando as crianças sobre a importância da alimentação, como é 

necessário comer verduras e frutas, o modo de se sentar à mesa, como utilizar os talheres, a 

mastigação correta, orientando-as sobre os hábitos de higiene, boas maneiras, o cuidado para 

não desperdiçar os alimentos, entre outras orientações. 

A higiene e o momento de descanso são outros aspectos relevantes da rotina, pois ao 

serem realizados o educador/ professor explora várias questões como: o desenvolvimento da 

autoestima, o bem estar da criança, possibilita que ela construa a sua autonomia em relação a 

higiene corporal e se sinta segura e acolhida. 

Em relação ao conceito de educar, o Referencial Curricular Nacional para Educação 

Infantil traz que: 
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Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com 

os outros em atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas 

crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. (BRASIL, 

1998, v.1, p. 23) 

 

O cuidar no âmbito da Educação Infantil 

 

... significa compreendê-lo como parte integrante da educação, embora possa exigir 

conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica. 

Ou seja, cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a integração de 

vários campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais de diferentes áreas. 

A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver 

como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O 

cuidado é um ato em relação ao outro e si próprio que possui uma dimensão 

expressiva e implica em procedimentos específicos. (BRASIL, 1998, v.1, p. 24) 

Sendo assim, o desenvolvimento integral das crianças depende dos cuidados a elas 

propiciados, envolvendo a afetividade. Quando os educadores/professores estão cuidando das 

crianças no sentido pleno da palavra, estão, também, educando, pois, nestes momentos 

ocorrem inúmeras interações sociais entre criança-criança e criança-educador/professor, 

contribuindo para que elas construam o seu conhecimento, ajudando-as a se conhecerem, a 

conhecerem os outros, a respeitarem-se e a perceberem o que é bom para si e para os demais, 

ou seja, constituindo-se como cidadãos. 

Nossa Escola esta organizada por trimestre com atendimento em período integral 

para todos os alunos de 1 ano de idade até 4 anos e 11 meses, das 07:30 as 17:00 porem 

recebemos os alunos a partir das 07:00 horas da manhã conforme a necessidade dos pais que 

trabalham nas fabricas e precisam cumprir seus horários e os mesmos antecedem o horário de 

funcionamento do CMEI. 

 O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO do Estado do Paraná, no uso 

de suas das atribuições que lhe são conferidas por lei , tendo em vista as  Diretrizes 

curriculares compostas no Referencial curricular do Paraná, para  a Educação Infantil o artigo 

25 da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional as Leis Federais nº 11.114/05 e nº 

11.274/06, a Deliberação nº 02/2005 e indicação nº 01/2005 da Câmara de Ensino 

Fundamental que a esta se incorpora e ouvida a Câmara de Legislação e Normas.Deliberam 
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que o Centro de Educação Infantil faça as organizações dos grupos infantis de acordo com a 

legislação vigente  de acordo com o Art. 1º o artigo 9º da Deliberação nº02/05 – CEE/PR 

Deliberação nº 08/06 e Indicação nº02/06 que trata das normas e princípios para a Educação 

Infantil no Sistema de Ensino do Estado do Paraná, passa a vigorar com a seguinte redação. 

a) A Creche, compreendendo o Berçário, com crianças de 0 (zero ) a 1 ( um ) ano 

de idade deve considerar o número de 5 ( cinco ) crianças e o Maternal I e II, com crianças 

até  3 ( três ) anos de idade, deve considerar o número de 12 ( doze ) crianças desde que 

respeitado o contido no caput deste artigo. 

b) O Pré - Escolar, compreendendo o Pré – Escolar I, Pré – Escolar II, e o Pré – 

Escolar III, com crianças de 4 (quatro ) até 5 ( cinco ) anos de idade , deve considerar o 

número de 12 ( doze ) a 20 ( vinte ) crianças desde que respeitado o contido no caput deste 

artigo.  

    Este estabelecimento de ensino tem como uma das finalidades, a oferta  do ensino 

para crianças de 0 a 5 anos, como política pública afirmativa eqüidade social, objetiva 

assegurar a todas as crianças um tempo mais longo de convívio escolar, maiores 

oportunidades de aprender, de acordo com a Deliberação vigente 02/2005-CEE. 

Para que o processo seja executado a contento, serão estabelecidos planos de estudos 

e atividades. Os alunos receberão material de apoio, os quais serão fornecidos pela entidade 

mantenedora. 

Nesse sentido, a escolarização, será organizada de forma coletiva, onde os alunos 

serão atendidos de acordo com suas condições e necessidades. 

Será programada pela escola e oferecida aos alunos por meio de um calendário que 

estipula o período, dias e horário das aulas, com previsão de início e término do ano letivo, 

oportunizando ao aluno a integralização do currículo. 

O Centro de Educação Infantil comporta de 5  (cinco) turmas, entre Creche e Pré –

Escola  com atendimento integral de crianças de 0 a 3 anos , das 7:30 horas as 17:00, de 4 a 5 

anos Pré – Escola das 07:30  até as 11:30 ou ao termino das atividades as 17:00 ou seja 

período integral, deixando a opção para as famílias se preferem deixar a criança o período 

integral ou somente no período matutino. Pois se observa um rendimento melhor na 

aprendizagem das crianças no período da manhã e também a escola consegue propiciar um 

tempo mais voltado ao trabalho pedagógico. 
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A mediação pedagógica ocorrerá priorizando o encaminhamento dos conteúdos de 

forma coletiva, na relação professor/aluno professor/ professor e considerando os saberes 

adquiridos. 

A oferta de ensino de Educação Infantil nas instituições públicas tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade ( art. 29 

da LDB ). A política Nacional de Educação Infantil parte dessa finalidade para estabelecer 

como uma de suas diretrizes a indissociabilidade entre o cuidado e a educação no atendimento 

às crianças da Educação Infantil      (BRASIL, 2005
a
 ).  

O cotidiano de uma Escola Infantil tem de prever momentos diferenciados que 

certamente não se organizarão da mesma forma para crianças maiores e menores. Diversos 

tipos de atividades envolverão a jornada diária das crianças e dos adultos: o horário da 

chegada, a alimentação, a higiene, o repouso, as brincadeiras – os jogos diversificados- como 

o faz-de-conta, os jogos imitativos e motores, de exploração de materiais gráficos e plásticos 

– os livros de histórias, as atividades coordenadas pelo adulto e outras. 

(BARBOSA;HORN,2001,p. 68 ) 

Desta forma estamos falando da rotina na Educação Infantil, aquela que faz parte do 

planejamento e que dá segurança ao professor na hora de atuar com as crianças. A rotina 

diária é, portanto, o desenvolvimento prático do planejamento. É também a seqüência de 

atividades que acontecem no dia-a-dia da creche e é esta seqüência que vai possibilitar que a 

criança se oriente na relação tempo-espaço e se desenvolva. 

Quando a estrutura da rotina é mantida, a criança pode se apropriar dela e, conhecendo 

seu andamento, dar sugestões, propor mudanças, ficar contente com a aproximação de uma 

atividade muito apreciada. É importante termos consciência de que a criança é capaz de se 

situar no tempo, e de saber distinguir os diferentes momentos que existem na creche durante o 

dia. 

  Uma rotina adequada é um instrumento construtivo para a criança, pois permite 

que ela estruture sua independência e autonomia, além de estimular a sua socialização.     

Neste processo as atividades podem ser organizadas coletivamente e vivenciadas 

diferentemente pelas várias turmas de crianças. As crianças menores necessitam mais da 

atenção dos adultos para tornarem parte das atividades de modo tranqüilo. Para tanto, mais 

uma vez a organização prévia do ambiente e o planejamento destas atividades se fazem 

necessários. 
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Podem ser diferentes atividades para livre escolha. As crianças definem o que desejam 

fazer, e para isso é necessário que o ambiente, em termos de materiais e espaços, dê 

condições.  Isso não significa que o professor não deva intervir e acompanhar o que as 

crianças decidem fazer, ao contrário, é este o momento adequado para interações e 

observações em relação às crianças. 

Fundamentado nesta concepção de educação e considerando que para atingir essa 

dimensão educacional, imprescindível se faz boas instalações físicas do ambiente escolar para 

melhor servir a sua clientela e atingir os objetivos prescritos no Regimento Escolar. 

Dessa forma, a Educação Infantil do maternal a pré-escola funcionam em prédio 

adequado a essa faixa etária com infra-estrutura que atende aos padrões legais exigidos para 

uma escola de boa qualidade. 

Quanto a biblioteca é utilizado os recursos  disponíveis na instituição como cantinho 

da leitura e exploração do material e também a Biblioteca Pública. Áreas de esporte e lazer 

serão utilizadas o Ginásio de Esportes e o Campo de Futebol Municipal, que contam com 

equipamentos necessários para desenvolverem as atividades para enriquecimento do processo 

ensino-aprendizagem e também o pátio do CMEI que conta com um play ground  completo. 

Por situarem-se próximo ao Centro de Educação Infantil Alzemiro Motta possibilita acesso 

facilitado e viável. 

O espaço e materiais são construídos e organizados para atenderem as necessidades de 

alimentação, proteção, descanso, interação, conforto, higiene e aconchego das crianças 

matriculadas. 

Os espaços propiciam interações entre as crianças e entre elas e os adultos, a instigar, 

provocar desafiar a curiosidade, a imaginação e aprendizagem das crianças. 

Os professores do Centro Municipal de Educação Infantil Alzemiro Motta 

responsabilizam-se pelo uso adequado dos equipamentos e dos materiais, pelas crianças e pela 

conservação destes. 

Os professores do CMEI têm garantido o direito de 33% de hora atividade, que 

conforme o regimento devem ser cumpridas integralmente a planejamentos, estudos e 

atividades voltadas a aprendizagem e desenvolvimento do aluno e do professor e as mesmas 

devem ser cumpridas dentro da instituição. 

  As paredes são usadas para expor as produções das próprias crianças ou 

quadros, fotos, desenhos relacionados as atividades realizadas visando a ampliar o universo de 

suas experiências e conhecimentos. 
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As cores e tonalidades de paredes e mobílias são escolhidas para tornar o ambiente 

interno e externo da instituição de Educação Infantil mais bonito, instigante e aconchegante. 

O mobiliário, os materiais e equipamentos são organizados para tornar os diferentes 

espaços do CMEI aconchegantes e confortáveis.  

Os materiais didático-pedagógicos, bem como os brinquedos, são  escolhidos com o 

intuito de não trazer problemas de saúde às crianças ou oferecer qualquer risco a sua 

segurança.   

Considerando que o educando é um indivíduo singular, com necessidades e 

especificidades, a rotina deve contemplar atividades que proporcionem o bem estar e o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e biológico. Deve levar em consideração os ritmos 

fisiológicos, o estágio de desenvolvimento e os interesses de cada grupo. De acordo com o 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998), a rotina deve se adequar as 

necessidades infantis e não o inverso. 

A rotina deve ser flexível e dinâmica levando-se em conta o fato da criança ter em 

sua essência a brincadeira e a espontaneidade como forma constante de se relacionar com o 

mundo, “(...) evitando a atividade pela atividade, os rituais repetitivos e estéreis, a reprodução 

de regras, os programas prescritivos, entre tantas práticas que fazem da escola infantil um 

cenário desolador” (REDIN et. al., 2007, p. 97). Estar de acordo com essas características é o 

primeiro passo para uma rotina interessante para os educandos. 

Esta sequência de diferentes ações que acontecem diariamente proporciona a criança 

sentimentos de estabilidade e segurança, facilitando a aquisição das noções de tempo e 

espaço. Porém, isto não significa que essas ações devam ocorrer todos os dias da mesma 

maneira. Por exemplo, o momento da história pode ser um dia em sala de aula, no outro dia ao 

ar livre, entre outras possibilidades. 

O principal objetivo da rotina se constitui por si só, ela é a sistematização da gama de 

diversas atividades realizadas durante o tempo na unidade de ensino e tem enorme 

importância, já que organiza a prática pedagógica diária, podendo fornecer ao 

professor/educador pistas se está caminhando bem ou se é preciso mudar de estratégia. É de 

acordo com a avaliação diária da rotina que podemos saber como está a própria prática 

docente. O professor/educador deve se pautar desse recurso para se autoavaliar utilizando 

como referência os resultados obtidos no dia a dia da sala de aula. 
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 A rotina representa a estrutura sobre a qual será organizado o tempo didático, ou 

seja, tempo de trabalho educativo realizado com as crianças. Deve envolver os cuidados, as 

brincadeiras e as situações de aprendizagem orientadas. 

Considera-se as atividades permanentes entre elas: 

a)Brincadeiras nio espaço externo e interno; 

b)Roda de conversa; 

c)Contação de história; 

d)Oficina de desenho, pintura, recorte e colagem; 

e)Hora do canto; 

f)Hora da higiene(escovação de dentes, cortar unhas, lavar as mãos, banho); 

g)Atividades diversificadas; 

h)Hora do lanche; 

i)Brincadeiras e jogos; 

j)Aquisição de conhecimentos; 

k)Avaliação diagnóstica  contínua sistemática. 

 

Contação de histórias 

A literatura infantil deve fazer parte das leituras do professor e ser apreciada por este, 

uma vez que não seria significativa para a criança a leitura de um texto do qual o professor 

não gostasse ou não o conhecesse. Portanto, o professor deve sempre estar familiarizado com 

as histórias que serão trabalhadas na sala de aula e  além disso deve sempre buscar conhecer 

novas leituras pois, assim estará aumentando seu repertório, criando um leque de 

possibilidades para realização das contações de histórias e ouvindo histórias, as crianças 

vivem emoções, descobrindo novas palavras, estabelecem relações com a realidade e têm a 

oportunidade de se colocar no lugar do outro. É característica natural da criança vivenciar o 

imaginário, garantindo assim o prazer de ouvir histórias de maneira lúdica. 

No início do ano letivo é feito as escolhas das turmas, com planejamento entre todos 

os educadores onde elaboramos um projeto/sequências didáticas para o decorrer do trimestre, 

assim fica decidido um tema a ser trabalhado no decorrer desse período letivo coordenado 

pela Orientadora pedagógica,executado pelos professores e acompanhado pela coordenadora 

pedagógica da escola.  

A organização do ambiente escolar é feita por meio dos funcionários, professores, 

Diretores/as, professores/ as merendeiras sobre orientação da Secretaria Municipal de 
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Educação e com a participação dos pais  e do Conselho Escolar. Todo início de ano letivo são 

convidados os familiares dos alunos para a assembléia geral, onde são feitos os repasses de 

como vai decorrer as atividades pedagógicas do ano letivo e são ouvidas sugestões dos pais. 

Sendo que a cada trimestre é feita a avaliação dos estudantes, são realizados também os 

Conselhos de classe  e após os pais são convidados a a vir para a escola para ler e assinar a 

avaliação do seu filho (a), para aprofundar-se da vida escolar dos mesmos para que possam 

contribuir no desenvolvimento integral das crianças. A avaliação dos estudante são realizadas 

trimestralmente. Quando houver algum problema deverá ser comunicado a professora titular 

da turma, os familiares e os estudantes envolvidos. 

O calendário escolar conta com 200 dias letivos, obedecendo às 800 horas/ aula. 

Com os professores são realizadas 02 semanas pedagógicas, no inicio do 1º e do 2º 

semestre e também a Secretaria de Educação oferece um plano de formação continuada para 

todos os profissionais da rede Municipal,obedecendo um cronograma de estudo no período de 

hora atividade do professor, uma vez que a lei e o regimento interno contempla um percentual 

de hora atividade para estudo e aperfeiçoamento do profissional.Nesse plano o objetivo maior 

é ouvir e compartilhar com os professores suas angustias pela aprendizagem e juntos buscar a 

solução pedagógica. 

Com a comunidade escolar, realizam-se atividades culturais e recreativas extraclasse, 

realizadas no decorrer do ano letivo, encontro cultural com apresentações, feira do livro, 

gincanas, semana da criança e atividades alusivas ao aniversário do Município e outras. 

A escola depende muito da comunidade local, sempre que possível e necessário, 

eventos escolares que envolvam a escola e a comunidade local. A partir dessa convivência 

(escola e comunidade), discutem, decidem e promovem atividades realizadas na comunidade. 

Há preocupação dos profissionais que atuam na escola, em envolver pais, alunos, 

professores, comunidade, instituições e todos os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem, os quais colaboram para a formação do cidadão, para que estejam presentes na 

escola quando solicitados ou quando há necessidade de explanar assuntos pertinentes ao 

desenvolvimento humano ou psicossocial, como é o caso dos profissionais da saúde quando 

chamados para a escola. 

O professor planeja suas atividades, organizando seu trabalho, objetivando ações de 

forma graduada, considerando a idade/ano dos educandos, transmitindo segurança a estes, 

permitindo-lhes a compreensão de que vivem num mundo com organizações, no qual as 

coisas acontecem numa sucessão de tempo.    
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Sabendo-se que a educação é um direito de todo ser humano, objetivamos incluir 

todos os que buscam em nossa escola a oportunidade e o acesso à educação.  

A atenção à diversidade da comunidade escolar deve vir acompanhada de adequações 

curriculares, que visem atender as necessidades particulares de aprendizagem dos alunos. 

Amparados na LDB. 9394/96, que no seu capitulo V, contempla a Educação Especial 

como modalidade da educação escolar na rede regular de ensino, esta escola procura ofertar 

uma educação de qualidade a todos, adaptando-se às necessidades que os alunos apresentam. 

O termo necessidades educacionais especiais, não se aplica somente a crianças com 

necessidades especiais de ordem física, mas também a crianças com necessidades intelectuais, 

com dificuldades sociais, econômicas, culturais e de etnias diferentes. 

Para poder atender a esta demanda, torna-se necessário recorrer ao apoio de 

professores especializados e de outros profissionais como: psicólogo, fonoaudiólogo e 

fisioterapeuta, todos pagos pela Prefeitura Municipal.  

O objetivo não é transferir para eles a responsabilidade do professor regente como 

condutor da ação docente, mas como profissionais que auxiliam o processo ensino – 

aprendizagem, com elementos peculiares de sua área de atuação e conhecimento específico. 

Tendo como referência o currículo regular, será observada a particularidade, sem, no 

entanto ignorar as limitações dos portadores de necessidades educacionais especiais. 

Ocorrendo o mesmo no processo de avaliação. 

A escola tem como propósito a valorização humana, portanto, trabalha as 

diversidades culturais e étnico raciais, cumprindo a Lei 9394/96, art.26, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

De acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 9394/96). A 

educação básica poderá organizar-se em séries, períodos semestrais, ciclos, com base na 

idade, na competência de critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 

processo ensino aprendizagem assim o recomendar.  

Cumprindo o disposto na Lei nº 11.274/2006, que altera a redação dos artigos 30,32 e 

87, desta Lei, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a 

duração de Nove Anos para o Ensino Fundamental com matrícula obrigatória a partir dos 06 

(seis) anos de idade, a escola cumprirá o disposto desta Lei, organizando o ensino em 02 

ciclos. 
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Para tanto, os profissionais da educação são estimulados a conhecer as concepções de 

infância, para alimentar a sua prática cotidiana, pois compreendendo-se que, a aprendizagem 

se dá na interação social, o que leva esta criança, aprender a relacionar-se com o mundo. 

Considerando que na Lei nº 9394/96 a Educação Infantil foi definida como primeira 

etapa da Educação Básica, é de grande importância um olhar mais cuidadoso e uma atenção 

especial àquela que é considerada a base da educação do indivíduo. Daí pode-se entender o 

trabalho a ser desenvolvido nessa faixa-etária, pois a Educação Infantil vem como 

complementação da ação da família e não em substituição da família, por isso para o melhor 

desenvolvimento da criança, é necessária a união da instituição escolar e da família. A Escola 

abriga crianças com diferentes vivencias e diversidades culturais e linguísticas, cada criança 

tem seu modo de falar, suas histórias, seus medos, interagindo com outras crianças, com 

adultos e com o conhecimento. Por isso é importante aceitar e respeitar estas diversidades, 

transformando-as em conhecimento e trabalho educativo. 

A avaliação é parte do processo de aprendizagem e serve para reorientar o trabalho 

pedagógico. Trabalho este que tem como objetivo maior o desenvolvimento de pessoas mais 

questionadoras e críticas, por meio de um currículo voltado à realidade do/a educando/a, às 

suas necessidades e da comunidade escolar. 

 

2.4.1 Gestão escolar 

A gestão escolar democrática é parte da narrativa dos educadores de modo geral e 

dos programas educacionais, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Nas falas e nos 

escritos educacionais não há quem seja a favor de uma escola autoritária ou de programas que 

atentem contra princípios como a autonomia, a liberdade e o protagonismo dos estudantes. No 

entanto, apesar de esse discurso ser corrente e estar bem consolidado no campo educacional, 

as práticas no ambiente escolar nem sempre correspondem a esse ideal. O fato é que a gestão 

escolar democrática ainda desafia os diretores de escola em todo o país. 

Uma educação que se pretenda emancipadora necessita de um caráter democrático, 

rompendo com a lógica de participação restrita, no sentido de construir e aperfeiçoar espaços 

democráticos de controle social e pedagógicos na tomada de decisões. A democratização da 

gestão educacional visa romper com tradições lógicas e autoritárias e centralizadoras, e para 

tanto se faz necessário a participação docente como representação prioritária, tanto dos 

segmentos colegiados escolares por professores, funcionários, alunos, pais e comunidade 

escolar. 



34 

 

Ao conceber a educação e as instituições educativas como espaço público de 

expressão de concepções e interesses múltiplos, a perspectiva democrática pressupõe uma 

estrutura organizacional diferente daquela defendida e praticada pela visão conservadora. N a 

perspectiva democrática, a educação e as instituições educacionais passariam a considerar a 

horizontalidade nas relações de poder, a alternância nos postos de comando e das funções a 

serem desempenhadas, a visão geral dos objetivos a realizar e a solidariedade na execução de 

suas ações, para alcançar os objetivos coletivamente definidos e a qualidade socialmente 

referendada.(BRASIL, 2013,p.68) 

Para que tudo o que foi abordado até aqui realmente aconteça, é importante que os 

responsáveis pela educação queiram participar dessas ações e decisões. Por isso é papel da 

gestão criar laços que façam com que todos os responsáveis queiram estar presentes na hora 

da implementação de uma gestão escolar democrática. 

A gestão democrática pressupõe a participação efetiva dos vários segmentos da 

comunidade escolar – pais, professores, estudantes e funcionários – em todos os aspectos da 

organização da escola. 

Entenda os desafios para alcançar uma gestão participativa na escola. Alunos, 

famílias, professores e funcionários cooperam e opinam diretamente nos processos 

de gestão da escola, de maneira inclusiva e democrática. Esse é um processo em que todos 

têm voz e visam ao mesmo objetivo: que é a formação cidadã dos alunos. 

Embora pareça obvio que essa participação é necessária para esse tipo de gestão, na 

prática pode não ser tão fácil. Por isso,é de suma importância que se planeje e principalmente, 

que se tenha  em mente quais os objetivos da instituição de ensino.O projeto político 

pedagógico precisa ser construído dentro dessa união e as responsabilidades quanto a 

educação dos cidadãos é de todos aqueles que estão envolvidos diretamente com ela. Pois um 

bom projeto político pedagógico é aquele planejado conjuntamente com a comunidade 

escolar, assim a realidade da escola fica diretamente relacionada com a realidade do ambiente 

em que esta inserida. 

Assim, um dos maiores desafios postos para comunidade escolar deve ser um 

aprendizado político e organizacional, isto é, repensar a cultura escolar e a forma que ela está 

inserida no contexto. É preciso entender que a participação pode ser interpretada de diferentes 

formas, que a mesma se constitui em processos de aprendizagem, inclusive de mudanças 

culturais tendo em vista as novas demandas que a escola enfrenta no contexto de uma 

sociedade que se transforma e se democratiza. Isto exige novos olhares para a escola, pois se 
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percebe que em alguns processos há apenas um pequeno envolvimento, pois a simples 

freqüência em reuniões não garante o compartilhamento das informações e do poder e muitas 

vezes as decisões são centralizadas e o processo participativo é um mero mecanismo 

legitimador dessas decisões. Por isso se faz necessário e de extrema importância que aconteça 

a participação de todos os órgãos engajados por uma educação de qualidade e sendo assim, a 

participação da comunidade escolar e local é vital para o sucesso da escola e deve ser 

incentivada cada vez mais, porém, inúmeros percalços ainda se colocam à frente da gestão 

democrática quando o assunto é a participação da comunidade escolar por meio dos 

conselhos. Os conselhos escolares são órgãos colegiados compostos por representantes das 

comunidades escolar e local, que têm como atribuição deliberar sobre questões político-

pedagógicas, administrativas e financeiras no âmbito da escola. Cabe aos conselhos, também, 

analisar as ações a empreender e os meios a utilizar para o cumprimento das finalidades da 

escola. 

Seu papel é extremamente importante quando lembramos que o conselho escolar tem 

como função contribuir cada vez mais para que a escola cumpra sua função de educar, 

construir a democracia e a cidadania participativas, realizar um processo de aprendizagem 

significativa, respeitar e valorizar o saber e a cultura do estudante e da comunidade, usar 

significativamente o tempo pedagógico e ser democrática e participativamente gerida. 

Nesta perspectiva, o Conselho Escolar é uma instância importante para que a escola 

contribua na construção da democracia e da cidadania. O conselho é um lugar de reflexão 

séria e rigorosa, onde se procura evitar ações sem fundamento. A discussão coletiva, a 

reflexão e o estudo dão suporte à busca de alternativas válidas, que, de fato, vão interferir na 

mudança da realidade. 

Suas decisões só são tomadas em reunião. Isoladamente, nenhum conselheiro tem 

poderes para tomar decisões. Mesmo quando as decisões são consensuais, é preciso ouvir 

todos os pontos de vistas de cada segmento envolvido no cotidiano escolar, confirmando o 

caráter democrático, onde as decisões são coletivas e não individuais. 

O Conselho Escolar também tem a tarefa primordial de participar da elaboração do 

Projeto Político Pedagógico da escola e acompanhar sua execução. O Conselho Escolar deve 

ser o porta-voz junto à comunidade geral sobre a proposta educativa e os encaminhamentos 

realizados para combater eventuais problemas e desafios que encontram no desenvolvimento 

da educação escolar. 
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Mas, segundo Paro (2004, p.16) "a participação da comunidade na 

gestão da escola pública encontra um sem-número de obstáculos para 

se concretizar". 

 

Cabe à equipe gestora mobilizar e envolver a comunidade escolar na vida cotidiana 

da escola e é um trabalho que vem sendo feito em nossa escola, pois buscamos  sempre 

priorizar pelo trabalho em equipe organizado buscando como resultado a otimização do tempo 

e a satisfação dos vários segmentos envolvidos no processo educacional, objetivos 

divergentes que surgem, porem  se afinam quando estão em uma arena de debates que tem 

uma finalidade maior: a qualidade da educação. 

A comunidade escolar juntamente com o conselho escolar tem sido convocada para 

participar de planejamentos e ações desenvolvidas na escola  e para acompanhamento e 

avaliação de resultados das políticas públicas. Observa-se uma participação e um interesse 

significativo por parte dos envolvidos. 

Outra dimensão a ser considerada é a abertura que a escola proporciona para que os 

pais acompanhem o desenvolvimento dos filhos. A promoção de ações e eventos que 

requerem a participação ativa da família na escola é uma estratégia aplicada constantemente. 

Entre as propostas de abertura estão as reuniões de pais,   o incentivo ajuda mútua para os pais 

dos alunos. A escola que consegue se abrir à comunidade, sem perder sua característica 

primordialmente formativa, permite que os pais participem mais eficientemente do processo 

educativo de seus filhos, propondo  a capacitação e compartilhamento de experiências 

educativas. Nesse sentido, tanto escola quanto família exercem papéis diferentes na construção de 

conhecimento e formação de uma pessoa. É preciso entender que cada parte está contribuindo 

diretamente a formação da criança e vale ressaltar ainda que ambas tem papel fundamental para o 

sucesso ou fracasso dessa formação. 

O segredo do sucesso na gestão democrática é a atuação em equipe. Atuando em 

equipe há divisão soma com multiplicação das atividades estabelecidas. A organização 

democrática, seja de uma pequena escola, seja de um sistema de ensino, precisa reconhecer a 

necessidade urgente de se trabalhar em equipe. 

Uma gestão escolar democrática propõe as crianças que abandonem o papel passivo 

de consumidores do saber e assumam o papel ativo de “elaboradores de significados”, 

participando, efetivamente, de todo o trabalho e da organização escolar. Uma gestão escolar 

democrática reconhece que as pessoas adquirem conhecimento tanto pelo estudo de fontes 
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externas quanto pela participação em atividades complexas que requerem a construção de seu 

próprio conhecimento. 

Entre tanto, escolas de uma sociedade democrática existem e trabalham para 

defender e ampliar a democracia, por meio da conscientização que se efetiva por meio da 

participação de todos na construção coletiva da cidadania. 

A Proposta Pedagógica da Escola Municipal Primo Savoldi  do município de Pinhal 

de São Bento, sustenta-se numa visão de educação que parte do senso comum, baseada na 

interação da criança/professor e ou professor/comunidade, na busca da verdade, da realização 

humana, do respeito, da responsabilidade, do senso crítico e criatividade, para uma educação 

transformadora, rumo ao bem estar das pessoas e da comunidade a que está inserida. 

A importância do diálogo, da parceria e de um olhar acolhedor sobre as famílias 

considerando suas características, conhecimentos valores e cultura, resulta numa aproximação 

maior em relação às crianças, na medida em que elas tem em sua família um ponto de 

referencia fundamental. 

Estando a escola num contexto social, não poderá deixar de atuar, buscando a 

interação da criança com as pessoas e o ambiente em que vive. 

Esta proposta tem como pressuposto o enriquecimento da personalidade e o 

desenvolvimento integral da criança. 

Pretende em sua essência, entender o ser humano como agente de seu destino e de 

sua própria vida, buscando na herança cultural os valores, analisando a vida presente e 

objetivando um futuro cada vez mais promissor. 

A proposta pedagógica está fundamentada de acordo com a Lei de Diretrizes de Base 

da Educação Nacional, Art.12,I e Art.13.Na Deliberação 02/05, Deliberação08/06. 

Podemos afirmar que todos os professores possuem graduação e pós graduação 

especifica na área da Educação. Todos os professores possuem concurso publico, alguns com 

40 horas semanais e outros com 20 horas semanais. 

Portanto podemos dizer que são profissionais qualificados, que estão 

sempre em cursos de formação continuada, muitas vezes ofertados pela própria Secretaria de 

Educação e outros que os mesmos fazem por opção. Existe para esses profissionais um plano 

de carreira e a lei do piso esta sendo cumprida pelos administradores garantindo os direitos 

desses profissionais. O professor tem um papel fundamental no planejamento de coordenar o 

processo de ensino e aprendizagem de sua classe. É preciso organizar todas as suas ações em 

torno da educação de seus alunos. Ou seja, promover o crescimento de todos os alunos em 
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relação a compreensão do mundo,conhecimentos para esta ou aquela atividade, precisa 

sempre saber  que atitudes, habilidades, conceitos espera que seus alunos desenvolvam em 

sala de aula.  

Temos a clareza que todos os profissionais envolvidos No Cmei Alzemiro Motta 

desempenham um papel de grande importância para uma boa trajetória no desenvolvimento 

das atividades aqui realizadas. Para isso, se faz necessário que cada um assuma sua 

responsabilidade na instituição a qual deve contribuir para o desenvolvimento infantil. 

 

FUNÇÕES: 

Diretor(a): 

É a figura responsável pela gestão da Escola, cabendo a ela(e) gerir todas as ações 

que permeiam o processo educativo, exigindo para essa função, formação ética e competência 

profissional. 

Professor(a): 

O papel do professor do CMEI ALZEMIRO MOTTA exige desse profissional 

formação ética e competência na especificidade do seu trabalho e principalmente o 

compromisso com a promoção do desenvolvimento das crianças. O professor é mediador, é o 

provocador das intenções da criança com o mundo físico e social, oportunizando-lhe 

vivencias e situações que venham de encontro com esse mundo. Suas atribuições específicas 

estão descritas no Regimento bem como na Lei667/2019, assim como no artigo 13, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

 

Os docentes incumbir-se-ão de: 

I-Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

II -Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

III - Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV- Estabelecer estratégias para os alunos de menor rendimento com adaptações 

curriculares: 

V- Ministrar os dias letivos e hora-aulas,  estalecidos  além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional; 
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VI - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; 

VII- Buscar aperfeiçoamento profissional continuado para a realização de um 

trabalho que vise uma educação de qualidade 

VIII- Participar de eventos e atividades extraclasse, relacionados a educação;(festas 

juninas e outras atividades culturais). 

- Participar de reuniões sistemáticas e estudos inclusive em momentos de  hora 

atividade: 

-Relacionar-se com etica aos colegas, servidores,alunos,pais e comunidade em geral. 

-Cumprir as regras internas da instituição: 

-Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho. 

-Executar outras tarefas coorelatas ao cargo/função e/ou determinadas pelo seu 

superior imediato: 

 

Coordenador pedagógico: 

Cabe a esse profissional a responsabilidade na mediação do processo pedagógico, 

exigindo da sua pessoa formação ética e competência profissional. Podemos citar como 

principais atribuições: 

- A elaboração juntamente com os outros profissionais da proposta pedagógica da 

escola, a organização e acompanhamento do planejamento pedagógico e consequentemente a 

efetivação, trabalhar com a comunidade no atendimento às crianças e pais e subsidiar o 

trabalho educativo dos professores e educadores. 

-Planejar,avaliar,orientar e acompanhar o desenvolvimento das atividades dos 

serviços: 

- Acompanhar a evolução dos usuários(alunos) nas atividades desenvolvidos: 

-Promover a inclusão e acompanhar a permanência do publico alvo nas instituições 

de ensino: 

-manter arquivo físico de documentação,incluindo os formulários e registros das 

atividades e de acompanhamento dos alunos: 

-Elaborar em conjunto com os professores plano individualizado de atendimento: 

-Atender alunos e pais das escolas Municipais, avaliando-os com emprego de 

técnicas adequadas,para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem: 

-Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo. 



40 

 

 

Supervisor ou orientador educacional: 

O supervisor Educacional ou orientador pedagógico tem a função de orientar o grupo 

de professores desafiando-os a buscar sempre por novas praticas. É também  o profissional 

organizador ou orientador do trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores e 

coordenadores na escola. Dessa forma, o objeto de trabalho do supervisor escolar é a 

aprendizagem do aluno através do professor, onde todos os envolvidos nesse processo de 

ensino e aprendizagem tem um único objetivo: A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DO 

ALUNO. 

As atividades desenvolvidas pelo supervisor escolar possui funções complexas, mas 

fundamentais ao processo pedagógico da unidade escolar. O supervisor faz parte do corpo 

escolar com a função especifica de caracterizar e organizar junto a todo o corpo docente o 

processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Dessa forma ele deve estar atento e 

preocupado com a eficiência e o bom andamento dos trabalhos escolares. 

 

Atribuições do Orientador Educacional 

-São atribuições do orientador educacional a coordenação do processo de construção 

coletiva e execução da proposta pedagógica, dos currículos, dos planos de estudo e dos 

regimentos escolares bem também como o cumprimento dos mesmos. 

-Supervisionar o cumprimento do calendário escolar. 

-Assegurar o processo de avaliação da aprendizagem escolar e a recuperação dos 

alunos com menor rendimento escolar. 

-Investigar, planejar, implementar e avaliar o currículo em integração com outros 

profissionais da Educação e integrantes da comunidade. 

-Elaborar fichas de acompanhamento da aprendizagem dos alunos, observando e 

orientando o professor para um bom andamento da aprendizagem.  

-Articular ações junto a equipe de coordenadores, diretores e professores para tentar 

resolver a indisciplina escolar. 

-Participar e orientar sua equipe na elaboração e construção de projetos pedagógicos 

desenvolvidos nas escolas municipais. 

-Participar e manter-se atento sobre o andamento das APM,s  E CONSELHOS, 

Observando o funcionamento dos mesmos. 
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- Observar e orientar a equipe de coordenadores sobre o preenchimento correto de 

documentos, cadernetas,  e prontuários de alunos. 

-Participar de reuniões pedagógicas, conselho de classe e planejamentos trazendo sua 

contribuição e subsídios. 

- Participar e acompanhar ao lado da coordenação e direção o aproveitamento escolar 

se responsabilizando também pelo produto final. 

-Promover grupos de estudo, pesquisa e debates  na área educacional, propiciando 

condições  de formação permanente para os professores das redes municipais de ensino. 

-Participar, subsidiar e assessorar o secretário de Educação nas tomadas de decisões 

referentes a supervisão de ensino. 

- Assessorar e participar junto ao secretário de Educação de todos os segmentos de 

responsabilidade da secretaria de Educação, fazendo parte da equipe técnica da mesma. 

-Estimular e orientar um bom relacionamento de respeito mutuo  entre todo o corpo 

docente. 

-Participar da organização e reorganização do sistema de ensino, discutindo e 

elaborando projetos junto ao secretário de Educação, transmitindo e recebendo informações 

sobre o andamento das escolas, e sugerindo medidas de caráter preventivo. 

-Participar de capacitações e reuniões oferecidas  ou convocadas pelas secretarias de 

estados e municípios referentes a assuntos educacionais. 

 

Equipe de funcionários: 

Compete a esses profissionais, colaborarem nos serviços que são pertinentes às suas 

funções, demonstrando compromisso com o processo educativo. 

Podemos destacar os seguintes funcionários: auxiliares de serviços 

gerais,cozinheiras. Suas atribuições estão descritas no Regimento Escolar da Escola 

Municipal Primo Savoldi bem como no PPP. 

-Fazer a limpeza diária do espaço escolar utilizando flanelas e vassouras adequadas. 

-limpar as salas de aula,pardes,portas,janelas,banheiros,corredores,mesas,carteiras e 

pisos de todas as dependências do prédio utilizando produtos  apropriados. 

- Verificar ao final do expedinte se as janelas, portas e portões  do prédio estão 

fechados. 

- auxiliar na remoção de móveis de uma sala para outra ou de local para outro 

quando solicitado. 
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- Preparar as refeições, lavando, descascando, cortando, temperando, refogando, 

assando ou cozendo alimentos diversos de acordo com orientação superior, para tender 

programas de alimentação de qualidade.  

-Executar outras atividades correlatas ao cargo ou determinadas pelo seu superior 

imediato. 

 

- 01 Diretor Geral 

- 01 Secretário administrativo na secretaria de Educação 

- 01 coordenadores pedagógicos com 40 horas em cada período. 

- 01 Orientador Educacional(Pedagogo) na Secretaria 

- 12 Professores do Quadro Próprio 

- 09 estagiárias  

- 02 Auxiliares de serviços gerais. 

-       02 Merendeiras 

Formação continuada dos profissionais 

A defesa de uma educação escolar de qualidade inclui a necessidade de investir na 

formação do educador, colaborando para o desenvolvimento profissional e para melhoria da 

sua prática pedagógica, construindo conhecimentos a partir da relação entre teoria e a prática. 

Nesse sentido, é necessário ter espaços e tempos próprios na sua formação para obterem 

crescente autonomia a fim de se tornarem os atores principais do seu processo de formação. 

Busca-se, com isso, preparar profissionais capazes de enfrentar os atuais desafios colocados à 

escola os quais exigem uma nova postura dos gestores e educadores para um trabalho 

educativo voltado ao sucesso da educação de maneira participativa, democrática, significativa, 

interdisciplinar e contextualizada. Essa formação atende às necessidades levantadas junto ao 

corpo docente, portanto, difere o seu formato a cada ano. Formação Continuada para 

Diretores, Supervisores Educacionais e Coordenadores Pedagógicos das Escolas Municipais. 

Trata-se da realização de encontros com a orientadora pedagógica que acontecem mensais e 

organizados em cronograma nas horas atividades, encontros e palestras com oficinas 

promovidos pela secretaria de educação em parceria com instituições de ensino nas datas 

disponível para formação continuada exposta no calendário escolar, com o objetivo de 

estudar; coletar e sistematizar informações; refletir; analisar a realidade escolar sob a ótica da 

educação de qualidade, articular conhecimentos teóricos com experiências práticas e oferecer 

subsídios aos diretores, supervisores educacionais e coordenadores das oficinas pedagógicas 
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sobre os fundamentos, articulação entre as disciplinas da Base Nacional Comum com as 

oficinas pedagógicas da Parte Diversificada da Matriz Curricular, conhecer diferentes 

metodologias adequadas para as oficinas pedagógicas e assim, contribuir com o processo de 

formação continuada dos professores das escolas Municipais e cmeis. Estes momentos são 

também importantes para oferecer meios à comunidade escolar no que diz respeito à 

estruturação da proposta pedagógica da escola tendo como referência as particularidades da 

escola. É preciso estabelecer relação entre a realidade das práticas educativas e o que se tem 

como meta.  

 

2.4.2 Ensino e aprendizagem 

Aprendizagem é um fenômeno ou um método relacionado com o ato ou efeito 

de aprender. Ela estabelece ligações entre certos estímulos e respostas equivalentes, causando 

um aumento da adaptação de um ser vivo ao seu meio envolvente. 

Sendo um fenômeno que faz parte da pedagogia, a aprendizagem é uma modificação 

do comportamento do indivíduo em função da experiência. A aprendizagem escolar se 

distingue pelo caráter sistemático e intencional e pela organização das atividades (estímulos) 

que a desencadeiam, atividades que se inserem em um quadro de finalidades e exigências 

determinadas pela instituição escolar. 

A investigação psicológica sobre a aprendizagem e as teorias que daí surgiram 

tiveram forte repercussão na pedagogia, contribuindo para a decadência do ensino tradicional. 

O ponto central do processo de ensino-aprendizagem passou a ser a atividade do aluno 

enquanto agente da sua aprendizagem, deixando, assim, de ser o agente passivo do ensino 

ministrado pelo professor. 

As dificuldades de aprendizagem resultam tanto de um funcionamento deficiente da 

escola como são devidas a fatores de ordem psicológica ou sócio-cultural. As deficiências 

sensoriais e físicas (visual, auditiva, motora) e as perturbações fisiológicas originam tipos 

específicos de dificuldades na aprendizagem. A possibilidade ou disposição de aprendizagem 

depende do nível de desenvolvimento desses mecanismos e é determinada pelo número de 

neurônios disponíveis.  

Reconstruir o projeto pedagógico significa assumir o compromisso com a educação 

como processo, fruto da ação conjunta da dinâmica de aprendizagem significativa, 

desenvolvendo o pensamento crítico-reflexivo e a formação de valores para novas exigências 

da cidadania. 
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Para isso as metodologias de ensino integram estratégias, técnicas e atividades 

voltadas a diferentes situações didáticas vividas em sala de aula para que o aluno possa se 

apropriar de conhecimentos. As metodologias de ensino têm um papel fundamental 

no processo de incremento da autonomia do aluno na aprendizagem. 

Desta forma, a aprendizagem do aluno é um processo reflexivo, de construção de 

sentidos e significados na sua relação com os objetos do conhecimento. O processo de ensino 

e aprendizagem, deste modo, tem como fim o desenvolvimento das competências necessárias 

para a inserção construtiva do aluno em seu contexto de vida. 

Estratégias  e  ações 

-Compreender a rotina que a criança pequena tem em casa, principalmente no caso 

de Berçário I, realizando alterações gradativas quanto aos cuidados específicos, como 

alimentação, higiene e sono, nesse processo de adaptação; 

-Permitir o uso de objetos transicionais ou objetos de apego. Algumas crianças usam 

objetos, tais como paninhos, chupetas, brinquedos e ficam apegadas a eles. São objetos 

carregados de afeto que têm um significado especial para elas e lhes proporcionam maior 

conforto emocional e segurança; 

-Para as crianças maiores de três anos,  explicar como será o seu dia a dia e colocar 

a rotina visualmente num cartaz ou mural, para que a criança aprenda a controlar os diferentes 

momentos; 

-Conversar com a criança sobre seus sentimentos, sobre a rotina, contar o que vai 

acontecer com ela, ajudá-la a expressar seus sentimentos e valorizá-la enquanto pessoa e 

promover sua autoconfiança para lidar com esta situação; 

-O educador/professor deve procurar manter uma rotina estável sem muitas variações 

para que a criança vá dominando cada vez mais a rotina. Os educandos aprendem a se 

localizar no tempo, no espaço e com as atividades quando a rotina é mantida, além de 

construir vínculos e se organizar para a aprendizagem; 

-Organizar espaços de interesse e de aprendizagem diversificados para aquela faixa 

etária específica auxilia o educador/professor a despertar o interesse da criança pela 

brincadeira e a se interessar pela unidade de ensino. Vale também saber quais as brincadeiras 

e brinquedos preferidos dela para introduzilos neste momento. Os espaços de interesse podem 

também favorecer que as outras crianças fiquem mais livres e brincando entre si, enquanto  o 

educador/professor pode dispensar uma atenção especial para um educando que necessite de 

atenção específica; 
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-Considerar o parque e o pátio como um espaço para realização de atividades e de 

promoção de aprendizagens e planejar intervenções também para este momento. -Brincadeiras 

na areia e na água, bolhas de sabão, regar plantas, jogos motores (como, por exemplo, 

cirandas, circuitos e desafios com obstáculos) garantem que a criança possa brincar fora da 

sala e facilitar a socialização. 

-Contação de histórias nos diversos ambientes da unidade de ensino, como: parque, 

pátio,. Além de brincadeiras com fantoches, fantasias, sucata, entre outras. 

 

 

Organização do tempo pedagógico 

Os principais momentos e atividades que podem compor a rotina pedagógica e 

organizar o tempo na educação infantil são propostos a seguir: 

 

Recepção e saída 

Os momentos de entrada e saída são importantes para a construção do vínculo entre 

educador/professor e criança, estabelecendo uma relação de confiança. A mudança de 

ambiente (casa-unidade de ensino) pode ser traumática para alguns educandos e é papel das 

unidades de ensino promover um ambiente aconchegante a fim de minimizar algumas 

sensações desagradáveis para eles. 

A recepção é o espaço-tempo essencial para que o educador/professor estabeleça 

estratégias que envolvam esta criança, propiciando uma sensação de acolhimento, como, por 
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exemplo, recepcionar os educandos com afetividade, disponibilizando brinquedos e livros ou 

organizando a mesa com atividades manuais. 

Os momentos de saída também devem ser planejados, utilizando estratégias 

diferenciadas, tais como: jogos ou blocos de construção, livros e massinha de modelar, para 

que as crianças estejam envolvidas em atividades enquanto o educador/professor medeia o 

momento de despedida da unidade de ensino e de reencontro com os familiares. 

 

Roda de conversa 

É um momento importante para a aquisição da noção de tempo, podendo ser 

detalhada a rotina e as atividades propostas para o dia. A realização do calendário, a 

chamadinha e a investigação do clima, por exemplo, situam a criança quanto ao tempo e ao 

espaço vivenciados. Cabe também, nessa atividade, a hora para trocar ideias e contar 

novidades, oportunidade para que os educandos exponham suas vivências. 

O educador/professor tem o papel fundamental de organizar o grupo, garantindo que 

todos tenham um momento para falar, para ver uns aos outros e perceber mudanças e 

novidades nos colegas. Ele deve participar nos diálogos, instigando as crianças a relacionar a 

sua fala com a dos colegas e com experiências anteriores. O educador/professor deve evitar 

perguntas com respostas previsíveis (sim e não) ou de tempo (quando?), tendo em vista que as 

crianças pequenas estão em processo de construção das noções temporais. A duração da roda 

da conversa deve respeitar a capacidade de concentração de cada faixa etária. 

Além disso, os assuntos referentes aos projetos desenvolvidos podem ser discutidos, 

aprofundados e exemplificados neste momento. É possível também a utilização de "elementos 

disparadores", tais como: imagens, histórias, objetos, entre outros, que desafiem os educandos 

a falarem sobre um determinado assunto, estimulando a oralidade e a socialização. 

 

Alimentação e higiene e descanso 

É papel da unidade de ensino promover hábitos de higiene, contribuindo para a saúde 

das crianças. É imprescindível que elas compreendam o porquê da necessidade de atitudes 

como: lavar as mãos antes das refeições e após a utilização do banheiro, Os momentos de 

higiene e alimentação são excelentes oportunidades de aprendizagem, por exemplo, nas horas 

de troca de fraldas ou vestuário podemos trabalhar as partes do corpo e os cuidados com este, 

durante a alimentação, incentivar o consumo de alimentos saudáveis, atitudes de colaboração 
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e organização, entre outros. escovar os dentes após as refeições, entre outras ações 

relacionadas. 

O espaço das refeições é também um espaço educativo, à medida que as crianças 

desenvolvem a autonomia, por meio de atitudes como: buscar e levar o prato, limpar a sua 

mesa, raspar o prato, utilizar os talheres adequadamente, entre outros. O período de 

alimentação deve respeitar o ritmo e a necessidade de cada faixa etária, reservando um tempo 

maior para as crianças do berçário e maternal. tempo no qual o educando poderá dormir ou 

apenas realizar atividades relaxantes, respeitando o metabolismo e as necessidades 

individuais. 

As turmas de berçário e maternal necessitam de um tempo maior e mais dirigido ao 

sono. Nas turmas de pré-escolar este tempo pode ser menor, pois nem todas as crianças 

apresentam a necessidade de dormir. O ideal é que todas tenham um período mais calmo, que 

possam descansar e participar de atividades como: técnicas de relaxamento, leitura de livros, 

apreciação de filmes ou músicas, entre outras. 

O papel do educador/professor é imprescindível para estes momentos, preparando 

um ambiente agradável para o descanso e garantindo o sono daqueles que necessitam. 

 

Brincadeira livre e dirigida 

Por intermédio da brincadeira espontânea a criança expressa seus sentimentos e 

conflitos mais profundos. O jogo simbólico e as brincadeiras de faz de conta permitem que o 

educando reviva situações que lhe causaram alegria, medo e ansiedade, reelaborando essas 

emoções e compreendendo o meio em que vive. O brincar consiste em uma forma ativa de 

aprendizagem e é essencial para o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e emocional. 

Portanto, momentos de brincadeira livre e espontânea devem ser propiciados no cotidiano da 

unidade de ensino. 

A brincadeira dirigida é organizada pelo educador/professor em função das 

necessidades daquela faixa etária, de acordo com o projeto proposto ou ainda em função da 

demanda do grupo. Os momentos de brincadeira podem acontecer nos mais variados espaços, 

tanto em sala de aula, como na brinquedoteca ou em pátios e parques. A diversidade de 

espaços e objetos contribui para enriquecer as brincadeiras e ampliar a aprendizagem. 

 

Projetos pedagógicos 
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As atividades do projeto devem permear a rotina da sala de aula, envolvendo-se em 

momentos como roda de conversa, brincadeiras, contação de histórias, trabalhos manuais, 

entre outros. No entanto, também é importante reservar um horário exclusivo para as 

atividades de pesquisa e produção relacionadas ao projeto, planejando o tempo de duração, 

objetivos que se quer alcançar, metodologia, dentre outros. Esta atividade é organizada 

pedagogicamente a fim de proporcionar uma aprendizagem significativa para os educandos. 

 

Organização do espaço 

O espaço interno de uma unidade de ensino deve ser um local seguro, livre de 

acidentes, arejado e que possibilite uma boa circulação das crianças e profissionais que atuam 

nessa instituição, entre os diversos ambientes que o constitui. 

O espaço físico pensado e organizado de maneira coerente proporciona o 

desenvolvimento de habilidades e sensações, desafiando constantemente aqueles que o 

ocupam, devendo ser flexível e dinâmico, organizado a partir das necessidades e interesses 

dos educandos e/ou dos objetivos da proposta pedagógica. dos objetivos da proposta 

pedagógica. Para organizar o ambiente da sala de referência da turma deve-se considerar o 

número de crianças que a compõem, a faixa etária, as características do grupo e o 

entendimento de que a sala não é propriedade do educador/professor e que, portanto, deverá 

ser pensada e organizada em parceria com as crianças. 

A organização da sala deve favorecer o desenvolvimento do educando nos aspectos 

cognitivo, sócio-afetivo e motor. Sendo assim, propomos a organização a partir dos espaços 

de interesse e de aprendizagem, promovendo, também, a construção da autonomia. Esta forma 

de organização tem como objetivo proporcionar um ambiente lúdico, no qual o educando 

possa escolher a brincadeira, interagir livremente como os colegas, desenvolver o jogo 

simbólico, criar suas próprias regras, entre outros aspectos. 

Os espaços de nossas unidades devem ser bem planejados e organizados, para que se 

tornem atrativos para as crianças e atinjam os objetivos esperados. Por exemplo: o espaço de 

interesse e de aprendizagem das artes plásticas deve conter diversidade de materiais 

(canetinha, lápis de cor, cola colorida, argila, massa de modelar, diferentes tipos de papéis, 

dentro outros) e uma mesa adequada com cadeirinhas para que as crianças possam explorar 

esses materiais com autonomia e se sintam a vontade para se expressarem. 

O espaço interno da sala deve ser arejado, limpo, sem poluição visual, com local 

apropriado para exposição das atividades dos educandos, para o painel de chamada, painel da 
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rotina e do calendário. O ambiente deve ser acolhedor, estimulante e desafiador, condizentes 

com os objetivos para cada faixa etária e atividade proposta. Mas, não se deve esquecer que 

na sala também é necessário um espaço adequado para o descanso dos educandos. 

Nos CMEI’s, o refeitório deve ser planejado e organizado de forma que favoreça a 

autonomia das crianças nos momentos das refeições, possibilitando que elas mesmas se 

sirvam, com a mediação do educador se necessário. 

 

O espaço externo 

A utilização do espaço externo é fundamental para que a criança se desenvolva 

plenamente, auxiliando na estruturação das funções cognitivas, psicomotoras, sociais e 

afetivas. O espaço externo é muitas vezes visto apenas como área para que os educandos 

brinquem livremente durante o intervalo entre atividades, mas na verdade é muito mais do que 

isso, se trata de um importante elemento para inovar a rotina, se utilizado de forma 

pedagógica. 

 

Brincadeiras 

As crianças transformam um cabo de vassoura em cavalo e com ele são capazes de 

galopar para outros mundos; pedrinhas viram comidinhas e com elas surgem deliciosos 

pratos, um pedaço de tecido transforma-se em reis, saias ou capas de heróis, conduzindo-as 

aos castelos, campos e outros lugares. Ao criar suas histórias de faz de conta, retira os 

elementos das histórias e das experiências reais vividas combinando esses elementos e 

produzindo algo novo. Por meio da brincadeira a criança se constitui enquanto individuo, com 

organização e funcionamento psicológico próprios, utilizando comportamentos extraídos de 

seu registro de competências, em cada fase do desenvolvimento humano. 

Neste sentido, as unidades de ensino precisam propiciar situações em que as crianças 

brinquem, estimulando o faz de conta. 

Outros fatores que precisam estar presentes nas unidades de Educação Infantil são: 

cantigas de roda, músicas, danças, jogos coletivos (como, por exemplo, o dominó, a 

amarelinha e o pique-esconde), a leitura de histórias, de notícias de jornais, de cartas de 

parentes. Tais atividades fazem parte do dia a dia, e ajudam o educando a entender que coisas 

escritas e cantadas comunicam ideias e expressam o que estamos sentindo, e com isso ele 

sente curiosidade e interesse em se apropriar desse conhecimento que é fundamental, pois 
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além de oportunizar a atividade do brincar, profundamente necessária para a criança, mostra a 

função social da escrita. 

Nas salas dos berçários é importante que as crianças tenham acesso a objetos e 

brinquedos variados e que permitam a exploração de características e propriedades como 

sons, cores, formas, texturas, odores e suas possibilidades associativas de empilhar, rolar, 

encaixar, jogar, morder. Além disso, é preciso garantir que se tenha carros, telefones, bonecas, 

paninhos, mamadeiras, pratinhos, entre outros brinquedos que incentivem as primeiras ações 

de imitação de papéis sociais. 

Outra forma de brincar é fazer uso de materiais de construção como madeiras, 

sucatas, areia, massinha, argila, pedras, folhas, gravetos, materiais com estruturas de encaixe 

próprias para a construção, permitindo, dessa forma, que a criança explore as propriedades e 

características associativas dos objetos, assim como seus usos sociais e simbólicos. 

A brincadeira com regras também tem um grande valor no desenvolvimento infantil, 

pois essas brincadeiras se originam com as primeiras experiências do brincar nos bebês e 

impregnam o faz de conta e os jogos de construção delimitando um campo de ação a ser 

seguido, com base no qual as crianças regulam seu comportamento. Para que aprendam a lidar 

com as regras, portanto, é necessário que nas unidades de ensino sejam organizados 

momentos de brincadeiras de roda, amarelinha, jogos com bola, diferentes piques, jogos de 

linguagem (adivinhas, trava-línguas, parlendas), jogos tradicionais como rodar pião, bola de 

gude, saltar elástico, empinar pipa, dominó, jogos de tabuleiro, entre outros construídos nas 

diferentes culturas ou modificados e criados a partir dos que já existiam. 

O educador/professor tem importante papel na observação das brincadeiras das 

crianças, quanto às suas formas próprias de pensar e agir sobre o mundo e aspectos 

psicomotores, sociais e afetivos, além de compartilhar das brincadeiras e oferecer espaços 

diferenciados, tempo e materiais apropriados para o brincar, auxiliando sempre que necessário 

e quando solicitado. 
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O trabalho com projetos 

Na Educação Infantil, os projetos pedagógicos se iniciam com questões 

problematizadoras, as quais podem surgir da curiosidade e interesse do grupo de educandos 

em variadas situações (ou seja, nas interações em sala de aula, nas rodas de conversa, nos 

momentos de brincadeiras, no espaço externo, entre outros lugares), a partir da percepção do 

educador/professor quanto à necessidade de aprendizagem de sua turma, de acordo com a 

finalidade educativa, ou a partir do questionamento do conteúdo escolar confrontando com a 

prática social, em função dos problemas que precisam ser resolvidos no cotidiano. 

Para organizar o projeto, o educador/professor, por meio de questionamentos, pode 

sistematizar o trabalho levando os educandos a refletirem, em momentos de roda de conversa, 

sobre as seguintes questões: o que sabemos? O que queremos saber? O que aprendemos. 

Partindo da indagação “O que sabemos?”, é realizado o levantamento de informações 

ou vivências que as crianças têm sobre o assunto, o que permite traçar as hipóteses 

condizentes ou não ao conhecimento científico, as quais devem ser valorizadas pelo 

educador/professor e confirmadas ou não durante o desenvolvimento do projeto. Na questão 

“O que queremos saber?” levantam-se as dúvidas ainda não respondidas que se traduzem em 

conteúdos que serão pesquisados, selecionados pelos educadores/professores, para relacionar 

com as hipóteses levantadas e com as curiosidades. Estas questões auxiliam na estruturação 

da problemática. 
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O educador/professor, partindo da análise dos conhecimentos e hipóteses 

apresentados pelas crianças, planeja quais os objetivos que devem ser alcançados, reflete 

sobre o porquê da realização do projeto (justificativa), organiza como este será desenvolvido 

(considerando as ideias infantis), prevê o tempo que será necessário para que elas construam 

os conhecimentos e respondam à problemática e quais os instrumentos de avaliação que 

podem ser utilizados para constatar se os objetivos estão sendo atingidos, além de delinear a 

culminância, ou seja, como se dará a socialização dos resultados obtidos. 

Durante o do desenvolvimento estas devem ser realizadas de forma contextualizada, 

levando os educandos à reflexão, discussão e descoberta de elementos relacionados ao tema. 

Valoriza-se as produções infantis, sugerindo que elas sejam expostas na sala e nos demais 

ambientes da unidade de ensino, pois ao serem constantemente observadas e diálogos a 

respeito delas circularem, propicia-se, ainda mais, a aprendizagem, além da criança manifestar 

os sentimentos e pensamentos em relação ao que fez. Os projetos e as atividades também 

poderão participar de eventos culturais promovidos pela Secretaria Municipal de Educação ou 

outros órgãos da Prefeitura Municipal de Pinhal De São Bento 

No transcorrer do projeto, à medida que as hipóteses vão sendo verificadas e 

questões são respondidas, surge o momento de se fazer um levantamento sobre “o que 

aprendemos”, no qual as crianças poderão expor oralmente os conhecimentos construídos 

sobre o assunto, sendo estes registrados pelo educador/professor. Este, a partir dessa fase, 

pode visualizar se os educandos apresentam a aprendizagem esperada e se será necessário 

realizar outras propostas para se responder a problemática e alcançar os objetivos delineados. 

Inclusive, é importante que todas as fases do projeto sejam registradas pelo profissional, por 

meio de relatórios, fotografias, gravações, portfólio das produções dos educandos, entre 

outros.. 

 

Tecnologia 

Com os avanços tecnológicos da sociedade, o uso das Tecnologias de informação e 

comunicação (TIC´s) nas unidades de ensino pode proporcionar uma forma atraente e 

inovadora de aprender. Para isso, é imprescindível que o educador/professor reveja seus 

conceitos, entendendo os processos de trocas de informações e se apropriando do uso das 

tecnologias, encontrando nestes recursos o enriquecimento do ambiente de aprendizagem. 

O uso de recursos tecnológicos como a TV e o DVD, podem ser utilizados como 

instrumentos de aprendizagem abordados no projeto da turma. Levando em conta que os 
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educandos têm fácil acesso à TV, rádio, computador, internet e outros, o educador/professor 

deve repensar sua prática diária, levando em consideração o contexto atual, as informações 

que os educandos já possuem e a finalidade educativa. 

 

Literatura infantil 

O educador/professor assume o papel de mediador da leitura e deve utilizar a 

literatura para provocar na criança o desejo de conhecer e descobrir coisas novas, propiciando 

que ela amplie seu vocabulário, tenha a criatividade estimulada, compreenda a função da 

escrita e avance em suas hipóteses em relação a ela, lide com seus próprios sentimentos e 

adquira a autonomia. 

O trabalho com literatura na Educação Infantil deve ser planejado e desenvolvido 

durante a rotina diária da turma, baseando-se na finalidade educativa e no interesse dos 

educandos. Para tanto, o educador/professor precisa fazer uma leitura prévia do texto a ser 

trabalhado, analisando se o gênero e conteúdo estão de acordo com a proposta pedagógica e 

com a faixa etária dos educandos, além de buscar novidades quanto aos materiais. 

O ambiente também deve ser planejado para o momento de contação ou leitura de 

histórias, sendo aconchegante, estimulante e preparado para propiciar o envolvimento das 

crianças. Ações diferenciadas podem ser realizadas e recursos utilizados para motivá-las a 

ouvirem e a participarem desse momento, como, por exemplo, o contador fazer uso de 

chapéus coloridos ou de fantasias, usar uma varinha mágica, tocar um sino ou instrumento 

musical, confeccionar uma caixa surpresa contendo objetos relacionados à história, usar 

fantoches, apresentar os personagens por meio de sombras realizadas com as mãos, propor um 

adivinha, entre outros. Quando houver a necessidade de visualizar as imagens do livro, propor 

que as crianças se posicionem de forma que todas consigam enxergá-las. 

A contação de histórias poderá ocorrer na sala, num espaço organizado com tapete e 

almofadas, em lugares próprios da unidade de ensino preparados para este fim, no ambiente 

externo, como, por exemplo, embaixo de uma árvore ou em cabanas montadas. 

A entonação da voz também é importante. O educador/professor precisa falar de 

forma clara e agradável, fazendo algumas alterações na entonação para manter a atenção dos 

educandos. Na narrativa não é necessário substituir palavras desconhecidas pelas crianças, 

mas trabalhar o seu significado, contribuindo, desta forma, para ampliar o seu conhecimento 

semântico. 
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Outra forma de incentivar a literatura infantil e o desenvolvimento do pensamento do 

educando é propor que ele reconte as histórias, com o apoio do educador/professor se 

necessário, favorecendo a participação de todos aqueles que tiverem iniciativa para esta 

atividade. O trabalho pedagógico com a leitura de jogos com rimas, aliterações, onomatopeias 

e sons favorece a percepção auditiva das crianças e desenvolve a consciência fonológica, 

podendo ser utilizando em todas as faixas etárias. 

Mediar situações de criação de livros de histórias em que as crianças sejam autoras, 

fazendo exposição destes materiais, é uma forma de valorizar a produção infantil e incentivar 

as tentativas espontâneas de escrita. 

Possibilitar aos educandos o conhecimento de abordagens diferenciadas de clássicos 

da literatura por meio da leitura de diferentes autores ampliará o repertório literário deles e o 

senso crítico, da mesma forma ocorrerá se for realizada a leitura de diferentes obras de um 

mesmo autor ou utilizar diferentes narrativas sobre o mesmo tema. 

Todo o trabalho com a literatura infantil não se resume apenas a livros de histórias, 

mas a uma grande quantidade de materiais gráficos impressos que educadores/ professores 

podem fazer uso em sua prática pedagógica. É necessário se trabalhar com diferentes 

portadores de textos e gêneros textuais, ou seja, além de livros, podem-se utilizar jornais, 

revistas em quadrinho, cartazes, encartes, dentre outros. Para explorar o gênero textual 

narrativo pode-se propor contos, fábulas, lendas, poemas, parlendas, além de gêneros de 

outros tipos textuais, como os textos informativos, receitas, regras de jogo, cartas, entre 

outros. 

Não se pode deixar de considerar, ainda, a necessidade das crianças manipularem os 

portadores de textos. Assim, é importante que se tenha nas salas um espaço de interesse e de 

aprendizagem organizado de modo que os materiais de literatura fiquem a disposição das 

crianças, incentivando que elas os observem, “leiam”, mesmo de modo não convencional, e 

expressem as suas opiniões. 

O educador/professor, neste sentido, deve valorizar o momento da prática de 

literatura na unidade de ensino, sendo necessário ousar, ser criativo, buscar recursos variados, 

dramatizar, não ter vergonha de representar o personagem, dar vida às palavras e às ideias 

suscitadas a partir do texto. “Contar apenas para preencher os vazios do tempo é como usar 

anéis e pulseiras de ouro para trabalhar na terra” (COSTA, 2005, p.47). 

 

Avaliação  



55 

 

A Avaliação no Cmei se dá através de Parecer descritivos Por Trimestre, baseados 

nos campos de experiência que nos trás o Referencial e a Bncc, onde o Professor através de 

registros, observações, portifólios e outros meios registra e observa o desenvolvimento 

individual do aluno. 

 

2.4.3 articulação entre as etapas de ensino. 

A transição entre essas duas etapas da educação Básica requer muita atenção,para 

que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas garantindo a integração e continuidade dos 

processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes 

relações que estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de 

cada etapa. Para isso trona-se estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto ara 

crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no que a 

criança sabe e é capaz de faze, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso 

educativo. 

Sendo assim as informações contidas em relatórios, portfólios ou outros registros que 

evidenciem os processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória na educação 

infantil e de ensino fundamental- anos iniciais também são importantes para facilitar a 

inserção das crianças nessa nova etapa da vida escolar. 

Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu 

processo de desenvolvimento que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os 

outros e com o mundo. E se tratando dessa faixa etária o momento é oportuno para ampliar as 

experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos processos de percepção,compreensão 

e representação dos elementos importantes para apropriação do sistema de escrita alfabética e 

de outros sistemas de representação como os signos matemáticos, os registros artísticos, 

midiáticos e científicos e as formas de representação do tempo e do espaço 

Além disso, para que a s crianças superem com sucesso os desafios da transição, é 

indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das aprendizagens 

e ao acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se construa com base no que os educando 

sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e a descontinuidade do trabalho 

pedagógico. Nessa direção, considerando o direitos  e os objetivos de aprendizagens e 

desenvolvimento, apresenta-se a síntese das aprendizagens esperadas em cada campo de 

experiências.essa síntese deve ser compreendida como elementos fundamentais de objetivos a 

ser explorados em todo segmento da educação infantil, e que serão ampliados e aprofundados 
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no Ensino Fundamental, e não como condição ou pré requisito para ao acesso ao ensino 

fundamental. As características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar 

que se organizem em torno dos interesses manifestos pelas crianças e de suas vvencias mais 

imediatas. 

Além desses aspectos relativos a aprendizagem e ao desenvolvimento, na elaboração 

dos currículos e das propostas pedagógicas devem ainda ser considerada medidas para 

assegurar aos alunos um percurso continuo de aprendizagem entre as etapas de transição, de 

modo a promover a maior interação entre elas, seja da educação infantil para o fundamental- 

anos iniciais ou do fundamental anos iniciais para fundamental anos finais. 

 

2.4.4  atendimento educacional Especializado  

O atendimento educacional especializado realizado no Cmei Alzemiro Motta exerce 

papel de suma importância no acompanhamento dos estudantes, na formação e suporte aos 

professores e no apoio e orientação às famílias dos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

A educação especial na escola conta com o trabalho de professores habilitados para 

atuar na sala com essas crianças e também mantém parceria com os multiprofissionais da 

escola Especial (APAE) que atendem nossos alunos dando total suporte e atuando com 

formação especifica na área de aprendizagens. Na organização do trabalho pedagógico, a sala 

de aula é apoiada pelo serviço de orientação educacional, pela coordenação pedagógica Que  

tem feito não só o atendimento aos estudantes com deficiência, mas também o 

acompanhamento das turmas onde estão incluídos, visando ações interventivas de 

aprendizagem, de garantia de direitos e de superação de preconceitos. Essa equipe  ainda é 

responsável por promover sensibilizações  entre os demais profissionais da escola e à 

comunidade em geral no que tange à educação especial na perspectiva da inclusão, com 

adaptações curriculares efetivas e planos Educacionais Individualizados nas salas regulares 

para garantia de direitos de aprendizagem e desenvolvimento desses  alunos. 

 

Articulação entre direção, equipe pedagógica e Profissionais 

Entende-se que a gestão democrática e participativa constitui-se em atuação 

fundamental para o estabelecimento dos avanços e melhoria da qualidade da educação; isto 

porque estabelece o direcionamento, a mobilização e a organização necessária para sustentar e 
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dinamizar os processos educacionais nas unidades de ensino. Sem isso, os demais esforços e 

gastos são despendidos sem muito resultado. 

Este novo modelo de gestão se assenta sobre a mobilização dinâmica do esforço e 

competência humana, sua energia e talento, sua capacidade empreendedora e organizadora, 

como condições básicas e fundamentais da qualidade do ensino e da transformação da própria 

identidade da educação nas unidades de ensino, muitas delas marcadas pela falta de liderança 

e requisitos específicos, pela falta de padrões de desempenho e de perspectiva de superação 

efetiva dos desafios cotidianos. Em vista disso, a Secretaria Municipal de Educação de Pinhal 

de são Bento tem investido significativamente no desenvolvimento da gestão democrática em 

sua rede de ensino, segundo os propósitos e princípios constitucionais e da legislação 

educacional, para elevar a qualidade de ensino. Cabe a ela, o cumprimento desta proposta 

pedagógica, a decisão sobre a alocação e distribuição de recursos necessários para a 

realização de seus objetivos e metas, assim como zelar pela qualidade de ensino da rede, em 

todos os seus segmentos e serviços. A essa competência está associada à responsabilidade 

fiscal e ética, exercidas com transparência e eficácia. 

No âmbito desta secretaria, foram organizados os departamentos e setores 

necessários para a orientação, o apoio, o acompanhamento e a avaliação dos trabalhos da rede 

de ensino, assim como foram propostas formações continuadas às suas equipes. Também foi 

adotado, em acordo com a política de gestão da Prefeitura Pinhal de são Bento, para um 

modelo de planejamento estratégico, a partir do qual são definidos para orientar a 

operacionalização de suas políticas, metas e objetivos, continuamente monitorados e revistos 

periodicamente. Com vistas a concretizar uma gestão democrática associada à competência 

técnica, promove ações necessárias para a eleição de diretores com a aprovação de todo o 

colegiado e comunidade escolar. 

No âmbito das unidades de ensino, esse mesmo modelo de planejamento estratégico 

é adotado e são feitas reuniões regulares com os gestores escolares, de modo a garantir a 

unidade do trabalho entre as escolas e também a troca de experiências entre os diretores, sobre 

o enfrentamento de seus desafios como gestores educacionais. 

A prática da gestão democrática, mediante a inserção das unidades de ensino em sua 

comunidade e dela no desenvolvimento de suas práticas educacionais, constitui-se não apenas 

um preceito constitucional, mas também uma das condições básicas para a melhoria da 

qualidade de ensino. 
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Neste sentido, um dos objetivos primeiros da gestão é transformar a escola em 

instância de pertencimento e identidade dos envolvidos e um dos caminhos para tal é o 

diálogo. Destaca-se ainda que a gestão educacional só é democrática, quando todos voltam-se 

para promover e garantir educação de qualidade. 

 

Concepções de gestão democrática na educação infantil 

O princípio da gestão democrática está previsto na Constituição Federal de 1988. 

Conforme os artigos 205 e 206. 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; IV - gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais. (BRASIL, 1988) 

Dessa forma, entendemos que o direito ao pleno desenvolvimento da pessoa fica 

prejudicado se os princípios democráticos não forem contemplados nos espaços destinados à 

educação. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394\96), regulamenta 

esse direito e a forma como deve ocorrer a gestão democrática nos sistemas de ensino, 

determinando a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da unidade de ensino e das comunidades nas Instâncias Colegiadas, ao afirmar 

que: 

Art. 14º. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: I - participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola; II - participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes 

Nesse sentido, a gestão democrática na atualidade promove a quebra de paradigmas, 

na perspectiva de uma educação histórico-crítica, que defende a formação de cidadãos 

autônomos, críticos e que sejam capazes de enfrentar obstáculos que possam surgir em seu 

meio social. 
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Diante disto, é necessário citar quem participa da Comunidade Escolar na Educação 

Infantil: diretor(a), coordenadores(as) pedagógicos(as), educadores/professores, demais 

servidores, famílias e educandos, todos corresponsáveis pela gestão democrática nas unidades 

de ensino, a qual, baseando-se em Lück (2006, p.34), é o “resultado de um novo entendimento 

a respeito da condução dos destinos das organizações, que leva em consideração o todo em 

relação com suas partes e destas entre si, de modo a promover maior efetividade do conjunto”. 

Por isto, cada membro da comunidade escolar desempenha um papel significativo na 

efetivação da gestão democrática no seio da unidade de ensino que busca a democracia como 

base para uma sociedade igualitária e transformadora: 

 

Diretor(a) 

A atuação do diretor deve contemplar projetos consistentes, com visão global da 

instituição, considerando aspectos pedagógicos e sociais e organizando ações para curto, 

médio e longo prazo. Em relação a isto, Lück, afirma que: 

Administrar por projetos estratégicos oferece uma vantagem, pois estes estabelecem, 

de maneira evidente, a direção e o alcance das ações, projetando-as no futuro, indicando a 

concentração de esforços e a mobilização de recursos (LÜCK, 2008, p.30). 

Seguindo este princípio como base para que a gestão democrática saia do papel e se 

enraíze na unidade que atende a Educação Infantil, a atuação efetiva do diretor é fundamental. 

Este exerce, de fato, o papel de líder democrático quando proporciona a todos a 

conscientização e a efetivação desta forma de administração, levando em consideração a 

função pedagógica, política e social, por meio de um diálogo efetivo com todos os envolvidos 

no processo. Nesse sentido, o diretor deve incentivar a participação da comunidade escolar 

nas instâncias colegiadas, sendo responsável pela constituição destes. 

Entre os desafios a serem enfrentados, está o de mobilizar as famílias, a fim de que 

participem das decisões que reflitam positivamente na educação. A direção pode incentivar a 

participação mediante a promoção de trabalhos de conscientização sobre a função social das 

unidades de ensino, viabilizando encontros periódicos, com o intuito de garantir a 

acessibilidade da comunidade à instituição, esclarecendo a finalidade pedagógica das ações 

praticadas na unidade de ensino. 

 

Pedagogo (a) 
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Estes profissionais, além de mediadores entre os projetos educacionais e 

comunidade, devem desenvolver uma visão empreendedora e conhecer profundamente os 

fundamentos da educação e seus processos para que possa envolver e mobilizar a todos da 

equipe docente em atividades de planejamento global da unidade de ensino; na elaboração, 

execução e avaliação de políticas de ensino e do Projeto Político - Pedagógico e na discussão 

de propostas que visem a melhoria da qualidade de ensino, além de promover o intercâmbio 

entre equipe docente e o Conselho Escolar. 

 

Educadores/professores e demais servidores 

Em relação a equipe docente e demais servidores, cabe ressaltar a importância de 

terem um representante de cada segmento em cada instância colegiada, deve ser um 

profissional sempre bem informado dos acontecimentos do cotidiano e ações pedagógicas. 

Também, com consciência de que deve agir com ética, zelar pela imagem da instituição, ter 

um olhar humano, com vistas às necessidades dos educandos e suas famílias, promovendo 

uma melhor relação entre unidade de ensino e comunidade. Todos corresponsáveis na 

participação, tomada de decisões e colaboração na efetivação de projetos. 

 

Família 

A participação dos familiares dos educandos (pais/responsáveis) nas discussões e 

tomadas de decisões é uma condição fundamental na unidade de ensino, contribuindo com o 

processo de elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico 

(dialogando sobre a realidade e possíveis mudanças, propondo ações e visando a melhoria 

contínua do processo de aprendizagem e de desenvolvimento do educando), na discussão do 

Plano de Ação e na elaboração, execução e reformulação do Regimento Interno, que 

estabelece normas e regras a serem seguidas por todos os membros da comunidade escolar. 

Esta, também, pode contribuir com sugestões pontuais para a realização de projetos 

pedagógicos desenvolvidos com as crianças, auxiliar na organização de eventos e ter 

representantes no Conselho Escolar e na Associação de Pais, Mestres e Funcionários. 

(APMF). 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Principios norteadores da proposta 
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A criança é um sujeito social e histórico que está inserido em uma sociedade na qual 

partilha de uma determinada cultura. É profundamente marcada pelo meio social em que se 

desenvolve, mas também contribui com ele ( BRASIL, 1994
a
 ). A criança, assim, não é uma 

abstração, mas um ser produtor e produto da história e da cultura ( FARIA, 1999 ). 

Olhar a criança como um ser que já nasce pronto, ou que nasce vazio e carente dos 

elementos entendidos como necessários à vida adulta ou, ainda, a criança como sujeito 

conhecedor, cujo desenvolvimento se dá a própria iniciativa e capacidade de ação, foram, 

durante muito tempo, concepções amplamente aceitas  na Educação Infantil até o surgimento 

das bases epistemológicas que fundamentam, atualmente, uma pedagogia para a infância. Os 

novos paradigmas englobam e transcendem a história, a antropologia, a sociologia e a própria 

psicologia resultando em uma perspectiva que define a criança como ser competente para 

interagir e produzir cultura no meio em que se encontra. 

Essa perspectiva é hoje um consenso entre estudiosos da Educação Infantil ( 

BONDIOLI e MANTOVANI, 1998; SOUZA; KRAMER, 1991; OLIVEIRA; ROSSETI -  

FERREIRA, 1993; MACHADO, 1998; OLIVEIRA, 2002 ). 

A interação a que se referem os autores citados não é uma interação genérica. Trata-

se de interação social, um processo que se dá a partir e por meio de indivíduos com modos 

históricos e culturalmente determinados a agir, pensar e sentir, sendo inviável dissociar as 

dimensões cognitivas e afetivas dessa interações e os planos psíquico fisiológicos do 

desenvolvimento decorrente ( VYGOTSKI, 1986 e 1989 ). Nessa perspectiva, a interação 

social torna - se o espaço de constituição e desenvolvimento da consciência do ser humano 

desde que nasce. ( VYGOTSKI, 1991 ).  

Muitas vezes vista apenas como um ser que ainda não é adulto, ou é um adulto em 

miniatura, a criança é um ser humano único, completo e, ao mesmo tempo, em crescimento e 

desenvolvimento. É um ser humano completo porque tyem características necessárias para ser 

considerado como tal: constituição física, forma de agir, pensar e sentir. É um ser em 

crescimento porque seu corpo está continuamente aumentando em peso e altura. É um ser em 

desenvolvimento porque essas características estão em permanente transformação. As 

mudanças que vão acontecendo são qualitativas e quantitativas – o recém–nascido é diferente 

do bebê que engatinha, que é diferente daquele que já anda, já fala, já tirou as fraldas. O 

crescimento e o desenvolvimento da criança pequena ocorrem tanto no plano físico quanto no 

psicológico, pois um depende do outro.  
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Embora dependente do adulto para sobreviver, a criança é um ser capaz de interagir 

num meio natural, social e cultural desde bebê. A partir de seu nascimento, o bebê reage ao 

entorno, ao mesmo tempo em que provoca reações naqueles que se encontram por perto, 

marcando a história daquela família. Os elementos de seu entorno que compõem o meio 

natural (o clima), social (os pais), e cultural (os valores) irão configurar formas de conduta e 

modificações recíprocas dos envolvidos. 

No que diz respeito às interações sociais ressalta-se que a diversidade de parceiros e 

experiências potencializa o desenvolvimento infantil.  

Crianças expostas a uma gama ampliada de possibilidades interativas têm seu 

universo pessoal de significados ampliados, desde que se encontrem em contexto  coletivos de 

qualidade.    

O brincar, em especial, constitui uma rica possibilidade de expressão infantil, 

revelando os modos de a criança fazer-se presente no mundo, marcando sua identidade e 

participação na cultura. Brincar e aprender não são atividades antagônicas; ao contrário, para 

as crianças não existe separação ou descontinuidade entre ambas. Brincar e aprender são 

processos recíprocos, que se complementam. Apesar disso, a criança não se preocupa (e nem 

deveria) com o que aprendeu ao realizar determinada brincadeira, tampouco o faz por 

obrigação. Para ela, participar de uma brincadeira é uma ação voluntária que envolve o querer 

brincar. 

Nas brincadeiras, a criança reflete a sua realidade, adquire e desenvolve 

conhecimentos, e desenvolve o pensamento, por meio da análise e síntese das situações; 

mesmo quando brinca sozinha, age fisicamente e interage verbalmente; reflete sobre a 

realidade, transformando-a ativamente, criando, inventando; combina realidade e fantasia, 

introduzindo na brincadeira a ficção (o que ela quer que seja verdade); lida e resolve 

contradições internas ao próprio jogo, às suas necessidades e possibilidades, em função das 

regras nele implícitas. 

O brincar infantil é um processo de atividade intelectual que precede o conhecimento 

da realidade pela criança. É um meio para conhecer o que a rodeia, uma forma de comprovar, 

atribuindo, de modo efetivo, significado aos conhecimentos adquiridos. 

Podemos ainda nos perguntar: o que mais pode ser fator promotor da aprendizagem, 

do desenvolvimento e da capacidade de se relacionar na Educação Infantil? Com certeza, 

experiências diferenciadas, criativas, que permitam as muitas manifestações das crianças, 

sejam elas corporais, verbais, artísticas, gráficas, lúdicas ou culturais. Dizemos que na 
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Educação Infantil as crianças devem ser o centro do trabalho educativo. O que significa isso? 

Significa considerar as necessidades (em termos de desenvolvimento) e os interesses das 

crianças, aliando aspectos do contexto sociocultural em que estão inseridas. Assim, o trabalho 

na Educação Infantil revela o sentido do que seja educar/ cuidar as crianças pequenas. 

Com a ampliação do emprego da linguagem simbólica aumentam também as possibilidades 

de a criança de operar mentalmente com os objetos. Diferentemente dos animais, a criança 

demonstra a capacidade de ir para outro espaço da casa para buscar um objeto que necessita, 

seja uma cadeira para subir e pegar um objeto alto ou um copo para trazer até a mãe para que 

lhe dê água. Tais situações comuns já representam uma possibilidade inexistente nos animais, 

criada pela aquisição recente da fala: a eleição mental do objeto para a satisfação de uma 

necessidade. 

É justamente a nova aquisição que cria as condições para a imaginação infantil e seu 

uso na brincadeira simbólica. Por isso Vigotski (2008) destaca que a brincadeira será 

importante instrumento de desenvolvimento, e não deve ser compreendida por meio de visões 

espontaneístas ou inatistas, mas é uma importante conquista do desenvolvimento cultural 

infantil. Esta atividade não surge com o “amadurecimento das crianças”, não “brota” de 

dentro pra fora e muito menos se evidencia em todas as culturas e sociedades  

. Ao discorrer sobre a brincadeira e seu papel no desenvolvimento psíquico da 

criança em sua sociedade, Vigotski (2008) chama a atenção para o fato de que esta atividade 

se apresenta como uma especificidade da criança dos quatro aos seis anos de idade e preenche 

uma lacuna importante dada por mais uma contradição no processo de desenvolvimento: com 

a fala e a locomoção a criança ampliou sua condição de acesso à realidade social, porém está 

impedida de realizar ou desempenhar diversos papéis que correspondem aos adultos. A 

criança, que na referida idade já não se encontra mais tão dependente do “caldo” social como 

quando era bebê, ainda não pode desempenhar efetivamente funções sociais correspondentes 

ao mundo adulto como, por exemplo, “ter e cuidar de filhos”, “dirigir”, “cozinhar”, entre 

outras atividades sociais. Tal lacuna será preenchida pelo jogo simbólico; mas inicialmente a 

distinção entre o real e a fantasia na brincadeira não está completamente desenvolvida, e vai 

diferenciando-se aos poucos. 

Segundo Vigotski (2008, p. 14), a criança pequena (até aproximadamente os dois a 

três anos) ainda “(...) brinca sem diferenciar a situação imaginária da situação real”; 

mas esta situação vai se transformando, e na idade escolar (depois dos seis anos) 

“(...) a brincadeira começa a existir em forma limitada de atividades, 

predominantemente, com jogos esportivos” (VIGOTSKI, 2008, p. 14). Ele considera 
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a brincadeira, entre os 4 a 6 anos, como a atividade principal, por ser ela quem 

impulsiona seu desenvolvimento: “por trás da brincadeira estão as alterações das 

necessidades e as alterações de caráter mais geral da consciência. […] a criança é 

movida por meio da atividade de brincar. Somente nesse sentido a brincadeira pode 

ser denominada de atividade principal, ou seja, a que determina o desenvolvimento 

da criança” (VIGOTSKI, 2008, p. 35). 

Como exposto, a brincadeira surge na criança a partir de sua necessidade de agir em 

relação ao mundo dos adultos da maneira como ela os vê, procedendo da maneira como lhe 

ensinaram. Por exemplo: ela deseja montar um cavalo, mas como sua capacidade para isso 

ainda é limitada, ela substitui o cavalo por um objeto acessível a ela (um pedaço de pau), que 

toma o lugar do cavalo em suas brincadeiras. Assim, tanto na brincadeira simbólica de papéis, 

na qual a criança é a “mamãe” ou “professora” da amiguinha ou da boneca, quanto na 

brincadeira de representação com os objetos em que uma régua pode transformar-se em um 

“avião”, ou uma borracha em um “carro”, a criança realiza mentalmente uma operação de 

abstração importante. A criança, nesse momento da brincadeira, distancia-se da realidade 

(dela como criança de três anos ou do objeto em si com suas funções reais) e passa a operar 

mentalmente com “novos” significados, atribuídos intencionalmente por ela àqueles objetos. 

Finda a brincadeira, tudo retorna a seu devido lugar. Esta possibilidade de “descolamento” ou 

de “afastamento” do campo das percepções e sensações imediatas é um salto inegável no 

caminho da abstração, que prepara o terreno para os próximos avanços, quando tiver que lidar 

com os símbolos gráficos, como as letras e os números 

Assim como a fala não acontece de súbito, o mesmo ocorre com a brincadeira. 

Vigotski (2008) diz que inicialmente são os objetos que ditam à criança o que ela tem que 

fazer: a porta a induz a querer abrir e fechar, a escada a querer subir e descer (ele chama essa 

característica de caráter impulsionador). Depois de um longo processo de atividade 

manipulatória objetal ou de experiência com os objetos sociais no exercício de descobri-los, 

buscá-los, arremessá-los, etc., em consonância com a ampliação da fala, gradativamente a 

criança se prepara para o surgimento da brincadeira, na qual aprende a agir em função do que 

tem em mente, e não do que vê. 

Verificamos a importância do caráter de contenção dos impulsos que vai adquirindo 

o 47 comportamento infantil. A partir do momento em que a criança começa a atribuir 

intencionalmente significados distintos para os objetos – como, por exemplo, uma vassoura 

tornar-se um cavalo –, a ação deverá estar em conformidade com as regras do significado 

atribuído (cavalo, e não vassoura). Assim, na brincadeira, a vassoura será “montada” como se 
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faz com um “cavalo” e não será usada para varrer, como seria a ação que se realiza 

socialmente com tal objeto. É nesse momento que se modifica uma das estruturas psicológicas 

que determinam a relação da criança com a realidade: a estrutura da percepção. No brinquedo 

simbólico cada objeto eleito deve, de algum modo, conformar-se às ações simbólicas que são 

realizadas; por exemplo, é mais fácil brincar transformando mentalmente uma “vassoura” em 

“cavalo” do que um “sofá”, pois o primeiro objeto se conforma às ações que serão 

empregadas no jogo simbólico, no caso, as de “montaria” ou “cavalgada”. Mesmo assim, o 

campo visual perceptivo vai perdendo sua predominância, por isso Vigotski (2008) afirma que 

a brincadeira “arrasta” o desenvolvimento da criança. Segundo ele, a brincadeira com uma 

situação imaginária é algo novo para a criança: “(...) é um novo tipo de comportamento, cuja 

essência encontra-se no fato de que a atividade na situação imaginária, liberta a criança das 

amarras situacionais” (VIGOTSKI, 2008, p. 29). 

Não obstante, o autor nos aponta que essa liberdade em relação à realidade é sempre 

relativa, e não absoluta; ou seja, na brincadeira a criança se comportará de acordo com as 

regras estabelecidas pelas relações sociais. Ao brincar de “mamãe e filhinha” ou de 

“professora e aluno”, a criança se norteará pelas regras sociais que regem tais 

comportamentos em sua realidade, e as crianças que se engajam na brincadeira devem 

conformar-se aos papéis atribuídos socialmente a essas condições, sob a pena de a brincadeira 

não acontecer. O mesmo se pode dizer da brincadeira simbólica com os objetos, já explicada 

acima. Embora as regras não estejam explícitas como nos ditos “jogos com regras”, as regras 

implícitas são as das relações sociais. Neste sentido, Vigotski (2008, p. 13) expõe que “(...) 

esse tipo de submissão às regras, somente é possível na brincadeira, tornando-se impossível 

na vida”, pois a brincadeira cria uma zona de desenvolvimento iminente na criança, fazendo 

com que ela “trabalhe” acima de seu comportamento cotidiano, obedecendo a situações a que 

não obedeceria se estivesse agindo sem a brincadeira. Em resumo, a criança, muitas vezes 

reticente em acatar as regras postas diretamente pelos adultos em seu cotidiano, submete-se a 

elas no interior do jogo simbólico. 

É importante destacar que a forma como a criança brinca também se transforma. De 

acordo com Leontiev (1988), o brinquedo também se desenvolve passando de uma situação 

imaginária explícita e uma regra não aparente para uma situação imaginária não aparente e 

uma regra explícita. É justamente por isto que os jogos com regras surgem a partir dos jogos 

de papéis com situação imaginária. Jogos como, por exemplo, “polícia e ladrão”, que 

envolvem relações sociais, evidenciam essa afirmativa. A subordinação da criança às regras 
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do jogo é uma “(...) importante precondição para o surgimento da consciência do princípio da 

própria regra do brinquedo; é sobre esta base que surgem também os ‘jogos de regras’” 

(LEONTIEV, 1988, p. 138). Ao dominar as regras a criança aprende a dominar o seu 

comportamento, a controlá-lo e a subordiná-lo a um objetivo específico. Nos jogos com 

objetivos, a criança aprende a avaliar sua própria ação e a aperfeiçoá-la, requisitos 

importantes no desenvolvimento crescente da capacidade planejadora. 

Em suma, do ponto de vista do desenvolvimento, a brincadeira pode ser analisada 

como um caminho para o desenvolvimento do pensamento abstrato e para o desenvolvimento 

das funções psíquicas (percepção, memória, atenção, etc.) para patamares superiores. Vale 

ressaltar que muitas das aprendizagens mais importantes que ocorrem na criança na idade 

entre zero e cinco anos não são fisicamente visíveis, cabendo aos educadores desses pequenos 

seres em processo de humanização planejar e oportunizar vivências que promovam seu 

desenvolvimento, pois sem essas vivências este não ocorreria espontaneamente. Assim, a 

brincadeira no interior das instituições de Educação Infantil não pode se dar como em outras 

esferas da vida social (família, rua, Igreja, etc.), cabendo ao professor ser participante ativo 

deste processo, realizando a mediação entre a criança e a cultura ao oferecer diversas 

possibilidades e temáticas para a brincadeira infantil, que extrapolem àquelas das vivências 

imediatas da criança. 

Ressaltamos que não existe uma criança universal, uma criança que passe por 

estágios de desenvolvimentos pré-fixados, pois temos uma criança datada e histórica que 

precisa ser compreendida como síntese de múltiplas relações. O ponto de partida do ensino 

será sempre o nível de desenvolvimento até agora alcançado pela criança: o que ela 

compreende da fala dos adultos, como ela se expressa pela linguagem, como ela brinca. Esse 

é o ponto de partida para o ensino, mas não o de chegada, pois o que a criança já desenvolveu 

até chegar à escola é a base sobre a qual o ensino deve erguer novos níveis de 

desenvolvimento, alicerçados em novos conteúdos a serem aprendidos. Como aponta Vigotski 

(2010, p. 283), “para criar a zona de desenvolvimento iminente, ou seja, para gerar uma serie 

de processos internos de desenvolvimento, são necessários processos de instrução escolar 

corretamente estruturados”. 

Os estudos realizados levam a refletir sobre quais foram os princípios que 

conduziram as políticas educacionais até então, desde as correntes pedagógicas que nortearam 

o desenvolvimento da educação, até os pilares filosóficos que a sustentaram e nisto é preciso 



67 

 

considerar que a filosofia nos faz compreender o ensino por meio do pensar e agir críticos e 

aferição da realidade em contraste com o discurso. Sobre isso, Niskier afirma: 

Em filosofia educacional é desejável que as três modalidades filosóficas 

(especulativa, prescritiva e analítica) caminhem em conjunto, dado que é um 

processo global. Ela necessita do conhecimento sobre o homem a quem se pretende 

educar e da sociedade da qual ele é parte. A ela compete encarregar-se do 

estabelecimento de valores e objetivos desejáveis em educação, como ainda ser a 

guardiã das palavras para que o processo educacional transcorra sem incoerência. 

(NISKIER, 2001, p.239). 

Assim, os princípios filosóficos no campo educacional propiciam por meio de suas 

modalidades a oportunidade de sondar, refletir e analisar a realidade, possibilitando a 

intervenção nesta.  

A filosofia e pedagogia, formuladas teoricamente, devem se refletir em práticas 

sociais e históricas, se com elas se pretende produzir efeito sobre o homem individual ou 

coletivamente. Desse modo: 

Uma pedagogia revolucionária centra-se, pois, na igualdade essencial entre os 

homens. Entende, porém a igualdade em termos reais e não apenas formais. Busca, 

pois, converter-se, articulando-se com as forças emergentes da sociedade, em 

instrumento a serviço da instauração de uma sociedade igualitária. Para isso, a 

pedagogia revolucionária, longe de secundarizar os conhecimentos descuidando de 

sua transmissão, uma das tarefas primordiais do processo educativo em geral e da 

escola em particular. (SAVIANI, 1994, p.75). 

A unidade de ensino está inserida em um processo político-social com compromisso 

de transformação da sociedade, assumindo assim, a função de mediadora entre o educando 

(ser atuante e criativo) e o acesso ao saber historicamente acumulado de forma dialética. A 

partir desta ideia, o sistema de ensino deverá promover o pensamento crítico, estimulando a 

atuação sobre o meio social, relacionando a este, as diversas áreas do conhecimento científico 

e sistematicamente elaborado. 

A finalidade educativa deve estar comprometida com a transformação da sociedade. 

Paulo Freire afirma que: “A educação, portanto, implica uma busca realizada por um sujeito 

que é o homem. O homem deve ser o sujeito de sua própria educação. Não pode ser o objeto 

dela”. (FREIRE, 1979, p.28). Isso sugere reconhecer a relação indissociável entre educação e 

política. Estas dimensões são distintas, porém articuladas configuram a prática social e 

exigem a necessidade de instrumentalização, garantindo a mediação do saber erudito 

vinculado aos aspectos culturais. 
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Nesta perspectiva, as práticas dos professores/educadores abrangem elementos que 

direcionam uma proposta educacional voltada aos princípios democráticos transformadores e 

de participação ativa. Assim, o acesso aos conteúdos de modo significativo favorece a 

incorporação de saberes que permitem compreender, analisar e intervir na sociedade na qual 

se insere. A ação educativa apresenta dois sujeitos principais: professor/educador e educando, 

que participantes do processo, aprendem e se desenvolvem mutuamente estabelecendo 

relações. Parte-se do princípio que: 

A dialética opõe-se necessariamente ao dogmatismo, ao reducionismo, portanto é 

sempre aberta, inacabada, superando-se constantemente. Todo pensamento 

dogmático é antidialético. O “marxismo acadêmico”, reduzindo Marx a um código, 

transformando o seu pensamento em lei sem nada lhe acrescentar é por isso, 

antidialético. A crítica e a autocrítica, pelo contrário, são revolucionárias. É assim 

que devemos entender a advertência de Lênin de que “o marxismo é um guia para a 

ação e não um dogma”. Enquanto instrumento de ser entendida como crítica, crítica 

dos pressupostos, crítica das ideologias e visões de mundo, crítica de dogmas e 

preconceitos. A tarefa da dialética é essencialmente crítica. (GADOTTI, 2006, p. 40)  

Sendo assim, a unidade de ensino é entendida como mediadora entre o educando e o 

mundo da cultura elaborada socialmente e historicamente, onde o processo de apropriação 

dos conhecimentos ocorre de maneira crítica. 

 

fundamentos pedagógicos  

A educação entendida como elemento articulador entre o conhecimento empírico de 

mundo e o conhecimento científico cultural da humanidade, requer uma concepção 

pedagógica-metodológica com bases estruturais definidas, em concomitância com essa visão 

educacional de sociedade e de mundo. Contudo, ao considerar o ser humano um ser social 

que depende de outros para sobreviver e se desenvolver, compreende-se que o conhecimento 

é uma produção coletiva dos seres humanos nas suas relações com a natureza, os outros e 

consigo mesmo. 

 No cotidiano das unidades de ensino percebemos que ainda existem práticas 

pedagógicas que não condizem com a pretensão de ser humano que se objetiva formar, como 

superação dessas teorias nãocríticas e críticas-reprodutivistas, que ainda embasam o trabalho 

pedagógico. Entende-se que a pedagogia histórico-crítica, por ser uma pedagogia 

revolucionária, muito vêm a contribuir para passarmos de uma superficialidade de 

conhecimento para um conhecimento realmente significativo, contextualizado e que vise uma 

nova postura mental e prática para a transformação da realidade social. Como afirma Saviani: 
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A pedagogia revolucionária é crítica. E, por ser crítica, sabe-se condicionada. Longe 

de entender a educação como determinante principal das transformações sociais, 

reconhece ser ela elemento secundário e determinado. Entretanto, longe de pensar, 

como faz a concepção crítico-reprodutivista, que a educação é determinada 

unidirecionalmente pela estrutura social dissolvendo-se a sua especificidade, 

entende que a educação se relaciona dialeticamente com a sociedade. Nesse sentido, 

ainda que elemento determinado, não deixa de influenciar o elemento determinante. 

Ainda que secundário, nem por isso deixa de ser instrumento importante e por vezes 

decisivo no processo de transformação da sociedade. (SAVIANI, 1987, p.68-69). 

A pedagogia histórico-crítica vem sendo discutida com mais força nas últimas duas 

décadas no cenário educacional brasileiro, mas apesar de várias discussões, debates e diversas 

publicações sobre o tema, os docentes ainda não sabem como articular a teoria em suas 

práticas pedagógicas. Eles entendem que a formação do sujeito deve ser crítica e baseada em 

seu contexto histórico e social, mas não sabem como trabalhar isso efetivamente em sala de 

aula. Por isso, pretende-se com esta proposta, que nasceu justamente da necessidade coletiva 

de toda a equipe pedagógica de tornar o ensino mais qualitativo que quantitativo, explicitar a 

teoria e embasá-la nos objetivos, conteúdos, na avaliação e nas estratégias efetivas de ensino e 

aprendizagem em nossas unidades. 

Entende-se neste contexto, que a educação no município de Pinhal de são Bento, em 

sua função social, deve ter como ponto inicial e final a prática social do sujeito, que 

possibilita passar do conhecimento sincrético (visão fragmentada de mundo) para um 

conhecimento sintético (visão unificada), com uma nova postura mental e prática do 

conhecimento. Contextualizando assim, de forma dialética, a prática social do ser humano 

com o conhecimento científico historicamente produzido para tornar-se instrumento efetivo 

de transformação. Como salienta Saviani: 

Esta formulação envolve a necessidade de se compreender a educação no seu 

desenvolvimento histórico-objetivo e, por consequência, a possibilidade de se 

articular uma proposta pedagógica cujo ponto de referência, cujo compromisso, seja 

a transformação da sociedade e não sua manutenção, a sua perpetuação. (SAVIANI, 

2005. p.93).rmação da realidade sócio-histórica. Como salienta Saviani: 

Nesta visão ainda, se entende que a educação se caracteriza como um ato político, 

pois está intrinsecamente ligada a formação do cidadão para uma determinada sociedade. 

Esta, por sua vez, está atrelada a uma economia capitalista, que consequentemente tende a 

reproduzir as desigualdades sociais também no contexto educacional. Por isso, a consciência 

crítica é um elemento essencial e inicial para se chegar à transformação da realidade social e 
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sair da passividade para a ação, onde professores/educadores e educandos passam a ser 

agentes históricos deste movimento de emancipação humana e democrática. Segundo Gadotti, 

a escola pode 

(...) ser um local de debate, de aprofundamento das questões sociais e políticas. 

Insistir na autonomia da escola não é conferir-lhe um estatuto que a isola da 

sociedade e das lutas aí travadas. É transformá-la num local onde impere o 

provisório, onde todas as ideias possam ser discutidas, onde todas as posições 

possam manifestar-se, onde o debate, a crítica tenham audiência. (GADOTTI, 2005. 

p. 73). 

Desta forma, os responsáveis pelo processo educativo devem ter clara a ideia de que 

a unidade de ensino não é responsável somente pela transmissão de conhecimentos 

científicos, mas também, pela formação de cidadãos conscientes e críticos, que compreendem 

a realidade social em que vivem e atuam para torná-la ainda mais democrática, justa e menos 

desigual. 

 

Contribuições da psicologia para a educação 

A Psicologia, teoria e profissão, convocada a dar sua contribuição à educação, expõe 

a diversidade de uma estrutura teórica e metodológica, apta a dar conta de semelhante tarefa. 

De pronto, entendemos da seguinte forma: “o local é demarcado, mas a atuação profissional 

que defendemos é necessariamente múltipla, posto que assim se caracteriza a realidade.” 

(ZANELLA, 1998, p.36-37). 

Uma unidade de ensino compõe parte de uma totalidade que, em última instância, irá 

configurar subjetividades, identidades e sujeitos. Mais adiante, encontramos em Libâneo o 

apoio a essa ideia: 

Entender o psicológico dentro do pedagógico e ambos dentro do contexto social 

amplo, significa assumir a posição de que a escola é, para os alunos, uma mediação 

entre determinantes gerais que caracterizam seus antecedentes sociais e o seu destino 

social de classe; quer dizer que as finalidades da escola são, acima de tudo, sociais, 

seja no sentido de adaptação à sociedade vigente, seja no sentido de sua 

transformação... (LIBÂNEO,1999,p.157) 

Optamos por explicitar os conceitos fundamentais da Psicologia HistóricoCultural 

de Vygostsky e da Psicologia da Infância de Wallon construindo um currículo que abarque 

que não é a atividade em si que ensina, mas a possibilidade de interagir, de trocar experiências 

e partilhar significados, o que garante a produção de novos conhecimentos, de novas relações 

dentro e fora de sala de aula. 
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A psicologia histórico-cultural de vygotsky 

O entendimento de que o desenvolvimento humano independe da aprendizagem 

desconsidera as determinações históricas, não se constituindo, ainda, a compreensão da 

totalidade do ser humano (Vygotsky, 1991- 115). A abordagem concreta e multidimensional 

de Vygotsky e Wallon se diferencia das demais psicologias, que concebem o ser humano de 

modo abstrato e idealista. 

É no espaço escolar que a criança deve se apropriar ativamente dos conhecimentos 

acumulados e sistematizados historicamente pela humanidade, formulando conceitos 

científicos. A unidade de ensino tem um papel insubstituível nessa apropriação, pois, 

enquanto agência formadora da maioria da população, deve ter intencionalidade e 

compromisso explícito de tornar acessível a todos os educandos o conhecimento. 

A teoria de Vygotsky (1996, p.152) entende que o desenvolvimento da criança e a 

aprendizagem estão relacionados desde o seu nascimento. O desenvolvimento não é um 

processo previsível, universal ou linear, ao contrário, ele é construído no contexto, na 

interação com a aprendizagem. Esta, por sua vez, promove o desenvolvimento atuando sobre 

a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, transformando o desenvolvimento potencial em 

desenvolvimento real. A criança consegue realizar sozinha, é capaz de aprender e fazer com a 

ajuda de uma pessoa mais experiente (adulto, criança mais velha ou com maior facilidade de 

aprendizado, entre outros). A Zona de Desenvolvimento Proximal é, portanto, tudo o que a 

criança pode adquirir em termos intelectuais quando lhe é dado o suporte educacional devido. 

Ao fazer com que determinada função aconteça na interação, estamos 

possibilitando que ela seja apropriada e se torne uma função individual. Ao proporcionar que 

o educando, com ajuda de um adulto ou de outra criança mais experiente, realize uma 

determinada atividade, está se antecipando o seu desenvolvimento por meio de mediação 

(ZANELLA, 1992, p.96). A sala de aula é composta por educandos em diferentes níveis de 

desenvolvimento, tanto real quanto potencial, devendo, em situações de interações 

significativas, possibilitar que cada um seja agente de aprendizagem do outro. Se, em um 

momento, o educandos aprende, em outro, ele ensina, pois o desenvolvimento não é linear; é 

dinâmico e sofre modificações qualitativas. 

O professor/educador é o principal mediador, devendo estar atento, de modo a que 

todos se apropriem do conhecimento e, consequentemente, alcancem as funções superiores da 

consciência, pois é a aprendizagem que vai determinar o desenvolvimento. O papel do 
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professor/educador mediador é, no ambiente escolar, o de atuar na zona de desenvolvimento 

proximal dos educandos com o objetivo de desenvolver as funções psicológicas superiores. 

Esta atuação se concretiza por meio de intervenções intencionais que explicitam os sistemas 

conceituais e permitem aos educandos a aquisição de conhecimentos sistematizados 

(FONTANA, 1996, p.33.). 

A linguagem constitui o principal instrumento da aprendizagem e do 

desenvolvimento. É por meio dela que o ser humano se constrói enquanto ser sóciohistórico, 

modificando os seus processos psíquicos. A linguagem permite a evocação de objetos 

ausentes, análise, abstração e generalização de características de objetos, eventos e situações e 

possibilita o intercâmbio social entre os seres humanos. Pensamento e linguagem são uma 

unidade que, na sua forma mais simples, é representada pelo significado da palavra. O 

significado de cada palavra é uma generalização ou um conceito. (OLIVEIRA, 1997, p. 48). É 

a qualidade das interações culturais disponíveis no meio que irá determinar a forma de pensar 

ao longo do desenvolvimento do ser humano. A linguagem, a palavra e o significado não são 

únicos, nem universais, sendo o produto das interações sociais em cada momento histórico. 

Da mesma forma que a linguagem, a atividade humana se desenvolve nas relações 

sociais, são desdobramentos dos postulados básicos de Vygotsky. No âmbito escolar, por meio 

do trabalho do professor/educador, a relação homem/mundo é reproduzida e ressignificada.  A 

sala de aula deve ser um ambiente de cooperação, um espaço heterogêneo e de troca, onde os 

educandos que dominam uma dada função promovam o desenvolvimento desta função em 

seus colegas. Ao professor/educador cabe a tarefa de promover a colaboração entre os 

educandos, socializando e construindo conceitos. As ideias devem ser constantemente 

reformuladas no confronto com a realidade, considerando as contradições sociais. A educação 

deve ajudar a criar as condições para que os educandos sejam transformadores da sociedade e 

de si mesmos (WEREBE, 1986, p.33). 

Wallon assinala bem a importância da motricidade na emergência da consciência, 

sublinhando a constante reciprocidade dos aspectos cinéticos e tônicos da motricidade, bem 

como as interações entre as atitudes, os movimentos, a sensibilidade e a acomodação 

perceptiva e mental no decurso do desenvolvimento da criança. 

O caráter emotivo da relação tônicoemocional foi levantado, como uma simbiose 

afetiva, que surge posteriormente à simbiose fisiológica existente na relação mãe-filho e que é 

responsável pelos comportamentos de choro e sorriso e dos sinais de contentamento, que 

constituem os primeiros investimentos da relação afetiva entre a criança e os que a envolvem. 
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Há uma nítida tendência a defender os aspectos afetivos anteriores a qualquer tipo de outros 

comportamentos ulteriores, ou seja, situado além. Em qualquer movimento existe uma 

condicionante afetiva que lhe insufla algo de intencional. Existe, portanto, toda uma evolução 

tônica e corporal que constitui o prelúdio da comunicação verbal, a que o autor chamou 

diálogo tônico. O diálogo tônico, que ocupa uma grande importância na gênese psicomotora, 

tem como instrumento operativo e relacional o corpo.  

Podemos acrescentar a construção de todo um corpo teórico sobre a motricidade, de 

alto significado psicológico. Foi um dos primeiros a confirmar o seu interesse e a sua 

contribuição para o desenvolvimento mental da criança. 

A forma de expressão emotiva é o elemento projetante da formulação da 

consciência que, embora confusa e global, inicia a estruturação das significações. É o mundo 

das emoções que mais tarde originará o mundo da representação, por meio das atitudes e 

simulacros postos em jogo pelo movimento. 

A ação ligada à sensibilidade reestrutura o processo histórico que caracteriza a 

evolução mental do ser humano. 

A psicologia de Wallon insere-se na psicologia social de Politzer. Para este autor, o 

homem não é totalmente explicável pela psicologia, na medida em que seu comportamento e 

as suas atitudes têm por condição essencial a sociedade e tudo o que ela comporta. “O 

indivíduo não é uma combinação de sensações nem uma coleção de movimentos”. 

(WALLON, 1983, p.23). 

Essa evolução mental não nasce das relações só entre o indivíduo e a natureza 

física, mas também entre o indivíduo e a sociedade em que vive. O movimento, como 

elemento básico da reflexão humana, tem sempre um fundamento sociocultural, é dependente 

de um contexto histórico e dialético. 

A criança exprime-se por gestos e por palavras, onde ela parece organizar o 

mimetismo do pensamento e distribuir pelo movimento as suas imagens no meio ambiente 

atual, também para lhe conferir uma certa presença. Estamos perante o simulacro, em que a 

atividade motriz está a serviço da representação. É sempre a ação motriz que regula o 

aparecimento e o desenvolvimento das formações mentais. O ato, o movimento, portanto, 

mistura-se com a própria realidade. “O gesto pode tornar presente, o objeto ausente e 

substituí-lo. O gesto é um meio de estabelecer analogias que dificilmente se formulariam de 

outro modo”. (WALLON, 1983, p.46). 
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A imitação é uma forma de atividade que parece implicar, de uma maneira 

incontestável, relações entre o movimento e a representação. A criança esboça o movimento já 

em relação a algo exterior a si própria; os movimentos deixam de responder imediatamente a 

uma necessidade pulsional, para se ajustarem às situações exteriores. A imitação passa, 

primeiramente, por uma fase passiva, e posteriormente por uma fase ativa. Em qualquer delas, 

a imitação corresponde ao prelúdio da representação psicológica. 

A criança aproveita então todas as oportunidades para por em movimento a 

necessidade de realizar os seus próprios ritmos e, por intermédio destes, de se por de acordo 

com o ambiente e de estender a sua sensibilidade subjetiva aos objetos que a rodeiam. A 

significação da palavra evolui com a maturidade motora e com a corticalização progressiva. É 

pelo movimento que a criança integra a relação significativa das primeiras formas de 

linguagem (simbolismo). 

É pelo aspecto motor que a criança reivindica uma porção de espaço, por meio do 

qual ela estabelece os primeiros contatos com a linguagem socializada. As noções de “aqui” e 

“ali”, de “esquerda” e “direita”, de “frente” e “atrás”, de “em cima” e “embaixo”, de “dentro” 

e de “fora”, dentre outros, são fundamentais para a orientação do ser humano, no sentido da 

sua autonomia e da sua independência. 

O movimento está ligado aos progressos das noções culturais e às capacidades 

fundamentais, e quando passa ao controle dominante da inteligência, ele continua implicado 

com as formas de exteriorização da atividade psíquica. A modificação do meio exterior 

provocada pelo movimento, que em si operou uma modificação da própria pessoa, 

encaminha-a na representação, como forma criadora de relações. 

A representação com base numa simbolização não pertence ao mundo das coisas; 

ela constitui o entendimento com o próximo e tem, portanto, uma significação social. 

Segundo Wallon, é impossível dissociar a ação da representação, na medida em que 

esta não é mais do que o estado superior da inteligência das situações. A evolução, ação, 

simbolização e representação – dá lugar ao aparecimento da linguagem, isto é, a relação da 

interdependência-fusão entre o movimento e o pensamento. O movimento é o pensamento em 

ato, e o pensamento é um movimento sem ato. Movimento (ação), pensamento e linguagem 

são uma unidade inseparável. 

Na passagem da inteligência das situações à inteligência discursiva surgem algumas 

diferenças entre os autores. A inteligência passa por duas formas, a imitação e a orientação, ou 

seja, pela dialética das atividades imitativas. Imitar surge como espécie de investimento 
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afetivo e sensório-motor sobre o modelo, fato este que simultaneamente explica a imitação e a 

oposição. A imitação transcende a ação, atingindo o mimetismo e a representação. 

 Wallon oferece inesgotáveis campos de investigação, que definem não só níveis de 

integração da motricidade como precisam a importância do equipamento orgânico e do meio. 

É neste campo complexo que queremos nos situar, percebendo que cada conduta se explica 

por determinantes múltiplos. Existe um corpo que deixa de ser pura carne para transformar-se 

num corpo falado, até porque o ser humano é biopsicossocial (motor, afetivo e social). 

 

A pedagogia histórico-crítica e a educação infantil 

Ao pensarmos em uma Pedagogia Histórico–Crítica na Educação Infantil, estamos 

tornando centro de todo o trabalho pedagógico a questão do conhecimento científico e da 

educação como fruto de uma construção cultural e social. E por ser social é também histórica, 

pois nasce dela, e é política, pois almeja à formação pessoal de cada educando para entender a 

realidade social e ser crítico e ativo para atuar em sua transformação. 

O educando, portanto, é um sujeito histórico, que aprende em sua realidade social e em sua 

cultura, que sempre recebe nova significação, pois ela é um processo dinâmico e 

contextualizado. Como é enfatizado nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil: 

A criança é um sujeito social e histórico que está inserida em uma sociedade na 

qual partilha de uma determinada cultura. É profundamente marcada pelo meio 

social em que se desenvolve, mas também contribui com ele (BRASIL in 

BRASIL, 2008, p.13). A criança, assim, não é uma abstração, mas um ser produtor 

e produto da história e da cultura. (FARIA in BRASIL, 2008, p.13) 

A transposição didática da Pedagogia Histórico-Crítica na Educação Infantil tem 

como base a metodologia sugerida por João Luiz Gasparin, em seu livro: Uma Didática para a 

Pedagogia Histórico-Crítica, onde são trabalhados cinco passos: a prática social inicial do 

educando, a problematização, a instrumentalização, a catarse e prática social final. 

O primeiro passo é o ponto de partida do trabalho pedagógico, é a prática social do 

sujeito (nível de desenvolvimento atual para Vygotsky), aliando a Pedagogia de Projetos seria 

o levantamento inicial do conhecimento que as crianças já possuem sobre o tema a ser 

desenvolvido, no qual os educadores/ professores listam os conteúdos a serem trabalhados e 

debatem a vivência dos educandos, o que eles já sabem e o que gostariam de saber mais. 

O segundo passo é a problematização, na qual são identificadas e discutidas as 

questões e os problemas da realidade social e dos conteúdos; na pedagogia de projetos é a 
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discussão da problemática que envolverá todo o projeto pedagógico e que deverá ter uma 

resposta ao final do trabalho desenvolvido. 

No terceiro passo serão criados diversos instrumentos para a construção do saber 

elaborado, é onde o educador/ professor atua como mediador entre o educando e o 

conhecimento e proporcionará várias atividades contextualizadas esignificativas para que a 

aprendizagem se efetive. 

No quarto passo é a apropriação de uma nova postura mental, de um novo olhar 

sobre o tema trabalhado, de uma mudança estrutural no sujeito. É o momento da avaliação do 

projeto, de construção de uma nova síntese dialética. Articulado na Psicologia Histórico 

Cultural esses três últimos níveis se encontram na zona de desenvolvimento proximal do 

educando, ou seja, o que ele pode construir com o apoio de um adulto ou de outras crianças 

que estejam em uma zona de desenvolvimento real mais elaborada que a sua. 

O último passo é a prática social final, em que a teoria e a prática se tornam a 

“práxis” social, que vise uma nova postura no educando, uma nova forma de agir no mundo 

social; é a transposição do que foi aprendido no projeto na prática, é a ação do sujeito 

histórico que a criança é, efetivando seu direito de produzir cultura na sociedade. 

Na dinâmica da educação infantil no município não pretendemos trabalhar os cinco 

passos de forma linear, mas dentro do contexto da Pedagogia de Projetos, como fizemos o 

paralelo acima, que já é trabalhada em todas as unidades de educação infantil de Pinhais. 

Portanto, todos os projetos terão este olhar crítico, que tenham por base de todo o trabalho 

pedagógico o conhecimento prévio dos educandos e sua vivência, que problematize isso de 

maneira crítica e contextualizada com o mundo real e que no decorrer do desenvolvimento do 

projeto sejam inseridos instrumentos dinâmicos e lúdicos para a construção do conhecimento, 

que possam levar o educando a ter uma nova postura tanto mental quanto prática ao final de 

cada trabalho. Assim, estaremos mediando o ato educativo para que a criança passe de um 

conhecimento fragmentado para um conhecimento unificado, vivenciando, refletido e sentido 

dentro de suas possibilidades cognitivas e motoras. Mas, sempre inserindo novos desafios, 

pois a educação só é efetiva quando visa um desenvolvimento cada vez maior dos educandos. 

Como salienta Gasparin: 

A mediação realiza-se de fora para dentro quando o professor, atuando como 

agente cultural externo, possibilita aos educandos o contato com a realidade 

científica. Ele atua como mediador, resumindo, valorizando, interpretando a 

informação a transmitir. Sua ação desenrola-se na zona de desenvolvimento 

imediato, através da explicitação do conteúdo científico, de perguntas sugestivas, 
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de indicações sobre como o aluno deve iniciar e desenvolver a tarefa, do diálogo, 

de experiências vividas juntos, da colaboração. É sempre uma atividade orientada, 

cuja finalidade é forçar o surgimento de funções ainda não totalmente 

desenvolvidas. (GASPARIN, 2005, p.108). 

Além disso, o educador/professor deve conceber o educando como um ser único, que 

apresenta características singulares de aprendizagem, sendo que nas suas vivências e 

interações no âmbito da educação infantil constrói sua identidade pessoal e coletiva ao 

participar de brincadeiras e interagir com seus colegas. 

Dessa forma, o trabalho com essa pedagogia dentro da educação infantil é totalmente 

possível e imprescindível, pois nossa sociedade precisa de pessoas críticas, ativas e 

pesquisadoras, que visem à transformação da realidade histórica. Mas, para isso acontecer é 

preciso quebrarmos paradigmas, investirmos em uma educação significativa e contextualizada 

, que instigue, que questione, que estimule a pesquisa, ao invés de dar respostas prontas, que 

leve o desafio, que seja instrumento de promoção humana , estimulando todo o potencial do 

educando , toda sua criatividade e seu poder de reflexão. 

E também é estritamente necessário que a criança entenda a sociedade e suas 

produções culturais, científicas e artísticas como fruto de uma construção humana que se 

reconstrói constantemente no caminhar de várias gerações. Desse modo, ela precisa perceber 

o ser humano como um ser criador, que constrói conhecimentos por meio de sua ação e de seu 

trabalho com outros seres humanos em prol da sobrevivência humana e do respeito à natureza 

como um todo, para que possa, ela também, se perceber como um agente social que participa 

e faz história. A criança, no entanto, só fará história e será realmente cidadã de direito, como 

preconiza os documentos legais acerca da educação infantil, à medida que assegurarmos a ela 

essa educação problematizadora, onde cuidar e educar são processos intrinsecamente 

relacionados e implantarmos Políticas Públicas efetivas e abrangentes, em acesso e qualidade, 

que realmente priorizem a Educação Infantil como base de toda a formação educacional no 

país.  

 

O Desenvolvimento da Autonomia e da Moral 

Na construção da aprendizagem, Piaget prioriza a autonomia como forma de estar 

apto para cooperativamente construir um sistema de regras morais e operatórias, permeadas 

pelo respeito mútuo. A autonomia se desenvolve junto com o processo de desenvolvimento da 

autoconsciência. Como afirma Kamii: 
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A essência da autonomia é que as crianças se tornam capazes de tomar decisões por 

elas mesmas. Autonomia não é a mesma coisa que liberdade completa. Autonomia 

significa ser capaz de considerar os fatores relevantes para decidir qual deve ser o 

melhor caminho da ação. Não pode haver moralidade quando alguém considera 

somente seu ponto de vista. Se também consideramos o ponto de vista das outras 

pessoas, veremos que não somos livres para mentir, quebrar promessas ou agir 

irrefletidamente. (KAMII ,1996, p.70) 

O trabalho com as crianças de Educação Infantil deve oportunizar momentos por 

meio dos quais elas vão adquirindo autonomia. Na linguagem popular, autonomia significa o 

direito de um indivíduo ou grupo de autogovernar. Se formos procurar o significado de 

autonomia no dicionário, iremos encontrar os seguintes conceitos: faculdade de se governar 

por si mesmo; direito ou faculdade de se reger uma nação por leis próprias; liberdade ou 

independência moral ou intelectual; propriedade pelo qual o homem pretende poder escolher 

as leis que regem sua conduta (FERREIRA, 1986). 

Na teoria piagetiana, autonomia é conhecida não como o direito, mas como a 

capacidade de se autogovernar. De acordo com Kamii & Devries (1991), autonomia é a 

capacidade de pensar por si mesmo e decidir entre o certo e o errado, na esfera moral, e entre 

o verdadeiro e o falso, na área intelectual. 

Desde a mais tenra idade, o indivíduo está interagindo com normas e regras, 

portanto, é necessário que ele compreenda a importância delas para o bem comum e para o 

seu próprio bem, uma vez que a formação da cidadania depende do respeito, da discussão e de 

compromisso mútuo. 

Desse modo, é fundamental que professores, educadores e pais conheçam o processo 

evolutivo da criança na construção da capacidade de pensar e agir com autonomia, assim 

como os aspectos que contribuem para o seu desenvolvimento. 

Podemos considerar que as crianças muito pequenas encontram-se num estágio 

inicial de anomia, ou seja, são incapazes de compreender ou praticar regras, porém evoluem 

progressivamente para um estado de heteronomia, isto é, a prática de regras sem sua 

compreensão. O processo de formação, no qual a escolarização se insere, pode contribuir para 

que ela converta esse estado de heteronomia para um estado de autonomia. 

Para Piaget (1977), a autonomia passa pela interiorização de regras. Assim, a regra 

coletiva surge tanto da aprovação recíproca, que conduz à cooperação, quanto da autoridade 

de um sobre o outro. Essa autoridade, no entanto, deve ser norteada pelo respeito mútuo. 
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Ressalta o autor, que a moral não pode basear-se na coação da autoridade e no 

treinamento, ela deve se interiorizar nos sentimentos de respeito mútuo, lealdade e 

solidariedade, pois à medida que os indivíduos se respeitem mutuamente, também respeitarão 

a si próprios. 

 

A pedagogia de projetos na educação infantil 

O atual contexto social, político e econômico exige transformações educacionais que 

oportunizem a criança a compreender e reconstruir o conhecimento de uma maneira crítica, 

reflexiva e consciente, levando-a a adquirir a capacidade de conhecer-se e relacionar-se com o 

os outros. À unidade de ensino cabe a função de ser mediadora desta função. 

Vivemos em uma geração que diariamente se depara com inúmeras informações e 

mudanças numa velocidade incrível, sendo que nossas crianças fazem parte deste novo 

paradigma de sociedade. Nesta perspectiva, é fundamental que a educação desde a Educação 

Infantil busque estratégias que contribuam para a formação de um cidadão autônomo, 

comprometido, crítico e participativo e isso se torna possível por meio da Pedagogia de 

Projetos, na qual a criança aprende no processo de produzir, de levantar dúvidas, de pesquisar 

e de criar relações, que incentivam novas buscas, descobertas, compreensões e reconstruções 

de conhecimento. 

O papel do educador/professor, portanto, deixa de ser aquele que ensina por meio da 

transmissão de informações para criar situações de aprendizagem cujo foco incide sobre as 

relações que se estabelecem neste processo, cabendo a ele realizar as mediações necessárias 

para que a criança possa encontrar sentido naquilo que está aprendendo. 

A Pedagogia de Projetos é criativa e envolvente, valoriza a curiosidade, a exploração, 

o encantamento, o questionamento, a indagação e a espontaneidade infantil. Tudo é possível 

por meio das relações interpessoais que acontecem, são inúmeras as trocas de experiências 

entre as crianças, os educadores/professores e os demais profissionais envolvidos no contexto. 

Esta proposta traz uma nova maneira de pensarmos a construção do conhecimento na 

Educação Infantil, contribuindo na aprendizagem e desenvolvimento da criança de forma 

significativa e contextualizada, construindo princípios de autonomia, valorizando os diversos 

níveis já existentes, sendo impossível separar os aspectos cognitivos, psicomotores, 

emocionais e sociais tão importantes no desenvolvimento infantil. É importante considerar a 

história de vida da criança, seus modos de viver e suas experiências socioculturais. 
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Por intermédio desta pedagogia é possível construir uma aprendizagem complexa 

estabelecendo relações com amplas redes de conhecimento, cuja prática está relacionada com 

os quatro pilares da educação infantil, enfatizados no referencial curricular do Paraná ou seja, 

aprender a ser, a conhecer, a fazer e a conviver. 

Na verdade, vivenciar estes processos de aprendizagem é uma tarefa conjunta entre 

todos os envolvidos, pois aprender a ser visa desenvolver melhor a personalidade agindo cada 

vez mais com maior capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade 

pessoal, pelas potencialidades relacionadas à memória, raciocínio, senso estético, capacidades 

físicas, aptidão para comunicar-se, tendo intensa relação com os conteúdos atitudinais. 

Aprender a conhecer está relacionado com os conceitos, os fatos da cultura geral, 

com a possibilidade de trabalhar em profundidade um determinado tema para resolver certo 

problema, relacionando com diferentes áreas do conhecimento. 

Aprender a fazer tem relação com os Conteúdos procedimentais, a fim de 

desenvolver certas competências e habilidades que façam a criança a vivenciar inúmeras 

situações de aprendizagem individual e coletiva. 

Aprender a conviver tem relação com a solidariedade, com a compreensão e 

percepção das necessidades do outro e com boa convivência com pessoas diversas, 

favorecendo, pelas ações cotidianas, que todos defendam ideias próprias, escolham suas ações 

com autonomia e responsabilidade, tornem-se curiosos e sobretudo dêem valor às múltiplas 

maneiras que os outros têm de aprender. “(...) Por isso é necessário aprender a estar aqui no 

planeta. Precisamos aprender a ser, viver, dividir e comunicar como humanos do Planeta 

Terra” (MORIN, 2007, p. 76). 

Sendo que a Pedagogia de Projetos traz a possibilidade de incentivar o conhecimento 

das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza, também existe a 

possibilidade de proporcionar junto a ela situações que promovam a interação, o cuidado, a 

preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim 

como o não desperdício dos recursos naturais. A criança se mostra interessada, aprende a 

argumentar, problematizar, construir significados a partir de múltiplas interações, adquirindo 

capacidade de interpretação, coletiva e individual, passando a ter senso de responsabilidade, 

construindo narrativas, é capaz de contar o que aprende, tornando-se protagonista da 

aprendizagem, do seu crescimento e desenvolvimento. 

 

Aprendizagem e desenvolvimento infantil 
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Desde os primeiros meses, a criança passa por experiências e interações com outras 

pessoas, influenciando a maneira como se desenvolve. Ao nascer o bebê já se vê inserido em 

uma classe social, em um grupo, em uma cultura, em uma comunidade linguística que 

determinará o processo de seu desenvolvimento, suas construções psíquicas e 

comportamentais.  

Na concepção “histórico-cultural” de Lev Vygotsky, fundamentada em uma 

compreensão dialética da relação biológica e social, a criança é considerada um ser simbólico, 

que faz uso de linguagens na e pelas relações sociais, culturais e históricas. De acordo com 

estes estudos é por meio do contato com os adultos e com outras crianças que os processos 

psicológicos mais complexos vão se formando. Neste processo o início é interpsíquico, ou 

seja, partilhado entre pessoas. Quando a criança vai crescendo os processos acabam por ser 

intrapsíquicos, realizados pela própria criança. 

O modelo histórico-cultural, ao conceber o homem como “um conjunto das relações 

sociais internalizadas”, instaura uma nova concepção do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem, passando a ser visto como uma construção social. Segundo essa concepção, o 

homem constrói o conhecimento a partir da interação mediada pelo cultural e pelo outro 

sujeito. Nessa direção, como já exposto no texto dos fundamentos psicológicos dessa 

proposta, Vygotsky introduz um conceito que irá ocupar uma posição especial sobre a relação 

entre desenvolvimento e aprendizagem da criança: o conceito de “zona de desenvolvimento 

proximal” (ZDP), articulado com as categorias de “desenvolvimento real” e 

“desenvolvimento potencial”. 

O desenvolvimento real indica o nível de desenvolvimento das funções mentais da 

criança, caracterizado pelo que ela consegue realizar sozinha, sem o auxílio dos adultos ou de 

crianças mais experientes; é o que caracteriza, retrospectivamente, o nível de 

desenvolvimento alcançado. Já o desenvolvimento potencial se refere a tudo aquilo que uma 

criança ainda não consegue realizar de forma independente, mas que o faz em colaboração 

com outras pessoas mais experientes. A zona de desenvolvimento proximal indica a distância 

entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. Para a criança atingir o 

desenvolvimento potencial é necessário que se instaure um processo de colaboração e ajuda 

mútua com outros sujeitos, por meio de ações partilhadas na zona de desenvolvimento 

proximal. 

A relação entre os processos de desenvolvimento e aprendizagem subjacente ao 

conceito de ZDP não é vista como idêntica (mecanicismo) e nem é compreendida como um 
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processo que subordina a aprendizagem ao desenvolvimento (organicismo). Para Vygotsky, o 

desenvolvimento e a aprendizagem são interdependentes, constituem um processo unitário e 

se influenciam mutuamente, sendo a aprendizagem a base histórico-cultural do 

desenvolvimento. 

Em resumo, a concepção de Vygotsky sobre a relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento mostra que aquilo que a criança realiza num dado momento com o auxílio 

de pessoas mais experientes realizará num outro momento, sozinha. O processo de 

desenvolvimento não é coincidente com o processo de aprendizagem, pois progride de forma 

mais lenta e após a aprendizagem (Vygotsky, 1991, p. 102). Assim, a aprendizagem 

significativa resulta no desenvolvimento das funções psíquicas especificamente humanas e 

culturalmente organizadas. A criança quando conta com a colaboração de adultos e de outras 

crianças num espaço de interação e de interlocução poderá apresentar comportamentos e 

habilidades que não seria capaz de manifestar sozinha, sem o auxílio do outro (mediação). 

Essa concepção traz implicações decisivas para a prática pedagógica com a criança: 

estar centrada no processo de interação adulto-criança e das crianças entre si. É nas atividades 

realizadas em colaboração e no esforço partilhado, que a criança se apropria das habilidades e 

conhecimentos culturais e sociais, ou seja, se desenvolve culturalmente. 

Na concepção de que a aprendizagem ocorre desde que o indivíduo nasce, a partir de 

um processo em que o desenvolvimento e a aprendizagem se constituem mutuamente em uma 

unidade dialética e à medida que o sujeito interage com o mundo, a educação constitui papel 

fundamental. Segundo essa concepção, não se pode mais pensar Educação Infantil apenas 

como lugar de recreação, de cuidados ou de preparação, para a aprendizagem futura e, sim, 

como espaço de construção de conhecimentos e de ampliação do universo simbólico das 

crianças. 

A aprendizagem constitui o processo por meio do qual a criança internaliza os 

instrumentos dispostos na sociedade e os converte em signos (significados), com os quais 

confere sentido às suas próprias experiências de vida. A aprendizagem constitui-se, portanto, 

em atividade mediada, responsável pelo desenvolvimento das funções psíquicas superiores, 

como a linguagem, a inteligência, o raciocínio lógico e a atenção voluntária, entre outras. 

Nessa perspectiva, na unidade de ensino, o educador/professor e educandos 

estabelecem as condições mediacionais por meio das quais as crianças, ao entrarem em 

contato com os instrumentos necessários para o desenvolvimento de suas funções psíquicas 
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superiores, fazem com que as funções sociais, externamente orientadas, convertam-se em 

funções psíquicas, internamente orientadas. 

Em se tratando das crianças que frequentam a Educação Infantil, os momentos de 

aprendizagem devem satisfazer às condições descritas acima: oportunizar tempos e espaços 

que permitam a interação entre os diferentes indivíduos, momentos sempre mediados e 

mediadores das ações pedagógicas. Em função das características da aprendizagem e do 

desenvolvimento, o jogo (brinquedos, brincadeiras e formas lúdicas) e a linguagem (em suas 

distintas manifestações: oral, escrita, matemática, artística...) são instrumentos privilegiados 

que devem estar sempre mediando as atividades. 

Com base nestes aspectos apontados, o modo pelo qual o conhecimento é tratado na 

Educação Infantil deve priorizar estratégias de problematização e reelaboração, pois elas 

constituem referenciais para a atividade de ensino e aprendizagem. O desenvolvimento das 

atividades precisa ter sua intenção clara tanto para os professores/educadores como para as 

crianças; essa intencionalidade manifestada é que permite à criança orientar autonomamente 

suas aprendizagens e buscar ajuda para as dificuldades que estiver encontrando. 

Jean Piaget, outro estudioso do desenvolvimento infantil, percebe a criança como um 

ser dinâmico que a todo momento interage com a realidade operando com objetos e pessoas. 

Por intermédio das interações com o ambiente, a criança passa a construir suas estruturas 

mentais e adquirir formas de fazê-las funcionar. A interação do organismo com o meio passa 

por dois processos: a organização interna e a adaptação ao meio. 

A adaptação, entendida como processo, é um ponto de equilíbrio entre dois 

mecanismos indissociáveis: a assimilação (que é o uso de uma estrutura já formada) e a 

acomodação (em que as estruturas são modificadas para resolver uma nova situação). Na 

adaptação o pensamento assimila às suas estruturas os elementos da realidade, acomodando 

essas estruturas aos novos elementos que se apresentam. Sendo assim, a adaptação é definida 

por Piaget como o princípio do desenvolvimento da inteligência, visto que possibilita ao 

indivíduo responder aos desafios do ambiente físico e social. Neste processo, a criança vai se 

modificando e passa pelos estágios de desenvolvimento que são: sensório-motor, pré-

operatório, operatório concreto e operatório formal. Destes, nos deteremos apenas nos dois 

primeiros estágios que compreendem a faixa etária das crianças de educação infantil. 

No período sensório-motor, mais ou menos de zero a dois anos, a atividade 

intelectual é basicamente de natureza sensorial, aprendida por meio dos sentidos, fazendo uso 

dela para descobertas de seu próprio corpo. Nesse estágio, a criança não representa 
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mentalmente os objetos e sua relação e ação com eles é direta. Essas atividades fundamentam 

a atividade intelectual futura. A estimulação que a criança receberá do meio interferirá na 

passagem de um estágio para outro. 

Já no estágio pré-operatório, mais ou menos dos dois aos seis anos, a criança 

desenvolve sua capacidade simbólica, não dependendo unicamente das sensações e dos seus 

movimentos. É muito importante nesse estágio dar ênfase ao caráter lúdico do pensamento 

infantil. 

Esse período se caracteriza pelo egocentrismo, e a criança não consegue se colocar 

na posição do outro. É a fase em que há um desequilíbrio constante.  

Piaget considera ainda que o processo de desenvolvimento passa por influências 

como: a maturação, o crescimento biológico dos órgãos e a aprendizagem social. Quando a 

criança adquire e se apropria de linguagens diferenciadas, costumes, padrões sociais e 

culturais, além da equilibração, um processo de autorregulação interna do organismo ocorre, o 

qual se constitui na busca sucessiva de reequilíbrio após cada desequilíbrio pela qual a criança 

sofre.. A equilibração das estruturas cognitivas consistem em uma passagem de um estado de 

equilíbrio para um estado de desequilíbrio; é um processo de regulação interna. O 

desequilíbrio é fundamental, pois o sujeito buscará novamente o reequilíbrio, com o intuito de 

satisfazer suas necessidades. 

 

 

 

 

A importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil 

De acordo com Vygotsky, no início da vida, a ação sobre o mundo é determinada 

pelo contexto perceptual e dos objetos nele contidos, e, ao se iniciar os jogos e brincadeiras, a 

criança passa por um novo e importante processo psicológico, pois começa a simbolizar o 
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mundo. O brincar da criança possibilita a aprendizagem, pois facilita a construção da reflexão, 

da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e 

aprendizagem. 

Como, por exemplo, o jogo simbólico em que a criança faz uso da imaginação, 

permitindo que ela se desprenda das restrições impostas pelo ambiente imediato e se torne 

capaz de modificar o significado dos objetos, transformando uma coisa em outra. Desta 

forma, o campo de significado se impõe sobre o campo perceptual, possibilitando à criança 

uma nova compreensão e invenção da realidade. 

Por intermédio da interação com os objetos e brinquedos oferecidos pelos adultos, a 

criança, desde pequena, entra em contato com as propriedades e os usos sociais dos objetos, o 

que a ajuda compreender as formas culturais de atividades do seu grupo social. Essa 

abordagem, fundamentada na perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento, confere à 

Educação Infantil papel fundamental na organização e no planejamento de condições 

propícias para a aprendizagem e desenvolvimento do processo do brincar. 

Nos jogos cooperativos a criança tem a oportunidade de superar desafios, 

compartilhar, sem a preocupação de fracassar em si. Esses tipos de jogos reforçam a 

confiança pessoal e no grupo, estimulando o desenvolvimento da autonomia, promovendo 

com isso a habilidade das crianças de coordenar ponto de vista, uma vez que o perder ou 

ganhar são referenciais de aperfeiçoamento de todos. 

Por meio de jogos com regras, as crianças desenvolvem aspectos sociais, morais, 

cognitivos, psicomotores e emocionais. Ao criar regras, o educando desenvolve a capacidade 

de se sentir inserido e responsável por aquele contexto. 

Isto implica em tomar decisões, além de desenvolver a autoconfiança que é essencial para o 

desenvolvimento afetivo. A responsabilidade de cumprir as regras e zelar pelo seu 

desenvolvimento encoraja a iniciativa. Além disso, como afirma Macedo 

Os jogos com regras ou dirigidos contêm, como propriedades fundamentais a 

repetição que corresponde à regularidade, regularidade no sentido ‘como fazer do 

jogo’ é sempre o mesmo, até que se modifiquem as regras. Na condição de 

invariante do sistema, pede consideração recíproca de todos os participantes do 

jogo, sendo a transgressão das regras uma falta grave, que perturba o sentido do 

jogo. (MACEDO, 1994, p.71). 

Neste sentido, a criança, por meio dos jogos, também, vai aprendendo a respeitar o 

outro e compreende o seu caráter coletivo, no qual até é possível reinventar regras, desde que 

seja em comum acordo entre os participantes do jogo. 
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Percebemos a importância dos jogos de faz de conta, com regras, dirigidos e 

cooperativos serem trabalhados no contexto educacional, pois, ao mediá-los, significados 

sociais e históricos são compreendidos e construídos e, consequentemente, se propicia o 

desenvolvimento integral da criança. Ao brincar, elas exploram e refletem sobre a realidade e 

a cultura na qual vivem, incorporando e questionando regras e papéis sociais, além de 

adquirirem confiança em suas capacidades, aprenderem a valorizar o que elas e os outros 

fazem. 

 

Concepções sujeito 

A ideia de infância foi e ainda é historicamente construída. Fruto de múltiplas 

relações e mudanças de padrões culturais específicos de cada sociedade. O acervo 

bibliográfico acerca da historicidade da infância ainda é muito limitado, pois considera a 

infância dentro de um determinado tipo de sociedade e acaba, por fim, generalizando 

conceitos, que na maioria das vezes, não podem ser vistos como universais. 

É inegável a contribuição para a construção histórica da concepção de infância, do 

teórico francês Phillipe Áries, que com o auxílio da iconografia religiosa e leiga da Idade 

Média, diários de família, cartas, entre outros recursos, construiu um olhar sobre a história da 

Infância e da família, especificamente dentro do contexto europeu. 

O autor citado salienta em seu trabalho que o sentimento de infância no Ocidente 

inexistia até o século XVII. A criança era vista como um adulto em miniatura, no seu modo de 

vestir e de atuar na sociedade, após seus sete anos de idade eram lhe atribuídos ofícios que 

pertenciam ao mundo adulto e ela não era privada de nenhum acontecimento de sua família, 

participava de reuniões, conversas e festas do mundo adulto, mas só como “figurante”, pois 

não tinha direito de discursar, defender-se ou expor suas ideias. Muitas crianças até os sete 

anos eram educadas por famílias diferentes e a mortalidade infantil era vista com bastante 

naturalidade. Além disso, as crianças do sexo feminino eram concebidas como seres 

inferiores. 

A interferência de poderes públicos e da Igreja a partir do século XVII começou 

levar a criança a ser percebida sobre outros espectros, cuidados maiores com a higiene e a 

saúde foram sendo tomados. Porém, ainda no início desse processo, ela era vista como um ser 

sem identidade. O sentimento de infância passou a surgir, 

Contudo era um sentimento superficial da criança - a que chamei de “paparicação” – 

era reservado a criancinha em seus primeiros anos de vida, enquanto ela ainda era 

uma coisinha engraçadinha. As pessoas se divertiam com a criança pequena como 
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um animalzinho, um macaquinho impudico. Se ela morresse então, como muitas 

vezes acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a regra geral era não fazer 

muito caso, pois outra criança logo a substituiria. A criança não chegava a sair de 

uma espécie de anonimato (ARIÈS,1981, p.10). 

Com o passar do tempo, as especificidades da infância no sentido moral, educacional e 

social foram sendo revistos e dentro desse novo contexto começaram surgir as primeiras 

instituições de ensino. 

Entretanto, apesar da contribuição do autor na construção da história da infância, a 

linearidade e a generalização são aspectos relevantes a serem analisados para se falar em uma 

concepção de infância. Dentro de tantos aspectos, podemos pontuar que a concepção de 

criança é construída dentro de cada contexto social específico, pois cada sociedade que existiu 

e existe tem suas próprias peculiaridades, seus padrões culturais. A infância pode ser 

concebida de maneira completamente diferente, dentro de diversas sociedades no mesmo 

período histórico. Além disso, muitos estudos que temos acerca do tema, dizem respeito às 

crianças burguesas e as crianças de classes menos favorecidas foram esquecidas na história. 

Dessa maneira: 

...pensar a criança na história significa considerá-la como sujeito histórico, e isso 

requer compreender o que se entende por sujeito histórico. Para tanto, é importante 

perceber que as crianças concretas, na sua materialidade, no seu nascer, no seu viver 

ou morrer, expressam a inevitabilidade da história e nela se fazem presentes, nos 

seus mais diferentes momentos. (KUHLMANN JR, 1998, p.36) 

Portanto, independente da sociedade ao qual a criança está inserida e da visão que se 

tenha dela, ela é um sujeito histórico, pois produz cultura e dá novo significado aos padrões 

culturais do ambiente em que vive. 

Na história educacional brasileira percebemos que a concepção de infância e 

consequentemente de educação infantil foram mudando no decorrer dos anos, por meio de 

debates, estudos e políticas públicas. 

As instituições de educação infantil começaram chegar ao Brasil a partir de 1870, 

como reflexo das iniciativas de vários países europeus pós-industrialização e urbanização. 

A primeira referência de creche que se tem registro foi dada pelo jornal: “Mãe de 

Família”, na matéria intitulada “A creche: Asilo para primeira infância”, onde foi definido que 

as “salas de asilo da 2ª infância” (antecessoras da escola primária) era para crianças de 3 a 6 

anos e a creche para crianças até 2 anos. No período republicano surge efetivamente a 

primeira creche no Brasil, vinculada à fábrica de tecidos “Corcovado” no Rio de Janeiro, 

inaugurada em 1899. 
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A partir da mudança de regime, surgem também os jardins de infância e as escolas 

maternais em várias cidades do país, mas a criação de jardins de infância municipais ocorre 

apenas a partir de 1909. 

A “proteção a infância” ganha ímpeto e em 1920 acontece a Conferência Amadeu 

Arruda Penteado, intitulada: “ Cuidar da Infância”. 

O processo de organização do Estado Brasileiro, a partir de 1930, irá estabelecer a 

relação entre a legislação vigente e a regulamentação de compromissos com as políticas 

sociais. Em 1932 o trabalho feminino é regulamentado e tornam-se obrigatória trabalhando. 

Esta medida é integrada à Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e depois passa a constar 

dos direitos sociais da Constituição de 1988, de forma mais ampla, prevendo a educação 

infantil gratuita para os filhos de 0 a 6 anos, das mães e pais trabalhadores. 

Desse modo, até a LDB 9394/96 o papel da creche (hoje com a nomenclatura: 

Centros de Educação Infantil) era de assistir à criança que ficava “privada dos cuidados da 

mãe”, em função do trabalho. Consequentemente os trabalhos e programas evidenciados na 

educação infantil dissociavam as funções de educar e cuidar, pois a concepção de infância era 

ainda muito limitada no país, a educação crítica não era a preocupação da instituição de 

educação infantil, apenas o cuidado era privilegiado. 

Portanto, a criança concebida como sujeito histórico e produtor de cultura é uma 

visão que vêm sendo conquistada gradativamente no Brasil, somente com a LDB 9394/96, a 

educação infantil passa a ser a 1ª etapa da Educação Básica no país. Também com a criação 

do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Brasília, 1998), as crianças 

passam a ser vistas como seres únicos, que “possuem uma natureza singular, que as 

caracterizam como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio”. São 

atores sociais, que fazem o próprio roteiro, que dão um significado particular para as coisas 

que as cercam, tem um próprio mundo, mas não separado do mundo adulto, porém inserido, 

integrante, articulado, com participação ativa nele. São agentes de transformação, que devem 

ser instigados a pensar com criticidade, na reflexão-ação-reflexão, devem ser estimulados a 

imaginar, criar, dar novo significado a conceitos, com uma educação contextualizada. 

Entender que as crianças têm um olhar crítico que vira pelo avesso a ordem das 

coisas, que subverte o sentido da história, requer que se conheça as crianças, o que 

fazem, de que brincam, como inventam, de que falam. Nesta concepção de infância, 

história e linguagem são dimensões importantes de humanização: há uma história a 

ser contada, porque há uma infância do homem. (KRAMER, 2000, p.2). 
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Dessa forma, sabemos que é preciso ampliar horizontes, garantirmos realmente a 

formação da criança como sujeito histórico participativo. Mas, para isso se faz necessário 

investirmos cada vez mais na formação sociocultural das pessoas envolvidas com a educação, 

pois só se instiga o senso crítico e a natureza criadora quando neles se acredita. 

São necessários recursos físicos e materiais, expandir o acesso às crianças que não as 

tem e àquelas que vivem à margem da sociedade, sofrendo abandono, maus tratos e 

exploração. É imprescindível que essa concepção de infância e consequentemente de 

educação tornem-se elementos de superação de desigualdades, que propaguem a alteridade, 

que possam construir uma nova história feita por adultos e crianças num processo dialético de 

conhecimento e ideias, para a transformação histórico-social da humanidade.  

 

 

Educação de qualidade  

Promover uma educação básica de qualidade é um dos desafios da Rede Municipal 

de Ensino de Pinhais, visto que o conceito de qualidade é construído socialmente e baseado 

em valores. Desta forma, o que é considerado como padrão de qualidade hoje, pode não ser 

daqui a algum tempo, dependendo das transformações de todo um contexto. Além disso, 

quando se analisa a situação em termos de qualidade educacional, deve-se considerar 

múltiplos fatores, que muitas vezes vão além dos muros das unidades de ensino. Em relação a 

isto, o documento A Qualidade da Educação: conceito e definições, do Ministério da 

Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que 
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foi apresentado no II Fórum Hemisfério Educacional Qualidade de Educação, expõe que tratar 

de qualidade. 

Implica o mapeamento dos diversos elementos para qualificar, avaliar e precisar a 

natureza, as propriedades e os atributos desejáveis ao processo educativo, tendo em 

vista a produção, organização, gestão e disseminação de saberes e conhecimentos 

fundamentais ao exercício da cidadania e, sobretudo, a melhoria do processo 

ensinoaprendizagem dos estudantes. (DOURADO et. al, 2005, p. 29). 

Dentre os elementos necessários, é preciso considerar dimensões extraescolares e 

intraescolares. A primeira diz respeito aos aspectos socioeconômicos e culturais dos 

envolvidos no processo educativo e a compreensão da educação como um direito do indivíduo 

e dever do Estado, garantindo padrões mínimos de qualidade. A segunda envolve os aspectos 

de organização e gestão de cada unidade de ensino, condições de oferta de ensino, formação, 

profissionalização, ação pedagógica, acesso, permanência e desempenho escolar. Neste 

sentido, ao se pensar na qualidade de educação no âmbito municipal, baseando-se no que traz 

o documento referido acima, deve-se levar em conta problemas sociais refletidos nas unidades 

de ensino, os determinantes socioeconômicos - culturais dos cidadãos usuários da instituição 

educacional pública, visão que se tem da unidade de ensino no meio em que ela está inserida, 

acesso da comunidade escolar aos bens culturais e tecnológicos, possibilidades de melhoria de 

vida das camadas sociais menos favorecidas, entre outros. Assim, produzir a qualidade sob a 

ótica extraescolar. 

implica, por um lado, em políticas públicas, programas compensatórios e projetos 

escolares e extraescolares para enfrentamento de questões como: fome, violência, 

drogas, sexualidade, desestruturação familiar, trabalho infantil, racismo, transporte 

escolar, acesso à cultura, saúde, lazer, dentre outros, considerando-se as 

especificidades de cada país e sistema educacional. Por outro lado, implica em 

efetivar uma visão democrática da educação como direito e bem social, que deve 

expressar-se por meio de um trato escolar pedagógico que a considerar a 

heterogeneidade sociocultural dos sujeitos-alunos seja capaz de implementar 

processos formativos emancipatórios. (DOURADO et. al, 2005, p. 14). 

É claro que para a implantação de políticas públicas que abrangem questões sociais é 

preciso a parceria de diversos setores, como educação, saúde, esporte, cultura e lazer, 

assistência social, entre outros. Porém, cada unidade de ensino é responsável pela elaboração 

e implementação de projetos escolares que envolvem as questões citadas acima. Para tanto, a 

unidade de ensino precisa ter clareza a respeito de sua finalidade educativa e dos conceitos 

que embasam o processo ensino e aprendizagem, bem como estabelecer procedimentos de 
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avaliação processual de suas ações, para que (re)construa o seu trabalho tendo como foco o 

desenvolvimento e a aprendizagem significativa de todos os educandos. Agora, ao se discutir 

qualidade sob o ponto de vista da dimensão intraescolar, é necessário considerar os seguintes 

aspectos: 

 Construção participativa de uma proposta pedagógica que leve em conta a 

realidade da unidade de ensino e as necessidades de todos os sujeitos envolvidos no processo 

educativo; 

 Planejamento e organização dos espaços educativos que atendam aos objetivos 

traçados na proposta pedagógica e à concepção de ensino; 

Definição clara de conteúdos relevantes nos diferentes níveis do processo de aprendizagem; 

Utilização de metodologias apropriadas ao desenvolvimento dos conteúdos expressos na 

Proposta Pedagógica Curricular; 

 Constituição de uma unidade de ensino inclusiva; 

 Acolhimento e valorização da diversidade; 

 Equipamentos, mobiliários e materiais em quantidade, qualidade e em condições 

de uso adequados às atividades educacionais; 

Utilização adequada de tecnologias educacionais e recursos pedagógicos apropriados 

ao processo de aprendizagem; 

Organização de bibliotecas que contenham um acervo em quantidade e qualidade 

adequada para atender o trabalho pedagógico; 

Implementação de mecanismos eficazes de informação e de comunicação entre todos 

os segmentos da unidade de ensino; 

 Implantação de processos avaliativos voltados para a identificação e superação de 

problemas de ensino e aprendizagem; 

 Criação de projetos que visem o acompanhamento e trabalho específico com os 

educandos que estejam apresentando dificuldades no processo de aprender; 

 Implementação de ações de gestão democrática participativa; 

 Desenvolvimento de ações de formação e valorização dos educadores/professores e 

demais profissionais que atuam na unidade de ensino; 

Promoção de condições de acesso, permanência e sucesso dos educandos na unidade 

de ensino; 
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 Criação de estratégias para acompanhar e melhorar o nível de satisfação dos pais, 

educandos e profissionais que atuam na unidade de ensino. 

Para que as metas relacionadas a estes fatores sejam concretizadas, todos os 

envolvidos com o processo educativo precisam estar comprometidos com a busca constante 

de uma qualidade educacional que promova de fato aprendizagens significativas, contribuindo 

assim, com a constituição de uma sociedade brasileira cada vez mais justa e democrática 

(BRASIL, 2009). É importante salientar que isto é possível se desenvolver, a partir de uma 

atitude participativa, reflexiva e transformadora entre todos os envolvidos. 

 

Autonomia para cidadania 

Aprender a ser cidadão é, entre outras coisas, aprender a agir com respeito, 

solidariedade, responsabilidade, justiça, não violência, usar o diálogo nas mais diferentes 

situações, desenvolver a capacidade de pensar por si mesmo e decidir entre o certo e o errado. 

Sendo assim, o desafio é possibilitar aos educandos condições objetivas para avaliar e 

compreender as situações em que vivem e instrumentalizá-los para fazer boas escolhas e 

perceber-se como parte da sua família e da sociedade. Esses valores e atitudes precisam ser 

enfatizados e desenvolvidos também nas unidades de ensino, por meio do respeito às regras 

de convivência e diretamente nos conteúdos em cada área do conhecimento. 

 

Escola para todos 

Quando se pensa em “educação para todos” acredita-se que: 

 Todo educando deve ter o direito ao acesso, permanência e sucesso no contexto 

regular de ensino; 

 Todo educando possui características, interesses, potencialidades, limitações e 

especificidades em relação à aprendizagem que lhe são próprias e que precisam ser 

consideradas, estimuladas e trabalhadas; 

A unidade de ensino deve considerar, respeitar e valorizar a vasta diversidade de 

características e especificidades do seu educando garantindo uma pedagogia centrada no 

atendimento a elas; 

Unidades de ensino inclusivas promovem a educação para todos, possibilitando a 

construção de uma sociedade inclusiva. 

A escola inclusiva se caracteriza por um sistema que reconhece, respeita e valoriza as 

diferenças individuais de todos aqueles que nela encontram-se inseridos. Procura atender a 
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todos os educandos independentes de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas ou outras. O desenvolvimento de seu trabalho necessita ser flexível (currículo/ 

avaliação/ estrutura física/ encaminhamento) buscando formar os seus educandos para que 

possam ser autônomos, tanto na unidade de ensino como fora dela, podendo assim ser 

valorizados como indivíduos, independente se apresentam ou não desvantagens acentuadas 

e/ou necessidades especiais transitórias ou permanentes.  

Segundo Mantoan, 

(...) uma escola inclusiva oferece condições de acesso aos seus educandos, 

atendendo suas necessidades específicas, eliminando barreiras arquitetônicas, de 

comunicação, informação e atitudinais, preparando-se para receber todos os 

educandos. Tem por princípio o direito incondicional à escolarização de todos os 

educandos nas escolas de ensino regular, recusando-se a criar espaços isolados para 

ministrar um ensino específico para determinadas deficiências. A escola para todos 

caracteriza-se por reconhecer e valorizar diferenças, a heterogeneidade das turmas e 

a diversidade de processos de construção coletiva e individual do conhecimento. 

(MANTOAN, 2003, p.8). 

Por meio de uma pedagogia centrada nas necessidades dos educandos, a escola 

inclusiva promove experiências também inclusivas, significativas e positivas, contribuindo 

desta forma para a garantia de acesso e permanência de todos os educandos, buscando 

melhorar os índices no rendimento escolar e possibilitando o avanço a etapas cada vez 

maiores dentro do sistema educacional. Além disso, a escola inclusiva respeita os variados 

ritmos de aprendizagem de seus educandos, estabelecendo parcerias com a família, 

comunidade e serviços especializados, pois somente com o comprometimento de todos é 

possível a construção de uma sociedade humanitária com educação de qualidade e exercício 

ativo da cidadania. 

Nesta perspectiva de união, todos aprendendo juntos, é possível também construir o 

respeito mútuo, o respeito às diferenças, garantindo a formação de sujeitos com valores 

humanizados voltados para uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

Inclusão na educação infantil 

O Centro de Educação Infantil Alzemiro Motta, tendo como apoio legal a 

Declaração de Salamanca, a Constituição Federal/1988, especialmente no inciso IV do artigo 

208, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, no seu artigo 208, inciso IV e, 

principalmente, nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional ( LDB ), promulgada pela Lei 

9.394 de 20/12/96 e o Referencial Curricular Nacional  para a Educação Infantil, assume o 
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compromisso com a cidadania e com a formação de uma sociedade não excludente, e com a 

finalidade de promover o convívio com a diversidade cultural, social e também com as 

particularidades de cada um, abre espaço à inclusão de portadores de necessidades especiais 

na instituição, garantindo um ambiente receptivo e acolhedor, respeitando os direitos e 

deveres da criança, promovendo a convivência de crianças deficientes e não deficientes. 

Desenvolveremos uma pedagogia centrada na criança, capaz de educar a todas sem 

discriminação, solicitando apoio de instituições e especialistas quando isso se fizer necessário. 

Segundo Claudia Werneck, aprender sobre deficiência faz parte da contração da 

cidadania. A “falta de formação“ é a origem do preconceito, produzindo cidadãos pela 

metade. 

E para que o processo de integração aconteça de fato, precisamos envolver toda a 

comunidade, de forma que o trabalho desenvolvido tenha sustentação. 

Há também a necessidade de qualificação do profissional da educação infantil, para 

que se obtenha a qualidade necessária neste trabalho. 

O trabalho direto com as crianças pequenas exige que o professor tenha um 

conhecimento amplo, e uma competência polivalente ou seja, que trabalhe com conteúdos 

diversos e abrangentes, desde cuidados básicos até conhecimentos específicos provenientes de 

diversas áreas do conhecimento. 

Além de conhecer o processo de desenvolvimento nos aspectos cognitivos, afetivos, 

sociais e psicomotor, para ter uma visão integral das necessidades e possibilidades da faixa 

etária com quem trabalha, deve se ter conhecimento da vida da criança, através de dados 

fornecidos pelos pais, e estar sempre atentos às reações da criança, seus limites e suas 

habilidades. 

 

Acesso, permanência e sucesso 

Pensar no princípio de acesso, permanência e sucesso remete às unidades de ensino 

municipais a responsabilidade constitucional do direito a educação para todos. É importante 

destacar que, no direito a educação como atendimento aos educandos, não é apenas para 

cumprimento de leis, mas principalmente por acreditar na importância da formação de 

cidadãos com direitos e deveres de cidadania, na política da igualdade, no exercício da 

criticidade, no respeito à ordem democrática e no enfrentamento a todas as formas de 

discriminação. Contudo, aceitar as diferenças dos educandos, não pode significar apenas o 

atendimento pelo atendimento, pois há que se pensar no como e que tipo de atendimento será 
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ofertado. Todavia, não basta o educando estar e permanecer na escola, o sucesso dele é um 

fator preponderante que deve fazer parte das práticas pedagógicas do cotidiano escolar. 

 

Formação integral do educando 

Na organização da sociedade atual percebe-se que os seres humanos estão rodeados 

de informações e conhecimentos. Porém, muitos apresentam dificuldades em lidar com estas 

situações de forma reflexiva e crítica. Deste modo, considera-se relevante apontar a formação 

integral do educando como um dos princípios desta proposta, pois entende-se que ao formar 

educandos integralmente nas unidades de ensino, concomitantemente o cidadão também está 

sendo formado para atuar ativa e conscientemente no meio social em que está inserido. Para 

que esta formação realmente se efetive, é preciso desenvolver nos educandos conhecimentos e 

capacidades que lhes permitam: 

 Aprender a pensar com consciência;  

 Raciocinar de modo persuasivo e fundamentado; 

 Tomar decisões lúcidas;  Conviver e comportar-se de modo adequado às 

exigências éticas e morais 

 É importante, ainda nesta visão, assegurar o desenvolvimento do currículo básico, 

enriquecendo-o com procedimentos metodológicos diversificados e motivadores, visando uma 

orientação eficaz para a operacionalização de ações pedagógicas que mobilizem toda a 

comunidade escolar na direção de aprendizagens significativas. No entanto, nas unidades o 

foco não é preocupar-se em ensinar diretamente valores e criatividade aos educandos, mas a 

todo momento esta ideia deve estar implícita nas ações realizadas, para que se consiga formá- 

lo na sua totalidade. 

 

Articulação entre o cuidar e educar 

Na Educação Infantil não há como conceber educação desvinculada de 

cuidado.Com a constituição de 1988, regulamentada pela LDB em 1996, que inclui o 

atendimento às crianças em creches e pré-escolas entre os deveres do Estado para com a 

educação, ficou evidente a necessidade de superar tanto a perspectiva assistencial, voltada 

exclusivamente para os cuidados básicos, presentes nas creches, quanto a visão preparatória 

que se imprima às pré-escola. 

Quando existe atenção para as necessidades do outro, quando existe diálogo e 

acolhimento, podemos entender que está ocorrendo o cuidado. O cuidado está relacionado à 
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atitude das pessoas e é inerente aos relacionamentos interpessoais, nos quais uma pessoa se 

ocupa da outra, preocupa-se sente-se  responsável por ela. 

A compreensão do cuidar como atenção para com o outro constitui elemento 

essencial nas interações com a criança pequena, é a criação e presença de vinculo afetivo. A 

atitude de cuidado do professor implica ser solícito com as crianças, estar atento às suas 

necessidades. Diz respeito a uma ética profissional, afinal, esta atitude contribuirá para 

educarmos as crianças para que também sejam sensíveis às necessidades e dificuldades dos 

outros. 

Na Educação Infantil a educação tem como significado possibilitar o 

desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, cognitivo, social e afetivo. Significa 

propiciar situações que contribuam para o desenvolvimento da imaginação, dos processos 

criativos e para a apropriação do conhecimento pelas crianças, através das diferentes formas 

de interação humano-social, afetiva, lúdica e pedagógica. Para tanto, o aspecto cognitivo não 

deve receber atenção maior que as demais dimensões envolvidas no processo de constituição 

da criança. É necessário que os professores tenham uma visão integral do desenvolvimento 

infantil e de como propiciar o acesso da criança ao conhecimento social e historicamente 

produzido, para que a ação educativa possa ser realizada de forma articulada e intencional. 

Para tanto é importante lembrar que a brincadeira é uma maneira privilegiada de as 

crianças se expressarem, representarem, compreenderem e transformarem o mundo. Portanto, 

educar crianças pequenas requer que os professores incluam e valorizem os muitos 

“brincares” no cotidiano da Educação Infantil. A aprendizagem e a organização estão nas 

próprias brincadeiras. Nelas, as crianças criam situações que precisam solucionar, entender, e 

isso não pode ser menosprezado pelos adultos, principalmente pelos professores, que têm na 

brincadeira a oportunidade de observar e intervir nas interações, propor novas situações, 

ensinar novas brincadeiras, potencializar a aprendizagem e ampliar as experiências, 

Os muitos brincares na Educação Infantil oportunizam a construção de 

conhecimentos pela criança e o resgate cultural, ampliando sua concepção sobre o mundo. As 

brincadeiras também revelam contextos nos quais as crianças podem aprender a lidar com 

situações de  gêneros (masculino e feminino) de valores. O professor ao cumprir a sua função 

de cuidar e educar tem a responsabilidade de intervir para desconstruir essa idéia: não há 

brinquedos certos ou errados para meninos e meninas, as parcerias nas brincadeiras  

independentes do sexo, os papéis podem ser reservados entre os gêneros, sem 

constrangimentos e discriminações. 
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Educar e cuidar na IEI significa respeitar e garantir os direitos de todas as crianças 

ao bem-estar, à expressão ao movimento, à segurança, à brincadeira, ao contato com a 

natureza e com o conhecimento, independentemente de gênero, etnia ou religião. 

A articulação entre cuidado e educação é necessária para que a IEI cumpra a 

responsabilidade de propiciar às crianças a transição do contexto familiar, doméstico, para o 

contexto da instituição. Nessa perspectiva, é fundamental que o Centro de Educação Infantil 

Alzemiro Motta, repense as formas de organização do trabalho coerente com as 

especificidades das crianças dessa faixa, que lhes permitam apropriar-se progressivamente de 

conhecimentos, valores, procedimentos e instrumentos da cultura e, ao mesmo tempo, se 

sentirem acolhidas nesse espaço coletivo de cuidado/educação. 

Com a ampliação do emprego da linguagem simbólica aumentam também as 

possibilidades de a criança de operar mentalmente com os objetos. Diferentemente dos 

animais, a criança demonstra a capacidade de ir para outro espaço da casa para buscar um 

objeto que necessita, seja uma cadeira para subir e pegar um objeto alto ou um copo para 

trazer até a mãe para que lhe dê água. Tais situações comuns já representam uma possibilidade 

inexistente nos animais, criada pela aquisição recente da fala: a eleição mental do objeto para 

a satisfação de uma necessidade. 

 

Qualificação profissional 

A formação de professores/educadores vem assumindo posição de destaque nas 

discussões relativas as políticas públicas. É uma preocupação que se evidencia nas reformas 

que vem sendo implementadas na política de formação docente, bem como nas investigações 

e publicações da área e nos debates acerca da formação inicial e continuada dos 

professores/educadores. 

Nessas dimensões, a formação continuada aparece associada ao processo de 

melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores/educadores em sua rotina 

de trabalho e em seu cotidiano escolar. 

Sob o ponto de vista de políticas públicas, a formação continuada de professores 

tem seu amparo legal na LDB 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Brasileira), ao regulamentar o que já determinava a Constituição Federal de 1988, instituindo 

a inclusão nos estatutos e planos de carreira do magistério público, o aperfeiçoamento 

profissional continuado, inclusive em serviço, na carga horária do professor/educador. Esses 

horários, segundo a normativa legal, são reservados para estudos, planejamento e avaliação, 
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com o intuito de propiciar uma formação fundamentada na "íntima associação entre teorias e 

práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço." No Art. 13 inciso V, se enuncia que os 

docentes incumbir-se-ão de ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional. 

Ser professor/educador é educar-se permanentemente, pois o processo educativo 

não se encerra, é contínuo. Isto nos permite reconhecer que cada conhecimento construído 

pelos professores/educadores com seus educandos, vai implicar novas relações com outros 

conhecimentos, novas procuras, perguntas, dúvidas e, consequentemente, novas construções, 

num processo permanente onde a formação de professores/educadores em serviço é entendida 

como uma "formação contínua", no cotidiano e a partir do cotidiano profissional destes. 

No entanto, se por um lado, os professores/educadores que, durante vários anos 

ministram aulas, conhecem a atualidade do exercício docente, têm domínio sobre a prática, e 

conhecem os problemas atuais e reais da unidade de ensino; por outro, não desenvolvem um 

processo de formação contínua, ficam aquém dos avanços dos conhecimentos universais. 

Deste modo, a formação continuada deve pautar-se em princípios de uma educação 

igualitária (no sentido de ser direito de todos), com vistas ao sucesso dos educandos e 

prevendo avanços nas áreas em que será ofertada. Também evidencia-se a importância de 

termos um setor ligado à área de ensino, que fica responsável pela organização, planejamento 

e estruturação das propostas de formação continuada 

É necessário que o município, ao propor formação continuada aos seus 

profissionais da educação, tenha em vista as demandas reais do ensino e que tenha 

mecanismos compatíveis para acompanhar as necessidades e os resultados obtidos em cada 

formação. 

Deste modo, para formar um profissional reflexivo, deve-se, acima de tudo, formar 

um profissional capaz de dominar sua própria evolução, construindo competências e saberes 

novos ou mais profundos a partir de suas aquisições e de sua experiência. 

 

Plano de formação continuada dos professores 

Uma das condições para o bom funcionamento da escola é o professor. Com essa 

visão, é indispensável oferecer aos educadores acesso aos diversos meios de aperfeiçoamento, 

para com isso poder compreender e lidar com as diversidades existentes na escola. 
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A escola propõe que o professor participe dos grupos de estudo com o objetivo de 

enriquecer e complementar os conteúdos e temas, principalmente com respeito Ensino de 

Educação Infantil.  Estes grupos de estudo terão temas amplos, os quais oportunizarão um 

aperfeiçoamento global dos educadores, em aspectos relacionados às relações humanas, 

profissionais e crescimento pessoal. 

O Departamento Municipal de Educação viabilizará cursos para aperfeiçoar os 

conhecimentos dos profissionais da educação, no que vem de encontro com as necessidades, 

no decorrer do período letivo, de acordo com a Deliberação 03/2006, art. 22. 

 

Respeito à diversidade 

A ideia de diversidade está ligada aos conceitos de pluralidade, multiplicidade, 

diferentes ângulos de visão ou de abordagem, heterogeneidade e variedade. E, muitas vezes, 

também, pode ser encontrada na comunhão de contrários, na intersecção de diferenças, ou 

ainda, na tolerância mútua. 

No patrimônio ético-cultural da humanidade inteira há um comportamento que não 

pode faltar: a consciência de que os seres humanos são todos iguais na dignidade, 

merecem o mesmo respeito e são sujeitos dos mesmos deveres. 

 João Paulo II 

O debate sobre diversidade e diferença cultural, a partir de meados do século XX 

intensificou-se, imprimindo à sociedade brasileira a (re)configuração do pacto social a partir 

da insurgência de atores sociais, grupos identitários (aqueles que se reconhecem por 

características comuns) e movimentos, até então, não ou pouco visualizados no cenário 

público. Nesse sentido, tomar consciência de que o Brasil é um país pluriétnico (grupos que 

apresentam homogeneidade cultural e linguística) é reconhecer e aceitar que, nesta 

diversidade, negros e indígenas têm papéis de relevância para a sociedade brasileira. 

No processo de escolarização, ainda hoje, em seus diferentes níveis e modalidades, 

há um certo “repúdio” ao diferente. Esse fenômeno chamadoetnocentrismo2 , quando 

exacerbado transforma-se em práticas xenófobas3 - aversão ou ódio, em racismo4 – crença na 

existência de superioridade ou inferioridade racial e ainda, sexismo e homofobia. Com vistas 

a combater tais crenças e posturas, a diversidade foi eleita como princípio norteador desta 

proposta curricular, firmando o propósito de tomá-la como desafio constante para o processo 

educativo, exercitando-a na produção de práticas, saberes, valores, linguagens, técnicas 

artísticas, científicas, nas representações de mundo, nas experiências de sociabilidade e 

aprendizagem vivenciadas no âmbito escolar e fora dele. 
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Para que isso ocorra, faz-se necessário reconhecer que a base da diversidade nasce 

da construção histórica, cultural e social das diferenças e que esta é forjada por sujeitos 

sociais em processos de adaptação ao meio social e no contexto das relações de poder. 

Neste sentido, a instituição escolar tem como premissa o desenvolvimento de uma 

postura ética, consciente e coerente das marcas da diversidade nas diferentes áreas do 

conhecimento e no currículo como um todo, nos processos de produção e de seleção do 

conhecimento nele traduzido. 

Não obstante, nessa perspectiva, se faz necessário complementar o foco nos 

conteúdos e repensar a proposta curricular para o pleno desenvolvimento humano, ou seja, 

focar os sujeitos da educação, extrapolando os níveis interpessoais e subjetivos, processando 

a reeducação do olhar para além do imobilismo e da inércia política-pedagógica que permeia 

a educação. Para a transformação das experiências escolares em conhecimentos permeados 

pelas relações sociais, o professor/educador tem papel fundamental, enquanto artífice de sua 

materialização nas unidades de ensino e salas de aula. Portanto, concebemos um currículo 

para diversidade que possa sensibilizar e educar as pessoas para a busca da igualdade e 

equidade racial e cultural em respeito à diferença. 

 

Brincadeiras e interações significativas 

Como pensamos o brincar na complexidade do mundo atual? 

O mundo e a cultura das crianças mudaram. As expectativas e exigências a que estão 

sujeitas multiplicaram-se. São outros os brinquedos que lhes são oferecidos, com as quais elas 

ocupam o tempo. 

As crianças da atualidade têm outro jeito de brincar, imaginar, sofrer, pensar e 

construir sua realidade infantil. As experiências e vivências infantis estruturam-se e se 

desenvolvem de maneira diferente de qualquer outra época. Os transtornos e os sintomas das 

crianças manifestam-se com frequência e intensidade nunca antes observados, chegando, por 

vezes, a serem compatível aos casos dos adultos: distúrbios na alimentação, na aprendizagem, 

na atividade escolar, no desenvolvimento psicomotor, na linguagem, na estruturação 

subjetiva, além de sinais de depressão, agressividade, insônia, tédio, dependência, estresse, 

superexcitação, fadiga, inibição, apatia e violência que motivam constantes preocupações, 

tanto no âmbito clínico quanto no educativo. 

Todavia, não podemos desconsiderar o fato de que nenhum adulto pode viver sem ter 

sido criança. A infância termina e esse final não tem retorno, sem dúvida, mas o elemento 
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infantil que nela se estabelece perdura no tempo. Mais preocupados com o final do que com o 

início, os adultos tendem a esquecer do lado infantil, em lugar de tentarem recuperá-lo com 

afinco. 

Na infância, pelo contrário, as crianças constroem, ao brincar, as recordações que, 

com o transcorrer do tempo, ficarão indeléveis nas profundezas da emoção. É uma memória 

ainda a espreita, em tênue vigília. 

As crianças brincam e inventam experiências do tempo, elas têm essa peculiar e 

poética capacidade. Os efeitos se antecipam às causas, o próximo e o imediato viram 

expectativa e as recordações não são algo que se passou no ontem distante, mas numa 

efervescente historicidade que ainda virá. Neste mapa temporal e conjectural, o futuro é 

reminiscência e o passado sensível é um presente articulado no devir íntimo dos 

acontecimentos infantis. Sempre houve crianças, mas nem sempre infância, ao menos como 

hoje ela se apresenta. Ela se “inventou” no fugidio transcurso dos últimos séculos até se 

tornar não apenas o núcleo central da instituição familiar, mas também da terceirização da 

educação dessas crianças e das expectativas que estes espaços de Educação Infantil têm 

acerca das mesmas. 

Neste texto, pretendemos redimensionar a função do brincar nesse universo 

imaginário da criança, em que a riqueza do brincar desempenha um papel central, tornando-se 

assim, necessário repensar os conceitos sobre o brincar, seu papel na Educação Infantil, bem 

como o papel do adulto, na figura do professor, como promotor deste espaço de brincar. 

Com base nas evidências de estudos e pesquisas, para Frerronato e Batista (2013) 

uma nova equação faz-se necessária: BRINCAR = APRENDER. Brincar é a forma infantil de 

aprender, é a válvula de escape para a necessidade de atividade. Nele, a criança envolve-se 

com a mesma atitude e energia com a qual nos engajamos em nosso trabalho. Brincar é uma 

incumbência que não deve ser confundida com diversão ou uso ocioso do tempo. Não é, 

portanto, algo leviano, pois é uma atividade intencional. 

Neste sentido, é função das unidades de ensino propiciar situações em que os 

educandos interajam com diferentes pessoas, objetos e elementos culturais e sociais, criando-

se vínculos positivos com o outro e com o conhecimento, pois o modo como estas interações 

se constituem influência no processo de aprendizagem e desenvolvimento do educando e na 

construção de sua autonomia e identidade. 

Além de mediar estas situações com as crianças, as unidades de ensino precisam 

criar relações de proximidade, confiança e apoio mútuo com os familiares dos educandos, 
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pois estes transmitem segurança aos seus filhos em relação ao ambiente escolar e se tornam 

coparticipantes do processo educacional, propiciando, também, formas diferentes de interação 

que contribuirão para que a criança construa conhecimentos. 

Os profissionais da unidade de ensino devem, ainda, procurar estabelecer entre si 

uma relação de respeito, ética e colaboração recíproca, pois, assim, facilita-se a comunicação 

efetiva entre eles, a troca de experiências e a criação de um clima favorável à formação plena 

do educando. 

A ludicidade deve estar presente na maioria das atividades desenvolvidas na 

Educação Infantil, pois o “brincar dá à criança oportunidade para imitar o conhecido e para 

construir o novo, conforme ele reconstrói o cenário necessário para que sua fantasia se 

aproxime ou se distancie da realidade vivida, assumindo personagens e transformando objetos 

pelo uso que deles faz” (PARECER CNE/CEB Nº 20/2009). 

As brincadeiras precisam atender as necessidades e interesses de meninos e meninas, 

de acordo com a faixa etária, e por meio dela é possível promover o conhecimento da criança 

a respeito de si e do mundo, trabalhar com diferentes linguagens, construir conceitos, 

interagir com manifestações e tradições culturais, estimular a autonomia infantil, a 

imaginação, criatividade e expressividade. Enfim, o brincar, além de ser um direito da 

criança, possibilita o enriquecimento de relações e a promoção de aprendizagens no contexto 

educacional. 

O professor da Educação Infantil que realiza seu trabalho pedagógico na perspectiva 

lúdica observa as crianças brincando e faz disso ocasião para reelaborar suas hipóteses e 

definir novas propostas de trabalho. Não se sente culpado por esse tempo que passa 

observando e refletindo sobre o que está acontecendo em sua sala de aula (MOYLES, 2002, 

p. 123). Percebe que o melhor jogo é aquele que dá espaço para a ação de quem brinca, além 

de instigar e conter mistérios. No entanto, não fica só na observação e na oferta de 

brinquedos: intervém no brincar, não para apartar brigas ou para decidir quem fica com o quê, 

ou quem começa ou quando termina, e sim para estimular a atividade mental, social e 

psicomotora das crianças com questionamentos e sugestões de encaminhamentos. Identifica 

situações potencialmente lúdicas, fomentando-as, de modo a fazer a criança avançar do ponto 

em que está na sua aprendizagem e no seu desenvolvimento (MOYLES, 2002). 

A postura do professor é propiciar modalidades de aprendizagem que possibilitem 

para cada ser aprendente o desenvolvimento de sua singularidade por meio de experiências. 

Fernández (2001, p. 71) diz que “o jogar-brincar da criança não só é produtor do sujeito 
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enquanto sujeito desejante, mas também enquanto pensante. A inteligência se constrói a partir 

do jogar-brincar”. 

Assim, dando tempo para brincar, um ambiente para explorar e materiais que 

favoreçam as brincadeiras, os adultos estarão promovendo a aprendizagem das crianças. As 

brincadeiras proporcionam o aprender fazendo e brincando, possibilita à criança apreender 

novos conceitos, adquirir informações e até mesmo superar dificuldades que venham a 

encontrar em suas tentativas de aprendizagem. Nesse contexto, o brincar favorece o 

desenvolvimento e a aprendizagem da criança de 0 a anos, pois por meio do brincar livre, 

exploratório, pois as crianças aprendem alguma coisa sobre situações, pessoas, atitudes e 

respostas, materiais, propriedades, texturas, estruturas, atributos visuais, auditivos e 

cinestésicos.  

Por meio do brincar dirigido, elas têm uma outra dimensão e uma nova variedade de 

possibilidades, estendendo-se a um relativo domínio dentro daquela área ou atividade. Com o 

brincar livre, subsequente e ampliado, as crianças provavelmente serão capazes de aumentar, 

enriquecer e manifestar sua aprendizagem. Quanto mais jovem a criança, mais provável que 

seja necessário o brincar mais exploratório, mas isso depende do contexto geral e 

desenvolvimento da inteligência da criança. Algumas crianças tiveram uma ampla variedade 

de brincar exploratório em suas experiências pré-escolares, em casa ou com companheiros de 

brincadeiras. Elas possivelmente chegam à escola com expectativas muito diferentes em 

relação ao “brincar” (MOYLES, 2002). 

O papel do professor é proporcionar uma variedade de oportunidades e um ambiente 

para uma aprendizagem rica, que promova todos os tipos de brincadeira: a espontânea, a 

estruturada, a imaginativa e a criativa, nas quais as crianças são desafiadas a se envolver 

individualmente e de maneira colaborativa. Essas atividades precisam ser planejadas, ou seja, 

essas atividades e experiências fornecidas pelos professores precisam ser estruturadas por 

meio de um ciclo de planejamento, organização, execução e avaliação. As crianças, quando 

estão brincando, tendem a não se preocupar em alcançar objetivos estabelecidos. Nas 

brincadeiras, elas sugerem que os meios geralmente são mais importantes que os fins, que o 

processo é frequentemente mais importante que o produto. 

Para tal, o conhecimento do professor sobre o desenvolvimento das crianças 

pequenas é crucial, é a base de toda a aprendizagem, e a riqueza da pesquisa e da teoria que 

têm sido referenciada deveria indicar tanto a importância e o que é pertinente. 



104 

 

 

 

Concepção de direitos humanos 

Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e 

de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre e muitos outros. Todos merecem estes 

direitos, sem discriminação. O Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelece as 

obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos 

atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou 

indivíduos. 

Os direitos humanos são comumente compreendidos como aqueles direitos inerentes 

ao ser humano. O conceito de Direitos Humanos reconhece que cada ser humano pode 

desfrutar de seus direitos humanos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outro tipo, origem social ou nacional ou condição de nascimento ou riqueza. 

Os direitos humanos são garantidos legalmente pela lei de direitos humanos, 

protegendo indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e na 

dignidade humana. 

Estão expressos em tratados, no direito internacional consuetudinário, conjuntos de 

princípios e outras modalidades do Direito. A legislação de direitos humanos obriga os 

Estados a agir de uma determinada maneira e proíbe os Estados de se envolverem em 

atividades específicas. No entanto, a legislação não estabelece os direitos humanos. Os 

direitos humanos são direitos inerentes a cada pessoa simplesmente por ela ser um humano. 

Tratados e outras modalidades do Direito costumam servir para proteger 

formalmente os direitos de indivíduos ou grupos contra ações ou abandono dos governos, que 

interferem no desfrute de seus direitos humanos. 
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Algumas das características mais importantes dos direitos humanos são: 

* Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada 

pessoa; 

*Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados de forma 

igual e sem discriminação a todas as pessoas; 

* Os direitos humanos são inalienáveis, e ninguém pode ser privado de seus direitos 

humanos; eles podem ser limitados em situações específicas. Por exemplo, o direito à 

liberdade pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de um 

tribunal e com o devido processo legal; 

* Os direitos humanos são indivisíveis, inter-relacionados e interdependentes, já que 

é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a violação de um 

direito vai afetar o respeito por muitos outros; 

* Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual importância, 

sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. 

Concepção de educação ambiental 

Educação ambiental é um processo de educação responsável por formar indivíduos 

preocupados com os problemas ambientais e que busquem a conservação e preservação dos 

recursos naturais e a sustentabilidade, considerando a temática de forma holística, ou seja, 

abordando os seus aspectos econômicos, sociais, políticos, ecológico e éticos. 

Dessa forma, ela não deve ser confundida com ecologia, sendo, esta, apenas um dos 

inúmeros aspectos relacionados à questão ambiental. Portanto, falar sobre Educação 

Ambiental é falar sobre educação acrescentando uma nova dimensão: a dimensão ambiental, 

contextualizada e adaptada à realidade interdisciplinar, vinculada aos temas ambientais e 

globais.“ A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não formal.  

A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade 

educativa têm a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os 

seres humanos estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas 

relações e suas causas profundas. Ela desenvolve, mediante uma prática que vincula o 

educando com a comunidade, valores e atitudes que promovem um comportamento dirigido a 

transformação superadora dessa realidade, tanto em seus aspectos naturais como sociais, 

desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes necessárias para dita transformação.  



106 

 

“ A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações 

de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em 

relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas 

culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está ” relacionada com a 

prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhora da qualidade de vida. 

“Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e 

a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade.” 

As pessoas precisam ter a consciência de que fazem parte do meio ambiente. 

Protegê-lo é sinônimo de proteger a existência da Humanidade. Essa conscientização deve ser 

individual e coletiva e, para que seja efetiva, o desenvolvimento do pensamento crítico nos 

jovens é fundamental. 

A preservação do meio ambiente depende muito da forma de atuação das gerações 

presentes e futuras, e o que estão dispostas a fazer para diminuir o impacto ambiental das suas 

ações. 

Por esse motivo, a educação ambiental é de extrema importância e deve ser abordada 

nas escolas, para que todos os membros da sociedade desenvolvam uma consciência 

ambiental e tenham atitudes responsáveis em relação ao meio ambiente 

Aquele que pratica a educação ambiental no âmbito de ensino é conhecido como 

"educador ambiental" e não precisa, necessariamente, ser um professor. Por ser uma área 

interdisciplinar pode e deve estar presente nos espaços formais e não formais. Qualquer 

indivíduo da sociedade pode se tornar um educador ambiental desde que desenvolva um 

trabalho nessa área. Entre os profissionais que trabalham com educação ambiental encontra-se 

o biólogo, como mostra a Resolução CFBio nº 227/2010, que dispõe sobre a regulamentação 

das atividades profissionais e as áreas de atuação do biólogo, em meio ambiente e 

biodiversidade.A educação ambiental tem sido apontada com uma poderosa alternativas às 

leis e à fiscalização. 

Respeito ao idoso 

A cultura imposta pela sociedade a respeito do idoso, gradativamente, é aplicada 

dentro de muitos lares. Infelizmente, em algumas famílias, o comentário que se faz a respeito 

do mais velho é compará-lo a um traste, alguém que somente dá trabalho, uma pessoa lerda, 

caduca ou cheia de doenças. Esquecem que aquele que agora tem a pele frouxa, sensível e 
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uma visão fraca, em outros tempos, dedicou muito de sua vida no cuidado deles, quando eram 

bebês indefesos, os quais hoje deveriam retribuir com os mesmos gestos de carinho e respeito. 

Sabemos que, a cada novo dia, os anos de vida se tornam mais pesados – tanto para 

os mais novos quanto aos mais velhos. Para esses, em especial, as tarefas mais simples do dia 

a dia se tornam cada vez mais difíceis, obrigando-os a se tornarem dependentes e merecedores 

dos mesmos cuidados que se aplicam às crianças. 

Independente da nacionalidade, raça, cor ou condições financeiras, a natureza nos 

força a trilhar os mesmos caminhos percorridos por aqueles que nos antecedem. Se não 

houver a valorização dos méritos das pessoas mais velhas de nossa parte, nossos filhos estarão 

crescendo e sendo formados sob os mesmos conceitos, aos quais provavelmente nós é que 

seremos submetidos em alguns anos. Lembremos que podemos ser tratados pelos nossos 

jovens da mesma maneira que estamos ensinando-os a tratar os seus idosos. 

Cabe a escola estar trabalhando os valores e respeito ao idoso para complementar o 

que a família repassa, pois Começar desde cedo, com os pequeninos pode contribuir para um 

mundo melhor e mais justo. O educador precisa ter uma postura ética, solidária e humanitária 

(a Educação Humanitária é um conceito que engloba todas as formas de educação para 

justiça) por meio de ações efetivas do seu fazer pedagógico, tornando-se algo indissociável 

aos demais conteúdos. 

 

O que o aluno poderá aprender na escola: 

- Reconhecer e analisar as relações com os idosos da família, da escola e de outros 

grupos sociais de convivência, tendo por referência as atitudes de respeito, de desrespeito, 

consideração, indiferença entre outros, entendendo o que são atitudes corretas ou não. 

-Sensibilizar-se pela necessidade de respeitar e valorizar as pessoas idosas 

modificando se necessário, as atitudes para com elas. 

-criar momentos na escola de partilha de saberes entre os alunos, os avós e outras 

pessoas idosas da comunidade escolar. 

É certo que o desafio de conviver com as diferenças é uma tarefa árdua, mas precisa 

ser encarada como uma necessidade humana, pois ao respeitar o próximo, certamente 

abriremos espaços para que as nossas diferenças também sejam respeitadas. 

 

Educação para o transito 
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A educação para o trânsito começa na escola e Há inúmeras razões por que se deve 

ensinar trânsito nas escolas; dentre elas, a mais importante é resolver o problema dos 

acidentes, das vítimas e das mortes, principalmente envolvendo crianças, Principalmente 

porque o índice de acidentes e mortes no trânsito envolvendo crianças é, de fato, muito alto 

em nosso país. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 6 mil crianças, de 0 a 14 anos, 

morrem; e outras 140 mil sofrem acidentes no trânsito anualmente. Os dados de fatalidades 

no trânsito brasileiro são alarmantes. Isso precisa mudar! E a mudança começa na escola! 

Certamente, essas evidências se encaixam no rol de atitudes de indisciplina e de 

desrespeito, o que justifica a importância de se ensinar trânsito, assimilado ainda a outros 

importantes temas transversais, em especial: ética; pluralidade cultural; meio ambiente e 

saúde . 

Entretanto, as ações escolares voltada para a educação no trânsito são intensificadas 

predominantemente na Semana Nacional de Trânsito, no mês de setembro, ou em decorrência 

de algum fato novo, como algum acidente ocorrido nas imediações da escola, ou com grande 

impacto no estado, no país. Infelizmente, o tema trânsito ainda é pouco explorado no 

cotidiano pedagógico das escolas brasileiras. Isso tem de mudar! Precisamos pensar em ações 

dentro da escola como processo continuo de construção de conceitos e valores, para o 

exercício da cidadania para de fato acontecer  uma educação para o transito efetiva. 

Em suma, é na escola que se conscientiza a criança em relação ao trânsito, criando 

nela valores como companheirismo, cooperação, tolerância, comprometimento e 

solidariedade.Dessa forma o Cmei Alzemiro Motta se compromete a intensificar o trabalho 

que já é desenvolvido na escola, aprofundando ainda mais através de projetos de cidadania e 

respeito. 

 

Educação digital e tecnológica 

A educação digital é uma forma de atuação educacional para conscientizar e 

direcionar a utilização responsável dos meios digitais. A educação digital deve atingir não só 

os jovens, mas, usuários em geral. O uso da tecnologia favorece a interação entre alunos. Ao 

fazerem atividades em pares ou grupos, a internet permite que todos expressem seus 

conhecimentos e deem opiniões, o que traz à tona a experiência prévia dos alunos, o que os 

motiva ainda mais, pois sentem-se parte ativa e importante do processo de aprendizagem.  

Os professores nunca passaram por uma fase tão difícil para exercerem sua profissão 

como a atual: alunos desatentos, desinteressados, que reclamam, bocejam ou conversam 
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durante as aulas. O que fazer para reverter este quadro? Ao pensarmos sobre o cotidiano 

destas crianças e adolescentes, sabemos que o que eles mais apreciam é fazer uso da 

tecnologia, seja por meio de celulares, tablets, PCs ou videogames. Por meio das ferramentas 

tecnológicas, podemos tornar as aulas atraentes, mas não apenas isso: eficazes! Por isso hoje é 

indispensável o uso das tecnologias na escola e Essa é a proposta da disciplina de Educação 

Digital, que tem por objetivo a construção de uma postura consciente de seus alunos, além de 

orientá-los para novas tendências e para o aprendizado vinculado à tecnologia.  

Os tempos mudaram e os professores devem mudar juntar com eles, pois já não é possível 

se comportar da mesma forma quando as circunstâncias que se apresentam são tão diferentes. 

Nesse sentido os professores devem encarar os novos desafios da sala de aula de frente. 

Cursos de capacitação já existem e vão se multiplicar no futuro, na medida que as escolas incluírem 

cada vez mais tecnologia em suas rotinas. No entanto, espera-se que o professor tenha iniciativa. 

Antes que tudo, ele deve ser um pesquisador na própria área. Também precisa estar à frente no 

conhecimento sobre novas tecnologias, caso contrário, seus alunos perderão o interesse porque têm 

acesso a um conteúdo muito mais dinâmico em outros ambientes. 

Sendo assim, neste cenário  a própria figura do professor passa por profundas mudanças. A 

imagem do professor como mediador e pesquisador não deve ser subestimada. O seu papel, na 

verdade, nunca foi tão importante para o aluno, pois o professor funciona como uma referência a ser 

seguida em meio a tantas informações e caminhos. 

Diante de tal importância, aderir aos avanços tecnológicos na educação significa, 

para o professor, investir em si próprio e possibilitar ao outro o acesso à informação e ao 

conhecimento, transformando-o e permitindo que ele próprio seja o agente transformador de 

ambas as histórias. 

O papel da escola é preparar o aluno para se tornar um cidadão capaz de lidar com os 

desafios, criar estratégias que possibilitem o apaziguamento das diferenças sociais, 

comportamentais e políticas, sabendo se posicionar diante das transformações da era moderna. 

Prevenção a violência e as drogas  em âmbito escola 

O consumo de drogas cresce consideravelmente a cada dia, pois ela não escolhe 

religião ou nível social; está presente em todos os lugares e realidades desde muito tempo. 

Esse aumento pode ser atribuído a vários fatores, principalmente aos que se referem na forma 

em que é transmitida a informação sobre a droga e quem a recebe. A prevenção do uso 

indevido de drogas é fundamental para a sensibilização sobre os riscos e perigos causados por 
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elas. As ações de prevenção ao uso de drogas nas escolas não deveriam ser isoladas ou 

tratadas fora do contexto de uma prática pedagógica. 

O papel da escola é de formar cidadãos participativos e capazes de analisar o que é 

bom ou não para si, de fazer suas escolhas se o assunto lhe é questionado e de refletir se com 

isso afetará ou não a vida de outras pessoas. Por isso tal assunto não foge do contexto escolar. 

Trabalhar formas de prevenção nas escolas ao se tratar de assunto relacionado às drogas 

(licitas/ilícitas), de uma maneira que venha a contribuir com informações necessárias a ser 

passadas a nossos alunos, instituição e sociedade em si; é uma maneira de sensibilizá-los em 

um ambiente próprio.              

A escola é parte da sociedade, por isso a importância de se desenvolver tal assunto 

neste ambiente, vem intuito de contribuir e se fazer refletir sobre o que está se fazendo com o 

assunto “drogas” nas escolas e como podemos auxiliar nossas crianças e adolescentes na sua 

formação enquanto sujeitos. Mostrando que prevenção é o caminho necessário para se coibir 

o uso/consumo de drogas. 

Em virtude dos problemas de saúde e violência que encontramos na sociedade, 

relacionados em grande medida ao consumo de drogas, e as dificuldades em debater tal 

assunto em relação à prevenção e ao consumo, que não é uma tarefa fácil.  Porém é de 

fundamental importância nas instituições escolares. 

Ao abordarmos este assunto percebemos que é pouco trabalhado em nossas 

instituições, e que pouco são os programas relacionados a ele. Existe o PROERD, um 

programa desenvolvido pela Polícia Militar que auxilia as escolas com o trabalho de 

prevenção as drogas e a violência.Porem precisamos instituir nas escolas um trabalho 

preventivo e para isso ele deve ser continuo,mas ai esbarra na questão de que mesmo a escola 

sendo o ponto de partida para a formação do cidadão, os professores se questionam e estão 

ficando sobrecarregados com tantas responsabilidades atribuídas as escolas e ao corpo 

docente, o que nos deixa preocupados como vamos dar conta?! 

Por isso ao pensarmos em trabalhar a educação preventiva, não devemos deixar que 

este se restrinja à sala de aula, mas que seja passado a toda instituição, família e sociedade, 

visto que este é um problema social e merece ser mais debatido. O contexto da droga tem suas 

“linguagens”, e precisamos aprender a ler e decifrar, pois o aprendizado da vida não termina 

quando saímos da escola ou da faculdade Ele segue em nossas vidas. 

Tudo isso nos faz perceber que não tem como continuarmos com idéias pré - 

concebidas em relação a drogas, nem achar que tal assunto por si mesmo conseguirá elaborar 
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uma redescoberta. Pensamentos assim não levarão á lugar algum, e deixar esse assunto 

imóvel, como se fosse algo no qual não pudéssemos tocar de nada adiantará. Deve-se buscar 

um bom senso sobre o assunto e parar de tratar as drogas com medo e como apenas uma 

curiosidade de adolescente. Lembrando que prevenção e diálogo devem andar juntos, e que 

ainda são considerados os melhores caminhos para se evitar danos futuros. 

Enfim, trabalhar ou discutir a prevenção de drogas não é uma tarefa fácil, porém 

necessária é quebrar barreiras, tabus e idéias pré – concebidas, é o primeiro passo, trazer 

novos conhecimentos e informações certas aos nossos alunos é o primordial, o que resta é 

entender, melhorar e buscar novas iniciativas sempre em conjunto escola, família e sociedade. 

 

Historia e cultura afro-brasileira e indígena 

O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no Brasil sempre foi lembrado 

nas aulas de História com o tema da escravidão negra africana. No presente texto pretendemos 

esboçar uma reflexão acerca da Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, que torna 

obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, 

públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. 

Com a Lei 10.639/03 também foi instituído o dia Nacional da Consciência Negra (20 

de novembro), em homenagem ao dia da morte do líder quilombola negro Zumbi dos 

Palmares. O dia da consciência negra é marcado pela luta contra o preconceito racial no 

Brasil. Sendo assim, como trabalhar com essa temática em sala de aula? Os livros didáticos já 

estão quase todos adaptados com o conteúdo da Lei 10.639/03, mas, como as ferramentas que 

os professores podem utilizar em sala de aula são múltiplas, podemos recorrer às iconografias 

(imagens), como pinturas, fotografias e produções cinematográficas. 

O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, após a aprovação da Lei 

10.639/03, fez-se necessário para garantir uma ressignificação e valorização cultural das 

matrizes africanas que formam a diversidade cultural brasileira. Portanto, os professores 

exercem importante papel no processo da luta contra o preconceito e a discriminação racial no 

Brasil.  

As escolas que trabalham questões raciais e da cultura afro-brasileira 

estão "desconstruindo um sistema-mundo que existe desde o século 16". "A formação das 

secretarias de Educação sobre o tema é importante, mas a construção do conhecimento do 

professor com a gestão é tão importante quanto", afirma a professora Petronilha Beatriz 

Gonçalves e Silva. "São revolucionárias essas experiências que estimulam o aluno a aprender 
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para construir, e não aprender para repetir".De fato ainda há muito o que ser pautado nas 

escolas para que se construa um trabalho efetivo sobre acultura afro dentro das instituições 

escolares, porem na escola Primo Savoldi a cultura Afro vem sendo trabalhada dentro dos 

conteúdos de historia através de projetos interdisciplinares  onde a  proposta é estimular o 

aluno de forma que garanta a ele a compreensão e a valorização do indivíduo enquanto sujeito 

social, possibilitando uma aprendizagem significativa. Busca-se nessa prática educativa que 

ela seja capaz efetivamente de gerar transformações no individuo e para que aconteça é  

necessário ter início ainda na educação básica, pois a mudança começa na infância, não no 

mestrado. 

 

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem tem sido um grande desafio para 

gestores e educadores/professores, sendo amplamente discutida nas unidades de ensino que 

atendem a Educação Infantil. Nos últimos anos, busca-se constantemente redefinir e 

ressignificar o seu papel e a sua função social. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), referente à 

Educação Infantil, artigo 31, preconiza que: "(...) a avaliação far-se-á mediante o 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo 

para o acesso ao ensino fundamental". Em relação a isto, o Parecer do CNE/CEB nº 20/2009 

complementa que: 

A avaliação, conforme estabelecido na Lei N° 9394/96, deve ter a finalidade de 

acompanhar e repensar o trabalho realizado. (...) Todos os esforços devem convergir 

para a estruturação de condições que melhor contribuam para a aprendizagem e 

desenvolvimento da criança sem desligá-las de seus grupos de amizade. (BRASIL, 

2009) 

Assim o educador/professor tem que ter claro que a avaliação faz parte do processo 

de aprendizagem e é essencial conhecer cada criança. Só assim, ele poderá construir e 

reconstruir caminhos para que todos alcancem os objetivos educacionais. A avaliação não 

deve ser baseada em julgamentos, pois isso seria uma forma de classificar e estigmatizar os 

educandos, não levando em conta os acontecimentos que acompanham todo o cotidiano 

educacional em questão. 

A unidade de ensino que queremos se encontra dentro de uma pedagogia preocupada 

com a transformação, e não mais com a conservação; repensa constantemente o seu espaço de 
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trabalho, favorecendo de forma significativa o desenvolvimento integral dos educandos e 

buscando a excelência humana e acadêmica. 

Ao avaliar, portanto, temos que ter clareza dos princípios de avaliação que devem 

partir de uma concepção de pedagogia histórico-crítica, a qual visa a compreensão da 

realidade, dando prioridade à educação como instrumento de transformação e de formação 

para a cidadania. A prática de avaliação deve ser, neste sentido, emancipadora, diagnóstica e 

pressupor tomada de decisão no âmbito pedagógico. 

Gasparin (2003) pontua que a avaliação acompanha todo o processo didático 

pedagógico para a construção e apreensão do conhecimento científico, ou seja, desde o 

levantamento dos saberes prévios dos educandos e educadores/professores até o momento da 

prática social final, em que os educandos desenvolvem uma nova maneira de compreender a 

realidade e se posicionarem nela, transformando-a. Para tanto, após a fase de 

instrumentalização (isto é, no qual são dispostos os instrumentos teóricos e práticos para a 

compreensão e solução da problematização), avalia-se se os procedimentos utilizados 

realmente criaram uma nova postura mental nos educandos (catarse), para, depois, viabilizar a 

transformação da prática social. 

Baseando-se nisto, ao se trabalhar com os Projetos Pedagógicos na Educação 

Infantil, o educador/professor avalia todos os passos, desde o levantamento de questões para 

elaborar a problemática, tendo um olhar crítico para as propostas desenvolvidas, até o 

momento da culminância. 

Nesta perspectiva, ao avaliar visamos o desenvolvimento integral e a construção da 

autonomia, da consciência crítica, da capacidade de ação e reação da criança, sendo um meio 

pelo qual o educador/professor pode analisar a prática pedagógica e não um fim em si mesmo, 

para quantificar o que foi aprendido. 

A avaliação se constitui em um conjunto de ações que possibilitam definir critérios 

para planejar atividades e criar situações que propiciem aprendizagem. Assim, é função da 

equipe pedagógica acompanhar, orientar, regular e redirecionar o processo educativo e pensar 

também na passagem do educando da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. É 

imprescindível que o registro das avaliações o acompanhe em todo o seu processo educativo, 

ou seja, ao longo do ano letivo e quando mudar de turma ou de unidade de ensino. 

Devemos estar sempre atentos às seguintes formas de avaliação: 

Diagnóstica: Tem a função de diagnóstico, sendo caracterizada pela realização de 

uma investigação do que as crianças sabem, quais dificuldades enfrentadas e porquê. Assim, é 
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um instrumento para a compreensão do processo de aprendizagem e do estágio de 

desenvolvimento do educando, exigindo reflexão constante, crítica participativa, na qual o 

educador/professor precisa estabelecer um vínculo afetivo com a criança, acolhendo-a, 

aceitando-a em sua individualidade, identificando suas potencialidades e desafios a serem 

superados. 

Contínua: Norteia todas as ações, pois acontece dentro do e no processo educativo, 

por meio do acompanhamento da aprendizagem, identificando as conquistas, os desafios, as 

dificuldades e o desenvolvimento real da criança, oferecendo-lhe novas oportunidades de 

aprendizagem, pela mediação e intervenção do educador/professor, que deve assumir o 

compromisso de reelaborar novas estratégias pedagógicas que contribuam para o sucesso do 

educando. 

Formativa: Visa a formação integral, a  construção de valores e dos princípios de 

autonomia, contribuindo na formação de um sujeito consciente, responsável e solidário. Nesta 

forma de avaliação, a grande preocupação é em formar melhor, ao invés de medir ou julgar. É 

de extrema importância que o educador/professor, ao realizar seu planejamento, reflita sobre 

seu grupo e suas crianças, considerando o desenvolvimento cognitivo e afetivo da faixa etária, 

além de contemplar características culturais e individuais que as crianças socializam nesse 

espaço que é coletivo. Situações de avaliação não devem ser isoladas, mas sim, devem fazer 

parte de um processo, iniciado desde os primeiros dias de aula. A avaliação formativa 

acompanha o percurso de aprendizagem, sempre mediado pelo conteúdo (o que o educando 

aprende), mas também pelo sujeito (como cada educando aprende). 

Cumulativa: É o conjunto das avaliações realizadas no decorrer do trimestre, de 

forma contínua e progressiva, sob variados instrumentos e procedimentos, em sucessivos 

momentos de aprendizagem e de recuperação da aprendizagem, retomando constantemente as 

habilidades essenciais no desenvolvimento da criança conforme a faixa etária, ampliando a 

capacidade de pensamento, linguagem e análise da realidade. 

Diversificada: Parte da análise dos  variados instrumentos utilizados para avaliar as 

diferentes situações de aprendizagem. Avaliando também o desenvolvimento do educando nas 

dimensões cognitiva, afetiva, psicomotora e organizacional. 

As observações e registros realizados por escrito, e também por meio de gravações de vídeo, 

áudio e fotografias, servirão como instrumento de apoio e avaliação da prática educativa 
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Assim o educador/professor pode contextualizar os processos de aprendizagem, as 

interações com outras crianças, com funcionários, com o espaço escolar e o processo 

de desenvolvimento em que o educando se encontra. 

O processo avaliativo não deve estar centrado no entendimento imediato pelo aluno 

das noções em estudo, ou no entendimento de todos em tempos equivalentes. 

Essencialmente, por que não há paradas ou retrocessos nos caminhos da 

aprendizagem. Todos os aprendizes estão sempre evoluindo, mas em diferentes 

ritmos e por caminhos singulares e únicos. O olhar do professor precisará abranger a 

diversidade de traçados, provocando-os a progredir sempre. (HOFFMANN, 2001, p. 

47) 

Dessa forma, o conhecimento na educação infantil deve priorizar a problematização 

e a reelaboração constante, de forma dialética, numa perspectiva vigotskyana, onde a 

aprendizagem constitui suporte para todo desenvolvimento que, por sua vez, constitui suporte 

para novas aprendizagens. De acordo com as considerações feitas, a avaliação é formalizada 

por meio de um Parecer Descritivo, o qual traz informações individuais de cada criança sobre 

o seu desenvolvimento e sua aprendizagem 

 

FORMAS DE REGISTROS DE AVALIAÇÃO 

Este texto tem por objetivo refletir sobre as formas de registros como possibilidade 

de acompanhamento do desenvolvimento da criança na Educação Infantil. Para alcançar tal 

objetivo, pretendemos: entender o que é e para que serve a documentação pedagógica 

identificar algumas formas de documentação, levantar indicadores de como organizar a 

documentação; salientar a importância do processo de documentação do vivido para promover 

práticas mais humanizadoras na escola da infância, valorizando percursos, trajetórias e 

acompanhando o desenvolvimento. 

É importante salientar que a criança a qual nos referimos é aquela deflagrada pela 

Teoria Histórico-Cultural, cujo enfoque considera que a criança forma para si as qualidades 

humanas na medida em que se relaciona com os outros e com a cultura, aprendendo o que foi 

produzido pelo conjunto de homens e mulheres que já viveram e também pelos que vivem no 

presente momento histórico.  

Nesse sentido, faz-se necessário o contato da criança com os outros, com a natureza e 

com a cultura acumulada historicamente. De acordo com Leontiev (1978, p. 261), “[…] o 

homem é um ser de natureza social, que tudo o que tem de humano nele provém da sua vida 

em sociedade, no seio da cultura criada pela humanidade”. 
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Com isso, a escola ocupa um lugar essencial no processo de humanização, 

especialmente o professor como mediador mais próximo da criança e que, ao organizar 

intencionalmente suas ações com ela, lhe dá condições de desenvolver ao máximo as 

qualidades humanas. De acordo com Mello (2000, p. 90), 

Perceber a criança como um ser capaz e competente abre para ela o direito à 

igualdade de oportunidades, permite o acesso ao conhecimento e à cultura e afirma a escola 

em sua função precípua de ensinar o que as pessoas não sabem, de elevar o grau de sua 

experiência cultural. 

O que queremos dizer é que o olhar volta-se não apenas para o produto final, mas 

para o processo, e quanto mais e melhor ampliamos o contato da criança com o mundo, 

quanto mais possibilitamos o acesso à cultura elaborada e elevamos a sua experiência mais 

qualidades humanas possibilitamos que forme e desenvolva. 

 

O QUE É E PARA QUE SERVE A DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

Quando nos referimos à documentação pedagógica, podemos considerar os 

portfólios, os cadernos de planejamento, os diários de campo, os registros da turma nas 

paredes, nos cartazes, enfim, os diferentes instrumentos utilizados nos espaços da escola para 

registrar a produção das crianças e os processos vividos pelo grupo de criança. Gandini e 

Goldhaber (2002, p. 55) afirmam que “[…] a documentação pode ser apresentada de muitas 

maneiras diferentes, incluindo papéis, materiais escritos à mão ou digitados, como livros, 

cadernos, cartas, panfletos, e ainda caixas, tecidos [...]”. É importante pensar que a 

documentação está relacionada diretamente ao planejamento, pois documentamos aquilo que 

vivemos e, portanto, aquilo que planejamos anteriormente. Nesse sentido, a documentação é 

consequência do trabalho realizado. Cabe lembrar que há entendimentos equivocados quando, 

por exemplo, no momento do planejamento, há uma preocupação excessiva em escolher as 

atividades que vão compor o portfólio das crianças, antes de saber se determinada atividade 

será interessante para o grupo e para cada criança. No momento do planejamento, o professor 

ainda não tem elementos para refletir sobre a necessidade de armazenar ou não e, ainda, se 

aquilo que foi produzido tem sentido para a criança. 

A documentação vai acontecendo gradativamente, organizando-se as tarefas, o 

espaço, os materiais, coletando-se amostras dos trabalhos produzidos pelas criança. 

Ou seja, não apenas os desenhos ou as tarefas propostas pelo professor documentam 

as aprendizagens, mas existe uma variedade de recursos que podem ser contemplados. 
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Sabemos e valorizamos o papel do professor como mediador das ações da criança, como 

aquele que a ajuda avançar. Sabemos ainda que as crianças também são capazes de 

documentar seu processo, mas salientamos que as crianças de zero a dois anos 

aproximadamente podem não conseguir, sem ajuda, organizar portfólios, guardar desenhos, 

registrar ações. Para estas, o professor estará ainda mais atento, anotando suas aprendizagens, 

seus avanços, relatando as suas vivências. 

Ressaltamos que o professor precisa criar necessidades nas crianças, organizar o 

espaço de modo a provocar a locomoção, o tateio com os diferentes objetos, a convivência 

com os pares e a experimentação. 

Para as crianças de aproximadamente três anos em diante, já é possível solicitar que 

organizem seus pertences, selecionem, juntamente com o professor, as fotos e as atividades 

que mais expressam suas tentativas e conquistas. Cabe ao professor acompanhar a criança na 

organização dos materiais, bem como utilizar destes para promover a aprendizagem. Ou seja, 

o que ela não faz sem ajuda neste momento fará em outro momento, desde que seja 

proporcionado a ela usando a criança documenta, participa do processo, sente-se pertencida. 

A documentação, assim como o espaço, é feita para ela, especialmente com ela. Certamente, 

os pais também serão beneficiados nesse processo e poderão contemplar as vivências das 

crianças na escola da infância, do mesmo modo, os professores poderão conhecer melhor cada 

criança e seu grupo, reprojetando seu trabalho. 

Nesse sentido, a documentação contribui para um pensar sobre a prática, sobre o que 

estamos propondo às crianças, enfim sobre todo o trabalho realizado na escola da infância. 

Para que isto ocorra, é importante permitir a flexibilidade do planejamento, possibilitando 

espaço para alterações, sugestões do grupo e ressignificar as práticas. 

 

AVALIAÇÃO E PARECER DESCRITIVO 

Avaliar implica estar disponível para acolher a criança, para, a partir daí, poder 

auxiliá-la em sua trajetória de vida. Para tanto, é necessário termos clareza da concepção de 

avaliação e quais os instrumentos que permitem obter informações e subsídios capazes de 

favorecer o desenvolvimento infantil e ampliação de seus conhecimentos. 

 

OBSERVAÇÕES E REGISTROS SISTEMÁTICOS 

Registrar significa desenvolver uma relação teórico-prática sobre os desafios, as 

necessidades, convicções e possibilidades. O educador/professor, no ato de registrar, deixa 



118 

 

marcas de sua história profissional, apropria-se de conhecimentos, reflete e partilha suas 

observações com outros profissionais, contribuindo para o repensar da Educação Infantil. 

Os registros devem ser feitos em fichas avaliativas específicas, no qual cada 

educador/professor pode anotar a respeito de acontecimentos novos; conquistas e/ou 

mudanças de sua turma, de um grupo ou de uma criança em particular; dados e situações 

significativos acerca do trabalho realizado e percepções sobre as próprias atitudes e 

sentimentos. 

É importante que o educador/professor crie o hábito de todos os dias, fazer pelo 

menos um registro, pois isso possibilita um retrato dos passos percorridos na construção das 

aprendizagens, demonstrando a importância de cada atividade desenvolvida. 

É real que, no dia a dia, o profissional não consiga anotar informações sobre todas as 

crianças de uma turma, mas é possível que venha a privilegiar três ou quatro de cada vez e, 

assim, ao final do período, terá observado e feito observações de todos os educandos. Para o 

processo avaliativo, pode se organizar diferentes formas de registros, tais como: planos e 

materiais referentes ao trabalho pedagógico, relatórios acerca do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças e das atividades realizadas, portfólios, fotografias, entre outros. 

É de extrema importância a construção de um olhar global sobre a criança a fim de 

evitar um ponto de vista unilateral sobre cada uma.  

 

PARECER DESCRITIVO 

O Parecer Descritivo é um instrumento de registro qualitativo, de cunho 

argumentativo, descritivo, que contém relato do processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento da criança. Quando bem escrito aponta claramente em que e como a criança 

precisa ser atendida, suas características, os desafios, os avanços, as dificuldades, 

aprendizagens construídas, bem como as atividades desenvolvidas na unidade de ensino e as 

ações do educador/professor para resolução ou minimização de possíveis problemas. 

Os pareceres descritivos não seguem nenhum modelo ou padrão, mas, ao elaborálos 

o educador/professor deverá seguir alguns princípios, pois o registro é, sobre tudo, a imagem 

de um trabalho. 

Além de esses documentos serem elaborados pensando em informar os pais, eles 

servem para orientar toda a equipe pedagógica e principalmente orientar as ações do 

educador/professor com relação ao planejamento diário ou a médio e longo prazo. Por isso, 
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quando se escreve essa avaliação, tem que manter em mente que várias pessoas poderão ler e 

que servirá a vários propósitos.  

Para a construção dos pareceres o educador/professor fará anotações no dia a dia, 

observando as diferentes áreas de aprendizagem, contemplando as dimensões cognitiva, 

afetiva, linguística, social e psicomotora, bem como destacando os projetos, os 

encaminhamentos e as atividades desenvolvidas com a turma durante o trimestre. 

De acordo com os registros das observações diárias realizadas com as crianças, é 

possível avaliar e promover as mudanças que se fizerem necessárias na prática pedagógica. 

O parecer descritivo deve ser entregue aos pais, em reunião específica, no final de 

cada trimestre. Cada unidade de ensino deve planejar este momento para que seja realmente 

significativo, compartilhando e informando dados que possibilitem uma maior compreensão 

da aprendizagem e desenvolvimento da criança. 

A importância do planejamento 

Planejar é uma ação indispensável à vida pessoal e também a profissional seja da 

área da educação ou das demais áreas, alguns fatores que apontam a importância do professor 

fazer uso do planejamento na prática de suas atividades profissionais. Todo o docente que 

assim faz torna sua aula mais dinâmica, atraente e os objetivos traçados têm mais chance de 

serem alcançados. Além disso consegue tornar a sala de aula um verdadeiro local de pesquisa 

e de aprendizagem mutua (de professor para aluno e de aluno para o professor). Na 

construção do planejamento o professor tem como checar mais precisamente as características 

de sua turma bem como suas dificuldades, para a partir daí saber como passar os conteúdos 

disciplinares com maior êxito tanto para si como para o alunado. Outra expectativa da lei 

sobre a educação está nela formar cidadãos críticos capazes de interagirem no contexto social 

no qual está inseridos, também esta proposta educacional pode ser, melhor, aplicada na sala de 

aula quando o professor faz uso do planejamento educacional. o educador que se empenha e 

considera o ato de planejar suas aulas, demonstra ser um profissional capacitado, responsável, 

consciente e que ama o que faz. 

Para desenvolver  a função didática, o professor é responsável pelo planejamento, 

organização, direção e avaliação das atividades que compõem  o processo ensino 

aprendizagem, Considerando a aula como a forma  que predomina no processo de ensinar e 

aprender, onde se criam, se desenvolvem e se transformam as condições necessárias  para que 

os alunos assimilem conhecimento, habilidades, atividades e convenções, desenvolvendo 

competências nos âmbitos profissional e pessoal. 
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Cada aula é uma situação didática especifica e singular, onde objetivos e conteúdos 

são desenvolvidos com métodos de realização da instrução e do ensino, de maneira a 

proporcionar aos alunos conhecimentos  e habilidades, expressos por meio da aplicação de 

uma metodologia compatível com a temática estudada. Esta metodologia deve ser aplicada no 

processo didático do curso. A aula deve estar vinculada às temáticas abordando um conteúdo 

especifico.  

O Cmei Alzemiro Motta Trabalha desde 2017 com planos de aula.  

Elementos Conceituais do Plano de Aula. 

Sequencia didatica 

Estrutura Didática: Compreende organizar e desenhar a estrutura básica do plano 

de aula a ser desenvolvido. Para isto o professor deve planejar, coordenar, dirigir e avaliar 

todas as atividades por meio de uma dimensão educacional critica, política, ética e social. 

Temática: O tema da aula deve  estar inserido no conteúdo programático da serie 

ano e vinculado ao objetivo geral do mesmo, devendo refletir a realidade, podendo apresentar-

se de forma abrangente ou especifica. 

Objetivo: Consiste na organização de conteúdos orientado procedimento que 

circunscrevem e antecipam possíveis resultados. Os objetivos devem der formulados de forma 

clara, dos mais simples para os mais complexos, de maneira concreta e pratica. Os verbos 

devem ser escritos no infinitivo, evitando varias interpretações. A validade, a precisão e o 

significado dos objetivos estão vinculados ao conteúdo programático, ao período especifico 

de tempo disponível e principalmente ao preparo dos alunos para aprendizagem. 

Conteúdo Programático: o conteúdo programático deve estar subdividido em 

Apresentação, Introdução, desenvolvimento do tema, Síntese e Avaliação. 

Apresentação: Significa o mapeamento preliminar do conteúdo selecionado que 

deve ser apresentado numa seqüência determinada. referindo à preparação dos alunos, 

provendo condições favoráveis para o desenvolvimento do estudo, introduzindo o assunto e a 

colocação didática dos objetivos, 

Introdução: deve oferecer suporte conceitual para a compreensão do tema que será 

 desenvolvido durante a aula, relacionando os principais assuntos, conceitos básicos, fatos e 

exemplos, propiciando ao aluno uma orientação sobre o que será desenvolvimento durante a 

aula , tendo como premissa ser um espaço que habilite o aluno a pensar sobre o tema. 

Desenvolvimento do tema: Significa discorrer sobre o conteúdo especifico com 

abordagem teórica pratica que possibilite a conscientização e a construção do conhecimento. 
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Síntese: Conclusão do trabalho, ressaltando os pontos mais importantes que foram 

trabalhados em aula, fixando os principais conceitos e conteúdos apresentados. 

Avaliação: A avaliação da aula deve ser contextualizada de acordo com a concepção 

de homem e de mundo, podendo ocorrer em diferentes momentos com finalidades distintas. 

É preciso que o grupo de educadores da escola sinta e assuma a necessidade de 

transformar a realidade da escola-sociedade e conceba o planejamento como um dos meios a 

serem utilizados para efetivar esta transformação. Vale insistir que o trabalho de planejamento 

e, conseqüentemente, a tarefa de preparar (pensar e redigir), vivenciar, acompanhar e avaliar 

planos de ensino são ações e reflexões que devem ser vivenciadas pelo grupo de professores e 

não apenas por alguns deles. 

 

PLANO DE AÇÃO 

Cmei Alzemiro Motta  

 

JUSTIFICATIVA 

O ato de planejar faz parte da história do ser humano, pois o desejo de transformar 

sonhos em realidade objetiva é uma preocupação marcante de toda pessoa. Em nosso dia-a-

dia, sempre estamos enfrentando situações que necessitam de planejamento, mas nem sempre, 

as nossas atividades diárias são delineadas em etapas concretas da ação, uma vez que já 

pertencem ao contexto de nossa rotina. Entretanto, para a realização de atividades que não 

estão inseridas em nosso cotidiano, usamos os processos racionais para alcançar o que 

desejamos.Planejamento é processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e 

objetivos, visando o melhor funcionamento das atividades humanas. O ato de planejar é 

sempre processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação; processo de previsão de 

necessidades e racionalização de emprego de meios (materiais) e recursos (humanos) 

disponíveis visando à concretização de objetivos em prazos determinado e etapas definidas, a 

partir dos resultados das avaliações" (PADILHA. 2001 p.30) 

Entendemos que planejar, em sentido amplo è um processo que "visa dar respostas a 

um problema, estabelecendo fins e meios que apontem para sua superação, de modo a atingir 

objetivos antes previstos, pensando e prevendo necessariamente o futuro", mas considerando 

as condições do presente, as experiências do passado, os aspectos contextuais e os 

pressupostos filosóficos, culturais, econômicos e político de quem planeja e com quem se 

planeja. Planejar é uma atividade que está dentro da educação, visto que esta tem como 
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características básicas: evitar a improvisação, prever o futuro, estabelecer caminhos que 

possam nortear mais apropriadamente a execução da ação educativa, prever o 

acompanhamento e a avaliação da própria ação. “Planejar e avaliar andam de mãos dadas” 

(LIBÂNEO, 1992, p.221). 

A partir dessas questões o entendimento do conceito de participação, do trabalho 

associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo 

sobre elas em conjunto, deve ser o eixo norteador das ações propostas. 

 

OBJETIVO GERAL 

 Promover a atuação conjunta dos profissionais da escola nos diferentes turnos. 

 Desenvolver ações coletivas no sentido de superação dos problemas. 

 Garantir uma educação de qualidade, como um direito inalienável do educando. 

 Promover o diálogo aberto escola-família. na solução dos problemas com vistas as 

sugestões no intercâmbio das relações. 

 Contribuir para uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da 

escola. 

 Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo docente, 

alunos e pais no sentido de analisar os resultados da aprendizagem com vistas a sua melhoria. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Subsidiar o corpo docente na elaboração e implementação do planejamento anual, 

propondo alternativas metodológicas a partir de reflexões coletivas. 

 Promover encontros e reuniões com temas relevantes identificados a partir da 

observação e análise da realidade escolar que efetivem a proposta pedagógica da escola - reunião 

pedagógica. 

 Estimular o uso dos recursos tecnológicos disponíveis na escola. 

 Apoiar e subsidiar a elaboração e implementação de projetos desenvolvidos. 

 Analisar e refletir sobre o sistema de avaliação promovendo ações de melhoria no 

processo ensino aprendizagem. 

 Elaborar um conselho de classe que forneça dados e informações relevantes no 

processo de ensino e aprendizagem, bem como colher dados e informações significativas que 

subsidiem o trabalho com o educando. 

 Acompanhamento da freqüência escolar, de forma a assegurar a permanência dos 

estudantes e diminuir o abandono. 

 Desenvolver confiança da criança no ambiente da instituição; 
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 Favorecer um ambiente seguro e acolhedor; 

 Incentivar o respeito mútuo para com o outro, respeitando as diferenças de grupo 

(visando a construção de um futuro cidadão crítico e humanizado); 

 Apresentar, de forma lúdica, os Direitos das crianças; 

 Desenvolver aprendizagem assegurando os direitos e objetivos de aprendizagem de 

cada aluno; 

 Observar o enfrentamento das fragilidades e as metas/objetivos estabelecidos pelo 

CMEI; 

 Acompanhar o trabalho pedagógico da hora-atividade mediante a análise do 

planejamento semanal, projetos e demais registros; 

 Incentivar a formação continuada; 

 Garantir que o trabalho da equipe pedagógica esteja em conformidade com o currículo 

da educação infantil com o PPP do CMEI; 

 Acompanhar o desenvolvimento das ações pedagógicas em sala de aula; 

 Observar e acompanhar o processo de inclusão em sala de aula; 

 Organização do atendimento educacional especializado (AEE) para estudantes com 

necessidades especiais, alto habilidades e transtornos globais do desenvolvimento; 

 Organização do conselho de classe (antes, durante e depois); 

 Organizar festas vivencia e saídas orientadas em atividades pedagógicas. 

 Estimular a participação dos docentes em cursos promovidos pela Secretaria de 

Educação; 

 Incentivar os pais a participarem das reuniões pedagógicas. 

 

O PLANO DE TRABALHO PARA A GESTÃO PEDAGÓGICA É BASEADO 

NAS DIRETRIZES CURRICULARES E NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL, BUSCANDO: 

 Acompanhar e aperfeiçoar os novos professores e monitores com a rotina da creche; 

 Desenvolver com a Equipe momentos de discussão sobre como melhor atender a 

criança; 

 Trabalhar de forma interdisciplinar as cinco competências  do Currículo; 

 Incentivar pais e comunidade escolar sobre a defesa da criança como ser vulnerável; e 

organizar passeio fora da creche. 

 Assegurar a toda comunidade escolar que, na Educação Infantil, a Avaliação aconteça 

através de observações e registros em relatórios; 



124 

 

 Explicar e compreender os procedimentos de Avaliação na Educação Infantil; e  

Incentivar a participação dos pais na escola. 

 Envolver a participação dos pais no PPP; 

 Planejar, promover, orientar ações que visem a qualidade de ensino e a preparação dos 

profissionais que nele estão inseridos. 

 Fazer a conservação e manutenção da estrutura física, sempre que necessário; 

 Continuar  a Ofertar às crianças cardápio com alimentos nutritivos acompanhados pela 

nutricionista; 

 Adquirir materiais de apoio aos serviços de: Cozinha, Didático Pedagógico, 

 Equipar as salas de aula com brinquedos acessíveis à idade da criança; 

 Melhorar o espaço lúdico das salas com jogos e recursos variados;  

 Aplicar e acompanhar os recursos de forma a buscar resultados satisfatórios; 

 Presar e conscientizar toda a comunidade escolar, pela conservação dos bens e 

patrimônio da Instituição; 

 Desenvolver estratégias para melhor atender ao público que permeiam na Instituição. 

 Buscar estimular a participação da comunidade em reuniões semestrais com os pais 

e/ou responsáveis.  Para que as famílias tenham conhecimento das principais concepções adotadas 

pelo corpo institucional, é realizar a divulgação da Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar, 

possibilitando o acompanhamento e avaliação da sua execução. 

 

ÁREA DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS 

 Observar de forma sistemática e assistemática o desempenho do aluno, com a 

finalidade de agir de forma preventiva. 

 Promover dinâmicas de grupo para socialização e desenvolvimento de valores. 

 Acompanhar o rendimento escolar com vistas à sua melhoria e registrar em fichas 

próprias de avaliação o desempenho da turma e individual, bem como comportamentos inadequados, 

tendo como premissa reverter os casos de baixo rendimento e analisar e promover a integração do 

aluno. 

 Proporcionar momentos de reflexões que melhorem o relacionamento aluno-aluno e 

aluno-professor e propiciar condições de acesso e permanência na escola. 

 Estimular a participação dos pais na vida escolar dos filhos. 

 

ÁREA DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA 

 Promover Palestras e encontros com temas de interesse educativo. 

 Orientar as famílias sobre os procedimentos dos pais e da escola na melhoria do 

rendimento escolar do aluno. 
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 Informar os responsáveis pela frequência escolar,bem como avaliar os a dados com 

vistas a sua melhoria. 

 Promover ações culturais que aproximem a família da escola 

 Estimular o dialogo aberto na solução de problemas, com vistas as sugestões de 

melhorias de relacionamento com família\escola, escola\pais alunos\professores 

ESTRATÉGIAS 

 Reuniões Peadgógicas Previstas no calendário para estudo e reflexões com os temas 

necessários. 

 Reuniões e formações mensais com os professores para discutir os planos de aula e os 

desenvolvimento da turma. 

 Reuniões mensais com a equipe  

 Conselho de classe 

 Acompanhamento do cumprimento da hora atividade para o efetivo exercício do 

trabalho docente 

 Parada Pedagógica para tratar de temas emergenciais 

 Reunião de pais por turmas por trimestre com enfoque no rendimento escolar do aluno 

 Palestra com pais  

 Palestra com professores e profissionais da educação 

 Atendimento aos pais sempre que se fizer necessário 

 

MATRIZ CURRICULAR  

ALZEMIRO MOTTA, C M E I 

NRE: 012 - FRANCISCO BELTRÃO MUNICÍPIO: 1934 – PINHAL DE SÃO BENTO 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 159 - ALZEMIRO MOTTA, C M E I 

ENDEREÇO: AV. SÃO ROQUE, 235 – BAIRRO: CENTRO – PINHAL DE SÃO BENTO – 

CEP: 85727-000 

FONE: (46) 35601177 

ENTIDADE MANTENEDORA: PREFEITURA MUNICIPAL 

CURSO: 2100: ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE  

TURNO: MANHÃ 
C.H TOTAL DO 

CURSO: 2400 
DIAS LETIVOS ANUAIS: 200 
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ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2020 FORMA: SIMULTÂNEA 

OFERTA: INFANTIL 0 a 03 anos ORGANIZAÇÃO: ANUAL 

INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

Total de horas relógio semanais 20 horas relógio  

1 De acordo com a LDBEN nº 9.394/96. 

2 Serão ofertadas, no mínimo, 4 horas por dia. 

 

ALZEMIRO MOTTA, C M E I 

NRE: 012 -  FRANCISCO BELTRÃO MUNICÍPIO: 1934 – PINHAL DE SÃO BENTO 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 159 - ALZEMIRO MOTTA, C M E I 

ENDEREÇO:  AV. SÃO ROQUE, 235 – BAIRRO: CENTRO – PINHAL DE SÃO BENTO – 

CEP: 85727-000 

FONE: (46) 35601177 

ENTIDADE MANTENEDORA: PREFEITURA MUNICIPAL 

CURSO: 2100: ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE  

TURNO: INTEGRAL 
C.H TOTAL DO 

CURSO: 4800 
DIAS LETIVOS ANUAIS: 200 

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2020 FORMA: SIMULTÂNEA 

OFERTA: INFANTIL 0 a 03 anos ORGANIZAÇÃO: ANUAL 

INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

Total de horas relógio semanais 40 horas relógio  

1 De acordo com a LDBEN nº 9.394/96. 

2 Serão ofertadas, no mínimo, 8 horas por dia. 

ALZEMIRO MOTTA, C M E I 

NRE: 012 -  FRANCISCO BELTRÃO MUNICÍPIO: 1934 – PINHAL DE SÃO BENTO 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 159 - ALZEMIRO MOTTA, C M E I 

ENDEREÇO:  AV. SÃO ROQUE, 235 – BAIRRO: CENTRO – PINHAL DE SÃO BENTO – 
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CEP: 85727-000 

FONE: (46) 35601177 

ENTIDADE MANTENEDORA: PREFEITURA MUNICIPAL 

CURSO: 2001: EDUC INFANTIL 

TURNO: MANHÃ 
C.H TOTAL DO 

CURSO: 1600 
DIAS LETIVOS ANUAIS: 200 

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2020 FORMA: SIMULTÂNEA 

OFERTA: INFANTIL 04 e 05 ANOS ORGANIZAÇÃO: ANUAL 

INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

Total de horas relógio semanais 20 horas relógio  

 

 

ALZEMIRO MOTTA, C M E I 

NRE: 012 -  FRANCISCO BELTRÃO MUNICÍPIO: 1934 – PINHAL DE SÃO BENTO 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 159 - ALZEMIRO MOTTA, C M E I 

ENDEREÇO:  AV. SÃO ROQUE, 235 – BAIRRO: CENTRO – PINHAL DE SÃO BENTO – 

CEP: 85727-000 

FONE: (46) 35601177 

ENTIDADE MANTENEDORA: PREFEITURA MUNICIPAL 

CURSO: 2001: EDUC INFANTIL 

TURNO: TARDE 
C.H TOTAL DO 

CURSO: 1600 
DIAS LETIVOS ANUAIS: 200 

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2020 FORMA: SIMULTÂNEA 

OFERTA: INFANTIL 04 e 05 ANOS ORGANIZAÇÃO: ANUAL 

INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

Total de horas relógio semanais 20 horas relógio  
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ALZEMIRO MOTTA, C M E I 

NRE: 012 -  FRANCISCO BELTRÃO MUNICÍPIO: 1934 – PINHAL DE SÃO BENTO 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 159 - ALZEMIRO MOTTA, C M E I 

ENDEREÇO:  AV. SÃO ROQUE, 235 - – BAIRRO: CENTRO – PINHAL DE SÃO BENTO – 

CEP: 85727-000 

FONE: (46) 35601177 

ENTIDADE MANTENEDORA: PREFEITURA MUNICIPAL 

CURSO: 2003: EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL 

TURNO: INTEGRAL 
C.H TOTAL DO 

CURSO: 3200 
DIAS LETIVOS ANUAIS: 200 

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2020 FORMA: SIMULTÂNEA 

OFERTA: INFANTIL 04 e 05 ANOS ORGANIZAÇÃO: ANUAL 

INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

Total de horas relógio semanais 40 horas relógio  

 

Referencial curricular educação infantil 

A partir da homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a 

Educação Infantil, apresenta-se o desafio da elaboração de um documento de orientação às 

instituições de ensino que oferta nessa etapa da Educação Básica,incorporando as 

determinações legais do documento normativo e respeitando as características do território 

paranaense.  

Concorrem para esta elaboração se constituírem desafio fatores como adiversidade 

sociocultural e estrutural dos municípios, das redes e do sistemas de ensino e seus diferentes 

projetos para atendimento das crianças de 0 a 5anos nos Centros de Educação Infantil e 

escolas. No entanto, um dos fatores comuns a todos é o compromisso de atender, com 

qualidade, a ampliação da oferta da Educação Infantil instituída na Meta 1do Plano Estadual 

de Educação do Paraná.(PARANÁ,2015,p.58-59). 

Nesse sentido, a BNCC avança como elemento de interlocução entre as redes 

municipais ,a rede estadual e as redes privadas que buscam a melhoria da qualidade na 
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EducaçãoInfantil, promovendo a equidade das práticas pedagógicas apoiadas nos direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Para isso ,é importante que os sistemas e redes 

de ensino e as instituições escolares organizem seus planejamentos com foco no 

reconhecimento das necessidades dos estudantes, levando em conta suas diferenças e 

priorizando o acesso,permanência e sucesso de todos os alunos, independentemente de sua 

condição. 

Um dos indicadores de qualidade é a existência, em cada instituição ,de um projeto 

político pedagógico elaborado e revisado constantemente pelos profissionais que nela atuam, 

considerando“as orientações legais vigentes e[...]os conhecimentos já acumulados a respeito 

da educação infantil” (BRASIL,2009,p.37). É no Projeto Político Pedagógico que se 

consolidao currículo e se definem as especificidades para o trabalho articulado entreo cuidar e 

o educar inerente à Educação Básica. 

Os Projetos Políticos Pedagógicos da Educação Infantil, desde 2009, orientadas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs), estabelecidas 

pela Resolução nº 5/2009–CNE/CEB, devem ter como seus eixos norteadores asinterações e a 

brincadeira. Essa orientação é confirmada na BNCC, pois são“experiências nas quais as 

crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações 

com seus pares e como adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e 

socialização”(BRASIL,2017,p.35). 

Brincadeiras e interações acontecem diariamente entre as crianças e representam o 

direito à infância, a viver e crescer em um ambiente lúdico e prazeroso que lhes proporcione 

segurança e confiança. Mas,isso não significa que esses momentos dispensem a necessidade 

de intencionalidade e planejamento da prática pedagógica, pois os objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento se tornam mais complexos ou diferentes em cada faixa etária. Nesse 

sentido, é importante planejar considerando as singularidades e o direito de aprender de todos 

Além dos eixos interações e abrincadeira, a BNCC,compreendendo a criança por inteiro–

corpo, mente  e emoções, aponta a importância de conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se como direitos essenciais de aprendizagem e desenvolvimento. A 

estruturação dos currículos prevista na BNCC comum a organização em campos de 

experiência reafirma as DCNEIs,em especialo seuartigo3º: 

Os objetivos de aprendizagem estão organizados em cinco campos de experiências: 

O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons,cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; e Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esses 
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campos“constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas 

da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2017,p.38).Essa é uma forma de fortalecer a 

Educação Infantil com a sua especificidade no trabalho educativo, não confundindo com 

práticas antecipatórias e preparatórias,que pouco contribuem para o processo formativo da 

criança. 

Na sua estruturação, a BNCC define agrupamentos para as crianças em três fases, 

sendo estas :bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas .Essas fases consideram a 

proximidade dos objetivos, “que correspondem, aproximadamente, às possibilidades de 

aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças”.(BRASIL, 2017,p.42). 

Partindo das premissas da BNCC sobre os eixos integradores, os direitos essenciais 

de aprendizagem e desenvolvimento ,os campos de experiências e a estruturação dos 

currículos ,se pauta a elaboração doReferencial Curricular do Paraná: princípios ,direitos e 

orientações. 

O documento está organizado em cinco seções, nas quais e se apresentam: 

Considerações históricas da EducaçãoInfantil, Princípios básicos da Educação Infantil e os 

direitos de aprendizagem, Concepções norteadoras do trabalho pedagógico na Educação 

Infantil, Articulação entre Educação Infantil e Ensino Fundamental e Organizador Curricular. 

Dessa forma a estruturação das Propostas Pedagógicas curriculares para Educação infantil 

devem estar pautadas nas orientações curriculares da BNCC e Do Referencial Curricular Do 

Paraná, que norteiam as práticas pedagógicas na educação Infantil. 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Frente ao mundo sócio-cultural e natural que se apresenta de maneira diversa, os 

profissionais do Centro de Educação Infantil Alzemiro Motta optam por uma prática 

educativa, que destaca os âmbitos de experiências essenciais, considerando as particularidades 

de cada faixa etária compreendida entre 0 e 5 anos.  

A organização de conteúdos proposta visa abranger diversos espaços de elaboração 

de conhecimentos e de diferentes linguagens, a construção da identidade, os processos de 

socialização e o desenvolvimento da autonomia das crianças. 

A construção da identidade e da autonomia diz respeito ao conhecimento, 

desenvolvimento e uso dos recursos pessoais para fazer frente às diferentes situações da vida. 
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Identidade é uma marca particular de cada um, a começar pelo nome, características 

físicas, modos de agir e de pensar.  

A família consiste na base da formação da identidade da criança, pois é com eles que 

ela passa seus primeiros anos de vida. 

A maneira como cada um vê a si próprio depende também de como é visto pelos 

outros. O modo como os traços particulares de cada criança são recebidos pelo professor e 

pelo grupo tem grande influência na formação de sua personalidade e auto-estima, pois sua 

identidade está em construção. 

É nesta fase que a criança começa a desenvolver sua autonomia. Para isto devemos 

considerar as crianças como seres capazes e competentes com vontade própria, e que dentro 

de suas possibilidades podem interferir no mundo em que vivem.  

É preciso planejar oportunidades em que as crianças dirijam suas próprias ações, 

tendo em vista seus recursos individuais e os limites inerentes ao ambiente, onde possam 

exercitar o auto governo, usufruindo de gradativa independência para agir, tendo condições de 

escolher e tomar decisões, participando do estabelecimento de regras e sanções. 

Este complexo processo de construção da identidade e autonomia depende tanto das 

interações socioculturais como da vivência de algumas experiências consideradas essenciais, 

são elas: 

Processos de fusão e diferenciação, construção de vínculos e expressão. 

 

BEBÊS DE 0 A 1 ANO 

Construção da Identidade e Autonomia 

A construção da identidade se dá por meio das interações da criança com o seu meio 

social. A escola de Educação Infantil é um universo social diferente do da família, 

favorecendo novas interações, ampliando desta maneira seus conhecimentos a respeito de si e 

dos outros. A auto-imagem também é construída a partir das relações estabelecidas nos 

grupos em que a criança convive. Um ambiente farto em interações, que acolha as 

particularidades de cada indivíduo, promova o reconhecimento das diversidades, aceitando-as 

e respeitando-as, ao mesmo tempo que contribui para a construção da unidade coletiva, 

favorece a estruturação da identidade, bem como de uma auto imagem positiva. 

A autonomia, segundo o mesmo referencial curricular é “a capacidade de se conduzir 

e de tomar decisões por si próprio, levando em conta regras, valores, a perspectiva pessoal, 

bem como a perspectiva do outro”. Mais do que autocuidado – saber vestir-se, alimentar-se, 
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escovar os dentes ou calçar os sapatos -, ter autonomia significa ter vontade própria e ser 

competente para atuar no mundo em que vive. É na creche que a criança conquista suas 

primeiras aprendizagens – adquire a linguagem, aprende a andar, forma o pensamento 

simbólico e se torna um ser sociável. 

 

 SUGESTÃO DE ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICOS: 

Um dos estágios mais importantes no desenvolvimento de qualquer pessoa é o que o 

psicanalista francês Jacques Lacan (1901-1981) denominou como estádio do espelho 

(“estágio”, no caso, é sinônimo de fase ou período). Até mais ou menos os seis meses de vida, 

o bebê sente-se como parte de um corpo fragmentado – completado por sua mãe. Na medida 

em que cresce, adquire maior mobilidade, sofre intervenções do ambiente e deixa de ser 

amamentado, o bebê começa a perceber-se como um ser distinto. Quando colocado em frente 

a um espelho, ele progressivamente reconhece a imagem refletida de seu corpo e é a partir 

dessa experiência que o “eu” começa a ser construído. 

Espelhos, portanto, são elementos imprescindíveis para a construção da identidade e 

devem estar em todas as salas na creche. Eles ajudam as crianças a ter consciência dos limites 

do próprio corpo e a observar os próprios movimentos, diferenciando-se dos colegas e do 

ambiente. Mantenha-os baixos, na altura dos pequenos, e ofereça oportunidades para que eles 

façam caretas, dancem, comparem imagens e realizem desafios corporais em frente ao 

espelho. 

Para os bebês também é possível imprimir cartazes com as fotos dos pequenos e 

colar no chão – já que eles engatinham – ou nos berços. Todas essas oportunidades de 

exploração vão ajudá-los a manter o contato com a própria imagem e a identificar a figura do 

outro. 

Experiências que envolvam música e sensações também são bem-vindas, assim como 

as ações de cuidado com os bebês. Tomar banho, ser trocado ou mamar, por exemplo, são 

atividades essenciais para o reconhecimento de si e o estabelecimento de vínculos com o 

outro. À medida que percebe seu corpo separado do corpo do outro, a criança consegue 

organizar as próprias emoções e ampliar seu repertório e seus conhecimentos sobre o mundo 

que a cerca. 

 

MOVIMENTO 

http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/analista-linguagem-423050.shtml
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A organização dos conteúdos para o trabalho com o movimento respeitará as 

diferentes capacidades das crianças em cada faixa etária. 

Os conteúdos priorizarão o desenvolvimento das capacidades expressivas  e 

instrumentais do movimento, possibilitando a apropriação corporal palas crianças de forma que 

possam agir com cada vez mais intencionalidade. Serão organizados  num processo contínuo e 

integrado que envolve múltiplas experiências corporais, possíveis de serem realizadas pela 

criança sozinha ou em situações de interação. Os diferentes espaços e materiais, os diversos 

repertórios de cultura corporal expressos em brincadeiras, jogos, danças, atividades esportivas e 

outras práticas sociais são algumas condições necessárias para que esse processo ocorra. 

O movimento é utilizado pela criança como uma linguagem, tanto para agir com o meio 

físico como para se comunicar com as pessoas. O movimento é muito importante para o pleno 

desenvolvimento da criança. Desde o nascimento, ela já passa a utilizar o próprio corpo para 

interagir com o ambiente e com as pessoas. 

Cabe aos professores, em especial ao professor de educação infantil estimularem as 

crianças para que elas percebam seus recursos corporais, bem como suas capacidades e 

limitações. Os educadores devem criar inúmeras possibilidades para que os pequeninos sintam-

se seguros e livres para aperfeiçoarem suas habilidades motoras. 

 

ORALIDADE E RELAÇÃO COM A LINGUAGEM ESCRITA 

A linguagem não é inata, o bebê nasce com capacidade para desenvolvê-la e é na 

convivência com adultos e crianças maiores que eles aprendem a falar. Inicialmente produzem 

sons variados (balbucio, choro, riso) - que num primeiro momento não apresenta função 

comunicativa e posteriormente busca expressar algo - e, também, se utilizam de gestos em que os 

significados são interpretados pelos adultos. É nesse processo interativo com o meio social que 

as crianças iniciam a apropriação da linguagem, sem desconsiderar a importância da maturação 

neurológica para que a comunicação se estabeleça. Diante desses fatores, reforça-se que nem 

todas as crianças desenvolvem-se da mesma forma. Lima ressalta a importância do contexto para 

o desenvolvimento da criança, afirmando o desenvolvimento da criança está diretamente 

relacionado com a diversidade e qualidade de experiências que ela tem a oportunidade de 

vivenciar. Estas experiências dependem da constituição do contexto em que a criança vive, 

principalmente do que lhe é tornado acessível pela ação mediadora dos adultos que se ocupam 

dela (LIMA, 2003, p. 26). A possibilidade de comunicação vai gradativamente sendo 

aperfeiçoada em razão das situações do cotidiano, que passam a exigir uma linguagem mais 
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elaborada, de acordo com o momento e com o interlocutor, como também do desenvolvimento 

da capacidade de ouvir e falar (CURITIBA, 2008, p. 15). No trabalho envolvendo a Linguagem 

Oral com crianças pequenas é importante que o profissional, além de conversar frequentemente 

com as crianças nas situações de rotina como alimentação, troca de fraldas, banho e demais 

atividades educativas de cuidado, propicie momentos de resgate do folclore brasileiro 

envolvendo canções, cantigas de roda, acalantos, brincos, advinhas, parlendas, trava-línguas, 

quadrinhas, entre outros, que divertem e encantam as crianças, favorecendo, assim, o 

desenvolvimento da oralidade. 

 

ARTE 

Quanto às Artes Visuais é importante que as crianças vivenciem projetos que 

oportunizem a exploração de diversas texturas, suportes e materiais. Estes devem permitir o 

movimento amplo e a ação exploratória, essencial às crianças desta faixa etária. Nessa fase, 

assim como no berçário, o principal instrumento da criança é o seu corpo; apenas após terem 

explorado diversos materiais e suportes (areia, tinta, massa de modelar, entre outros) com as 

mãos é que devemos introduzir brochas, palitos, pincéis e outros instrumentos. Inicialmente, para 

a realização de desenhos, recomenda-se privilegiar a utilização de materiais riscantes que 

apresentam uma espessura mais larga que o lápis comum, como, por exemplo, o giz de cera, 

visto que são mais fáceis de manusear e desenvolvem a força e a motricidade fina. A confecção 

de tintas e massas com as crianças é uma excelente oportunidade de aprendizagem, para 

aprimorar a coordenação motora fina e instigar a curiosidade infantil. 

Segundo Ferraz (2007), os bebês começam a descobrir o mundo pelos cheiros, gostos, 

formas, texturas e sons. Desta forma, a Arte é um valioso instrumento pelo qual pode-se 

propiciar às crianças o contato com as diferentes formas de expressão e materiais, que estimulam 

a descoberta do mundo e a promoção do desenvolvimento integral. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Quanto às Artes Visuais é importante que as crianças vivenciem projetos que 

oportunizem a exploração de diversas texturas, suportes e materiais. Estes devem permitir o 

movimento amplo e a ação exploratória, essencial às crianças desta faixa etária. Nessa fase, 

assim como no berçário, o principal instrumento da criança é o seu corpo; apenas após terem 

explorado diversos materiais e suportes (areia, tinta, massa de modelar, entre outros) com as 

mãos é que devemos introduzir brochas, palitos, pincéis e outros instrumentos. Inicialmente, para 
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a realização de desenhos, recomenda-se privilegiar a utilização de materiais riscantes que 

apresentam uma espessura mais larga que o lápis comum, como, por exemplo, o giz de cera, 

visto que são mais fáceis de manusear e desenvolvem a força e a motricidade fina. A confecção 

de tintas e massas com as crianças é uma excelente oportunidade de aprendizagem, para 

aprimorar a coordenação motora fina e instigar a curiosidade infantil. 

As atividades selecionadas para esse eixo são: coordenação motora fina, amassando e 

rasgando revistas, jogando no cesto, carimbo de pés e mãos com tinta guache, histórias contadas 

e cantadas, cantigas de roda gesticuladas. 

Exploração e manipulação de materiais de texturas diferentes. Propor desenhos livres 

utilizando giz de lousa molhado e de cera. Apreciação de móbiles e gravuras. Essas atividades 

trabalham a expressividade das artes visuais. Serão também oferecidos para exploração e 

conhecimento objetos como lixa, tecido, lã, barbante, e.v.a, entre outros. 

 

CONSTRUÇÃO DE NOÇÕES MATEMÁTICOS 

O lúdico no ensino da matemática, na Educação Infantil, além de dinâmico, faz com que 

os alunos sintam maior prazer em aprender, pois eles se identificam bastante com as brincadeiras 

e jogos. O primeiro contato com o lúdico faz com que os alunos participem ativamente das aulas. 

Na fase da Educação infantil, a criança ainda está desenvolvendo a capacidade de 

atenção, pois eles dispersam com muita facilidade e as brincadeiras ajudam nesse processo, pois 

as crianças sentem-se atraídas pela atividade voltada para seu mundo. 

Segundo Zatz Halaban (2006); brincar é essencial para a criança, pois é deste modo que 

ela descobre o mundo à sua volta e aprende a interagir com ele. O lúdico está sempre presente, o 

que quer que a criança esteja fazendo. 

A utilização dos jogos na atividades, ajudam a desenvolver o interesse de cada um 

tornando-os capazes de compreender com clareza as atividades e trabalhos aplicados na escola, 

deixando de existir diferenças entre alunos em relação ao aprendizado. Todos têm a capacidade 

de aprender, de uma maneira totalmente interessante para sua idade. 

Segundo Kishimoto (1998) o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou 

brincadeira para gastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, 

social e moral. 

O lúdico proporciona sensação de prazer e bem estar. Kishimoto (1994) afirma que o 

jogo é importante para o desenvolvimento infantil, porque propicia a descontração, a aquisição 

de regras, a expressão do imaginário e a apropriação do conhecimento. 
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Podemos dizer que o jogo serve como meio de exploração e invenção, reduz a 

conseqüência os erros e dos fracassos da criança, permitindo que ela desenvolva sua 

iniciativa, sua autoconfiança, sua autonomia. No fundo, o jogo é uma atividade séria 

que não tem conseqüência frustrante para a criança. (SMOLE, 1996, p. 138) 

 

SUGESTÕES DE ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICOS 

Quanto aos conteúdos de números e contagem oral, é imprescindível saber que é 

bastante complexo para os bebês compreenderem a relação entre números e numerais, pois eles 

ainda não conseguem correlacionar a palavra dois com a quantidade de dois objetos, por 

exemplo. Porém, na sala pode haver tapetes com números para serem encaixados, brinquedos 

próprios para bebês que contenham a escrita de números, entre outros. Também, propõese levar 

materiais diversificados para a sala, como: garrafas pet, bolas, bonecos, dentre outros, e, 

brincando com o bebê, pode-se fazer a contagem oral destes materiais, inclusive utilizando 

músicas. Algo que é bem significativo para eles é realizar diariamente a contagem das próprias 

crianças ou utilizando a chamadinha com fotos. É preciso oferecer para os bebês materiais de 

diferentes tamanhos, cores, pesos e texturas para serem explorados por eles, além de jogos ou 

utilização de objetos (como potes, por exemplo) que possibilitem empilhar, rolar e encaixar 

peças grandes. 

A criança desenvolve suas habilidades não só através do seu senso de observação, mas 

também através da manipulação. Esse é um ponto essencial quando queremos promover o 

despertar do bebê para a matemática. 

Se cada criança desenvolver suas habilidades ao seu próprio ritmo, a repetição também 

é a chave para promover o entendimento. 

 

RELAÇÃO COM O MUNDO FÍSICO E NATURAL 

As crianças têm uma curiosidade impressionante, que as impele à ação - tocar, provar, 

pensar, misturar, derramar - é assim que surge o conhecimento da criança em relação à natureza e 

à sociedade 

Desde o nascimento, as crianças observam e examinam ao seu redor, 

buscando informações sobre o mundo por meio dos sentidos. De início, sua compreensão do 

mundo físico está limitada ao seu campo perceptual: as coisas que elas não percebem não 

existem, e as que elas percebem, muitas vezes, parecem inexplicáveis. Por isso, elas 

obtêm sentido do mundo pelo movimento e pelas sensações. Principalmente, porque têm 
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uma curiosidade impressionante, que as impele à ação – tocar, provar, pensar, misturar, 

derramar. É assim que surge o conhecimento da criança em relação à natureza e à sociedade. 

 

SUGESTÕES DE ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICOS 

A criança desta faixa etária está em constante observação e exploração do meio no qual 

está inserida. Para isto o educador deve proporcionar a ela projetos que envolvam atividades de 

deslocamento livre por todo espaço, interno e externo da unidade de ensino, onde ela possa ter 

contato com plantas, animais de pequeno porte, insetos, pessoas e diferentes tipos de objetos, 

para observação, conhecimento, desenvolvimento de sensações e percepções e construção de 

noções de cuidado destes, sempre com o auxílio do adulto, mantendo-se normas de segurança. 

O educador deve trazer uma variedade de materiais adequados a faixa etária para que as 

crianças os explorem, ou mesmo levá-las a um espaço que tenham objetos que possam ser 

observados e manipulados. Dentro dos processos de transformação da natureza, pode-se instigar 

na criança, utilizando-se de jogos e brincadeiras, a curiosidade e a percepção das transformações 

no tempo (chuva caindo, relâmpagos, objetos quentes pelo sol, tronco quebrado ou apodrecido, 

entre outros). É necessário, também, proporcionar atividades de movimento frente ao espelho, 

com o colega, com objetos ou sozinhos, a fim de desenvolver habilidades psicomotoras e 

incentivar a descoberta do próprio corpo e do corpo do outro.  

O educador poderá com o auxílio de livros, vídeos e músicas, ou até mesmo levando um 

animal de pequeno porte para sala de aula, proporcionar às crianças o contato e conhecimento 

sobre este animal, o que come, onde vive, como se locomove e o som que produz, procurando 

incentivar atitudes de valorização e cuidado com ser vivo. Também, propõe-se experimentar 

alimentos naturais de variados sabores, visualizar e sentir, pelo tato, diferentes elementos, 

trabalhar com odores e escutar sons da natureza, ampliando as sensações visuais, auditivas, 

gustativas e olfativas. Sugere-se a realização de brincadeiras que permitam o contato com água, 

areia, terra, pasta de maisena, entre outros elementos ou materiais, para que a criança sinta e 

conheça as diferentes texturas e propriedades destes, como quente e frio, liso e áspero, entre 

outros. 

 

RELAÇÃO COM O MUNDO SOCIAL E HISTÓRICO-CULTURAL. 

Nesta fase a criança espelha-se no outro para se identificar, se reconhecer e se 

diferenciar. Será na identificação com o outro que nascerá a singularidade de um indivíduo. 

Tanto isso ocorre que o bebê se relaciona de maneiras diferentes com cada membro da família e 
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esta tem função primordial no processo das aquisições sociais dele. A qualidade dos primeiros 

vínculos e interações poderá descortinar para o bebê um mundo percebido como bom, agradável 

e acolhedor, deixando-lhe assim o registro interno de um lugar onde vale a pena estar e viver.  

A afetividade na unidade de ensino é tão importante quanto o ambiente familiar, pois 

propiciará ao bebê realizar parcerias necessárias ao desenvolvimento e as primeiras negociações 

com o outro, um espaço de socialização que lhe permitirá assimilar valores e, no futuro, inserir-

se em outros grupos sociais. Por terem sido apreendidos em um período muito inicial da vida, 

dificilmente esses princípios são eliminados e, mais tarde, em outras fases da vida, servirão de 

modelo para o indivíduo. Nos grupos em que buscará se introduzir, no futuro, ele vai procurar 

referenciais similares aos que lhe foram apresentados na infância.  

Esses valores são internalizados apenas quando pessoas significativas lhe atribuíram 

algum sentido. Partindo deste pressuposto, é fundamental que os bebês tenham diferentes 

oportunidades em que possam vivenciar diálogos, trocas e negociações de modo que possam 

conhecer e interagir com outras pessoas, ampliando gradativamente suas condições de 

socialização e para tal podemos recorrer a estratégias como: brincadeiras, contação de histórias, 

musicalização, teatro, atividades ao ar livre, entre outras. O papel do educador é fundamental no 

momento de interagir com o bebê para auxiliá-lo no processo de conquista da identidade dentro 

de um grupo social, pois, segundo Vigotsky, é por meio dessa ação recíproca (mediação) que a 

criança, desde o nascimento, estrutura sua forma de ser, pensar, agir, imaginar, comunicar-se, 

emocionar-se e perceber-se como sujeito. 

 

SUGESTÕES DE ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICOS: 

Conhecer melhor o desenvolvimento social da criança nessa faixa etária é primordial 

para entender o processo evolutivo das interações dela com outras pessoas e também a relação 

direta e indireta com o meio que a cerca, tornando-o agente integral de um grupo social. Uma das 

funções básicas da Educação Infantil é permitir que a criança reconheça a existência do outro - 

com quem trocará brinquedos, carinho, experiências, entre outros.  

É um trabalho delicado que depende da sensibilidade dos educadores. Nesse processo, a 

criança amadurece, e quanto mais amparada e preparada para esse crescimento, mais harmônica 

e tranquila será, e maior facilidade de inserção em outros grupos sociais ela terá. É preciso 

lembrar que as trocas sociais entre adultos e crianças são responsáveis pela formação do 

indivíduo. Nessa idade, a imitação é um dos recursos que a criança encontra para sobreviver em 

um mundo que está apenas conhecendo. Neste processo, os exemplos dos adultos são 
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fundamentais. Criar condições para que esse processo de envolvimento social aconteça de 

maneira saudável propicia à criança maior segurança, inclusive em relação à sua própria 

imagem. 

ORGANIZADOR CURRICULAR – BEBÊS (ZERO A 1 ANO) 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

 

Artigo 9.º DCNEIs – As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

 I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, 

expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; [...] 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaço temporais; 

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas; 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-

estar; 

VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, 

que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e 

reconhecimento da diversidade; [...] 

XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e 

tradições culturais brasileiras; 

XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Valores e atitudes para 

a vida em sociedade. 

 ● Família e pessoas do 

(EI01EO01) Perceber que suas ações têm efeitos nas 

outras crianças e nos adultos. 

● Perceber-se e se relacionar com outros indivíduos.   
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convívio social. 

● Comunicação oral e 

corporal. 

● Conhecer e reconhecer seus familiares e outras pessoas 

do convívio social. 

● Perceber que pode se comunicar por meio de sorriso, 

choro, balbucio e gestos. 

● Oralizar em resposta a estímulos estabelecendo 

relações. 

● Demonstrar sentimento de afeição pelas pessoas com as 

quais interage. 

● Envolver-se em situações simples de dar e receber 

brinquedos, alimentos e demais elementos. 

● Lançar objetos e manifestar-se ao recebê-los de volta. 

● Brincar com outras crianças e adultos, imitando ou 

mostrando suas ações para estabelecer relações. 

● O próprio corpo 

● Corpo: possibilidades e 

limites. 

●Possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

● Esquema corporal. 

● Motricidade: e 

(EI01EO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu 

corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. 

● Explorar o próprio corpo na perspectiva de conhecê-lo, 

sentindo os seus movimentos, ouvindo seus barulhos, 

conhecendo suas funções e formas de funcionamento. 

● Conhecer e identificar as partes do corpo. 

● Identificar e brincar com sua própria imagem no 

espelho. 

● Participar de experiências em que o(a) professor(a) 

realiza movimentos com o seu corpo como por exemplo, 

“Serra, serra, serrador”. 

● Observar pessoas ou objetos que se movem em sua 

linha de visão e gradativamente ao seu redor. 

● Participar de brincadeiras que estimulem a relação com 

o outro. 

● Segurar e examinar objetos, explorando-os. 

● Explorar objetos de diversos materiais: borracha, 

madeira, metal, papel e outros, demonstrando 

curiosidade. 

● Experimentar novos movimentos ao explorar objetos 
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ou brinquedos. 

● Esconder e achar objetos e pessoas. 

● Realizar progressivamente ações de engatinhar, andar, 

levantar, sentar, carregar, rastejar e outros. 

● Vivenciar brincadeiras com obstáculos que permitam 

empurrar, rodopiar, balançar, escorregar, equilibrar-se, 

arrastar, engatinhar, levantar, subir, descer, passar por 

debaixo, por cima, saltar, rolar, virar cambalhotas, 

perseguir, procurar, pegar. 

● Experienciar atividades de apertar, tocar, balançar, 

arremessar, empurrar, rolar, engatinhar, dançar e outros. ● 

Assistir e participar de apresentações de danças, de vários 

estilos e ritmos, segundo suas possibilidades. 

● Brincar livremente e quando orientada realizar jogos de 

comando. 

● Cuidados com a 

organização do ambiente. 

● Profissionais e espaços 

da instituição. 

● Patrimônio material e 

imaterial. 

● Características físicas, 

propriedades e utilidades 

dos objetos. 

● Recursos tecnológicos 

e midiáticos. 

●Manifestações 

culturais. 

●Possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

● Meios de transporte. 

(EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária 

e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, 

brinquedos. 

● Conhecer e relacionar-se com as crianças e 

profissionais da instituição. 

● Interagir com os(as) professores(as), funcionários(as) e 

outras crianças estabelecendo vínculos afetivos. 

● Interagir com crianças de diferentes turmas, em 

situações coletivas e pequenos grupos. 

● Explorar materiais diversos como: caixas, bolas, 

chocalhos, chapéus, óculos, panelas, brinquedos, 

instrumentos musicais e outros, em situações de interação 

social. 

● Explorar objetos de nossa cultura tecnológica: livros, 

rádio, gravador, máquina de calcular, telefone outros, 

interagindo com as demais crianças. 

● Brincar com jogos de encaixe e construção 

experimentando possibilidades de montar, desmontar ou 
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empilhar e derrubar. 

● Perceber por meio dos sentidos os atributos dos objetos, 

brincando entre pares 

● Experienciar coletivamente objetos que estimulam a 

percepção visual, tátil e sonora. 

● Vivenciar tarefas como guardar brinquedos. 

● Participar de eventos culturais coletivos. 

● Oferecer brinquedos, objetos ou pedaços de alimento a 

outra pessoa. 

● Brincar livremente nos diversos espaços e ambientes 

escolares interagindo com outras crianças e adultos. 

● Visualizar imagens e escutar os nomes de meios de 

transportes que fazem parte do seu contexto. 

● Comunicação verbal, 

expressão e sentimentos. 

(EI01EO04) Comunicar necessidades, desejos e emoções, 

utilizando gestos, balbucios, palavras. 

● Comunicar-se com seu professor(a) e colegas fazendo 

uso de diferentes formas de expressão, buscando contato 

e atenção durante as situações de interação. 

● Comunicar desejos e necessidades utilizando, 

gradativamente, gestos e movimentos, como: estender os 

braços pedindo colo, apontar para o banheiro quando 

sente vontade de urinar, colocar a mão na barriga para 

manifestar que está com fome, apontar para pessoas e 

objetos reconhecendo-os e outros. 

● Sorrir e oralizar em resposta a uma estimulação feita 

por outro sujeito. 

● Interagir com adultos e sentir-se confiante nas situações 

de cuidados pessoais. 

● Próprio corpo e o 

corpo humano. 

● Cuidados com o corpo. 

● Hábitos alimentares, de 

higiene e de descanso. 

(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas 

sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso. 

● Manifestar desconforto ao necessitar ser trocado, ao 

estar com fome ou sono. 
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●Cuidados com a saúde. 

● Expressão corporal. 

● Demonstrar satisfação ao participar de rotinas 

relacionadas à sua alimentação, sono, descanso e higiene. 

● Interagir ao receber cuidados básicos ouvindo 

antecipadamente, as ações realizadas. 

● Participar de práticas de higiene, conhecendo o próprio 

corpo. 

● Conhecer e reconhecer o material de uso pessoal. 

● Vivenciar o contato com diferentes alimentos. 

● Expressar necessidades, emoções e sentimentos que 

vivencia. 

● Interagir com o outro ao receber aconchego nos 

momentos de choro e conflito. 

● Vivenciar dinâmicas de troca de afeto como abraço, 

gestos de carinho, segurar na mão e outras. 

● Expressar-se em jogos e brincadeiras corporais. 

●Respeito à 

individualidade e à 

diversidade. 

●Normas de convivência 

e combinados. 

(EI01EO06) Interagir com outras crianças da mesma 

faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social. 

● Participar de momentos de interação com crianças da 

mesma idade, outras idades e adultos. 

● Comunicar-se com o outro imitando gestos, palavras e 

ações. 

● Perceber ações e expressões de seus colegas. 

● Experienciar momentos onde objetos e brinquedos são 

compartilhados. 

● Vivenciar normas e combinados de convívio social. 

● Identificar as pessoas que compõem o grupo familiar. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, 

expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 
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II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical; [...] 

 VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-

estar; [...] 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 

poesia e literatura; [...] 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Comunicação corporal. 

●Estado de tensão, 

movimento, relaxamento 

corporal. 

(EI01CG01) Movimentar as partes do corpo para 

exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. 

● Expressar sentimentos e desejos produzindo reações 

corporais como choro, sorriso, balbucio e inquietações. 

● Ouvir o nome dos sentimentos que expressa. 

● Movimentar as mãos e os pés com o intuito de 

observar-se. 

● Movimentar as mãos com o intuito de alcançar e 

segurar objetos que chamem sua atenção. 

● Movimentar o corpo para alcançar objetos que estão 

próximos ou distantes. 

● Virar-se para visualizar ou alcançar objetos que lhe 

chamam a atenção. 

● Observar-se no espelho, explorando movimentos. 

● Reconhecer a sua imagem ao visualizar fotos. 

● Participar de situações coletivas de canto, dança, teatro 

e outras manifestando-se corporalmente. 

● Reagir positivamente frente a estímulos sensoriais. 

●Possibilidades 

corporais. 

● Orientação espacial. 

●Estado de tensão, 

(EI01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas 

brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e 

desafiantes. 

● Explorar os espaços da instituição utilizando 
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movimentação e 

relaxamento corporal. 

● Movimento. 

habilidades corporais como sentar, subir, descer, 

engatinhar, ficar em pé, rolar, deitar dentre outras 

possibilidades. 

● Pegar objetos que estão próximos. 

● Agarrar objetos e explorá-los. 

● Transferir objetos de uma mão para outra. 

● Lançar objetos acompanhando seu trajeto. 

● Colocar objetos em um recipiente e tirá-los. 

● Brincar com o próprio corpo agindo progressivamente 

com autonomia para ficar em pé, andar com crescente 

destreza, subir pequenos degraus e depois descer. 

● Bater palmas e realizar outros movimentos coordenados 

com as mãos. 

● Movimentar-se para alcançar objetos distantes. 

● Percorrer circuito simples, organizados com materiais 

diversos de acordo com suas habilidades motoras. 

● Imitação como forma 

de expressão. 

● Movimento. 

(EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras 

crianças, adultos e animais. 

● Explorar possibilidades corporais como: engatinhar, 

andar, rolar, arrastar-se, dentre outras. 

● Perceber características de diferentes pessoas e animais. 

● Produzir movimentos e gestos com intencionalidade de 

imitar. 

● Movimentar-se ao som de músicas que retratam 

características sonoras e gestuais dos animais. 

● Movimentar-se livremente ou ao comando do(a) 

professor(a) imitando gestos de pessoas e animais. 

● Conhecer e movimentar-se imitando os animais típicos 

da região. 

● Cuidados com o corpo. 

●Práticas sociais 

relativas à saúde, higiene 

e alimentação. 

(EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da 

promoção do seu bem-estar. 

● Participar dos cuidados do seu corpo enquanto trocada 

ou higienizada. 
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● Reconhecer o(a) professor(a) como auxiliador de suas 

ações. 

● Demonstrar através de gestos e expressões quando está 

suja ou com fome. 

●Alimentar-se demonstrando curiosidade pelos 

alimentos. 

● Buscar objetos de conforto para si ou para seus colegas. 

● Reconhecer os locais de higiene e alimentação, bem 

como onde estão seus pertences. 

● Perceber a importância dos cuidados com o corpo. 

● Preensão, encaixe e 

lançamento. 

● Os objetos e suas 

características. 

(EI01CG05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe 

e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio 

de diferentes materiais e objetos. 

● Explorar diferentes materiais e suas características 

físicas. 

● Agarrar e segurar materiais estruturados e não 

estruturados de diferentes tamanhos, explorando-os. 

● Participar de atividades que desenvolvam o lançamento 

de bolas, almofadas e outros materiais. 

●Participar de atividades que envolvam 

encaixe/desencaixe de peças, apreensão e distribuição das 

peças em recipientes, dentre outras possibilidades. 

● Explorar objetos diversos de borracha, de madeira, de 

metal, de papel etc., apertando, mordendo, tocando, 

balançando, produzindo sons, arremessando, empurrando, 

puxando, rolando, encaixando, rosqueando, etc. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical [...]; 
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IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 

poesia e literatura [...]; 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Linguagem sonora. 

● Percepção auditiva. 

●Parâmetros do som: 

altura, intensidade, 

duração e timbre. 

● Estilos musicais. ● 

Sons do corpo, dos 

objetos. 

● Melodia e ritmo. 

● Diversidade musical. 

●Paisagem sonora: sons 

naturais, humanos, 

industriais ou 

tecnológicos. 

(EI01TS01) Explorar sons produzidos com o próprio 

corpo e com objetos do ambiente. 

● Explorar o próprio corpo, os sons que emite e outras 

possibilidades corporais. 

● Experienciar sons com o corpo: bater palmas, bocejar, 

espirrar, bater os pés, chorar, gritar, rir, cochichar, roncar. 

● Explorar possibilidades vocais, como produzir sons: 

agudos e graves, fortes e fracos, longos e curtos. 

● Perceber sons do ambiente e na manipulação de 

objetos. 

● Explorar músicas de diferentes melodias, ritmos e 

estilos. 

● Vivenciar histórias e brincadeiras cantadas e 

dramatizadas. 

● Linguagem gráfica. 

●Elementos da 

linguagem visual: 

texturas, cores, 

superfícies, volumes, 

linhas, espaços, formas 

etc. 

● Suportes, materiais e 

instrumentos das Artes 

Visuais. 

●Estratégias de 

apreciação estética. 

● Obras de Arte. 

(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes 

suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. 

● Manusear e explorar diferentes materiais e superfícies 

desenvolvendo as sensações, com diferentes 

possibilidades percebendo as texturas. 

● Produzir marcas gráficas em diferentes suportes. 

● Rabiscar e pintar à sua maneira. 

● Explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais 

ao produzir marcas gráficas em diferentes suportes. 

● Explorar, observar, misturar e descobrir cores. 

● Manipular e explorar obras de arte, percebendo seus 

elementos visuais como: forma, espaço, cor, textura, 

linhas, ponto e outros, por meio da mediação do(a) 

professor(a). 
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● Experienciar com tintas e materiais típicos da região 

como folhas, sementes, flores, terras de diferentes 

texturas e cores etc 

●Linguagem musical, 

corporal e dramática. 

● Sons do corpo, dos 

objetos e da natureza. 

● Ritmos. 

● Músicas e danças. 

● Instrumentos musicais 

convencionais e não 

convencionais. 

● Recursos tecnológicos 

e midiáticos que 

produzem e reproduzem 

músicas. 

● Diversidade musical de 

várias culturas, locais, 

regionais e globais. 

● Parâmetros do som: 

altura, intensidade, 

duração e timbre. 

● Paisagem sonora: sons 

naturais, humanos, 

industriais ou 

tecnológicos. 

(EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e 

materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias. 

●Perceber o som de diferentes fontes sonoras presentes 

no dia a dia: buzinas, despertador, toque do telefone, sino, 

apito, dentre outros. 

● Conhecer e reconhecer sons de diferentes animais por 

meio de reprodução de áudios. 

● Perceber os sons e explorar diferentes instrumentos 

convencionais ou não, acompanhando brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. 

● Perceber sons graves, agudos, fortes e fracos, curtos e 

longos de diferentes fontes sonoras. 

● Escutar músicas de diferentes estilos e em diferentes 

suportes. 

● Experienciar ritmos diferentes produzindo gestos e 

sons. 

● Perceber vozes gravadas de pessoas conhecidas. 

● Responder virando em direção ao som quando há mais 

de um estímulo sonoro presente. 

● Apreciar produções audiovisuais como musicais, 

brinquedos cantados, teatro de fantoches. 

● Escutar cantigas e músicas folclóricas da região 

paranaense e outras regiões. 

● Escutar e dançar músicas de diferentes culturas. 

● Imitar e reproduzir sonoplastias. 

 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 
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Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical; [...] 

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação 

com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais 

orais e escritos; [...] 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● A língua falada e suas 

diversas funções e usos 

sociais. 

● Linguagem oral. 

● Palavras e expressões 

da língua. 

● Escuta. 

● Identificação nominal. 

(EI01EF01) Reconhecer quando é chamado por seu nome 

e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive. 

● Reconhecer a si mesmo e aos colegas em fotos, no 

convívio e no contato direto. 

● Participar de brincadeiras e cantigas típicas envolvendo 

os nomes das crianças da sua convivência. 

● Vivenciar experiência em que outras crianças ou 

professores(as) e funcionários citam seu nome. 

● Reconhecer seu nome quando chamado. 

● Verbalizar, a seu modo, o próprio nome e de outras 

crianças. 

● Patrimônio cultural, 

literário e musical. ● 

Escuta, observação e 

respeito à fala do outro. 

● Linguagem, gêneros e 

suportes textuais. 

● Sons da língua e 

sonoridade das palavras. 

(EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de 

poemas e a apresentação de músicas. 

● Participar de situações de escuta de poemas e músicas. 

● Cantar e participar articulando gestos e palavras. 

● Conhecer poemas e músicas típicas regionais. 

● Manipular diferentes suportes textuais de músicas e 

poemas. 

● Participar de jogos e brincadeiras de linguagem que 

explorem a sonoridade das palavras. 

● Patrimônio cultural, 

literário e musical. ● 

(EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas 

ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de 
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Escuta, observação e 

respeito à fala do outro e 

textos literários. ● 

Sensibilidade estética em 

relação aos textos 

literários. 

leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de 

virar as páginas). 

● Ouvir a história e observar seus elementos. 

● Ampliar a capacidade de seleção de sons e 

direcionamento da escuta. 

● Perceber os diferentes sons. 

● Participar de situações que envolvam a leitura de 

textos, onde utiliza-se diferentes suportes. 

● Explorar as histórias, observando o adulto-leitor nos 

momentos de segurar o portador e de virar as páginas. 

● Imitar comportamentos do(a) professor(a) ou de seus 

colegas ao explorar livros. 

● Escutar histórias lidas, contadas com fantoches, 

representadas em encenações, escutadas em áudios e 

outras situações. 

●Personagens e cenários. 

●Elementos das histórias. 

● Vocabulário. 

(EI01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de 

histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor. 

● Observar e manusear livros com imagens, apontando 

fotos, figuras ou objetos conhecidos em ilustrações. 

● Observar e identificar personagens, elementos e 

cenários nas narrativas. 

● Interagir a estímulos do(a) professor(a), no decorrer das 

contações de histórias. 

● Ampliar o conjunto de palavras conhecidas fazendo uso 

destas ao oralizar sobre as histórias. 

● Conhecer e formar um repertório de histórias 

preferidas. 

● Conhecer livros com imagens típicas de seu território 

que são adequados para a faixa etária. 

● Escuta, fala e 

expressões da língua. 

● Entonação de voz. 

● Linguagem oral e 

(EI01EF05) Imitar as variações de entonação e gestos 

realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar. 

● Reproduzir sons e gestos realizados por outras crianças 

e professor(a), durante leitura de histórias ou ao cantar 
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gestual. 

● Vocabulário. 

músicas. 

● Responder a estímulos sonoros realizados durante a 

contação de história ou ao cantar músicas desenvolvendo 

reações como assustar-se, entristecer-se, alegra-se, dentre 

outros. 

● Vocalizar em resposta aos estímulos das histórias e 

músicas. 

● Perceber os sentimentos dos personagens: tristeza, 

alegria, medo, dentre outros. 

● Comunicar-se por meio da vocalização, gestos ou 

movimentos nas situações de leitura de histórias e ao 

cantar músicas. 

● Brincar com enredos, objetos ou adereços, tendo como 

referência histórias conhecidas. 

● Observar e imitar entonações, gestos, movimentos ou 

expressões ao participar de situações de leitura de 

história, explorações de livros e ao cantar. 

● A comunicação e suas 

funções sociais. 

● Linguagem oral. 

● Gestos e movimentos. 

(EI01EF06) Comunicar-se com outras pessoas usando 

movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de 

expressão. 

● Comunicar-se com professor(a) e colegas realizando 

diferentes formas expressão e buscando-se entender. 

● Responder a estímulos sorrindo ou parando de chorar. 

● Participar de experiências de interação que envolvem 

jogos corporais como, por exemplo, esconder partes do 

corpo e ter prazer ao encontrá-las, situações de dar e 

receber brinquedos ou outros objetos para que tenha a 

oportunidade de brincar, interagir e se comunicar. 

● Responder com gestos e outros movimentos com a 

intenção de comunicar-se. 

● Responder a perguntas simples com linguagem não 

verbal. 

● Executar gestos simples quando solicitada. 
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● Usar palavras para designar objetos ou pessoas. 

● Imitar sons e gestos realizados por outras pessoas. 

● Expressar-se com gestos comuns de sua cultura, como: 

"dar tchau", brincar de barco emitindo o movimento e 

som do impacto nas águas, imitar o movimento e som do 

carro ao acelerar, dentre outras possibilidades. 

 

● Materiais gráficos e 

tecnologias audiovisuais. 

● Diferentes usos e 

funções da língua falada 

e escrita. 

● Gêneros e suportes de 

texto. 

(EI01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e 

audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, 

jornal, cartaz, CD, tablet etc.). 

● Manipular livros, gibis, jornais, cartazes, revistas e 

outros. 

● Explorar diferentes tipos de materiais impressos 

imitando ações e comportamentos típicos de um leitor, 

como virar a página, apontar as imagens, usar palavras, 

gestos ou vocalizar na intenção de ler em voz alta o que 

está escrito. 

● Manipular e explorar instrumentos tecnológicos como: 

microfone, telefone, dentre outros percebendo suas 

funções. 

● Identificar o uso e a função de alguns recursos 

tecnológicos e midiáticos, por exemplo, dançando ou 

cantando quando o(a) professor(a) pega um CD, 

encenando frente a uma filmadora ou fazendo pose frente 

a uma máquina fotográfica. 

● Gêneros textuais e 

sensibilidade estética 

literária. 

(EI01EF08) Participar de situações de escuta de textos em 

diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, 

receitas, quadrinhos, anúncios etc.). 

● Participar de situações de escuta de diferentes gêneros 

textuais como: poemas, fábulas, contos, receitas e outros. 

● Perceber a variedade de suportes textuais observando e 

manipulando: jornais, livros de receitas, revistas, dentre 

outros. 
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● Escutar poemas, parlendas e canções brincando com 

tecidos e outros materiais. 

● Materiais e tecnologias 

para a produção da 

escrita. 

● Registro escrito. 

● Gêneros e suportes de 

texto. 

(EI01EF09) Conhecer e manipular diferentes 

instrumentos e suportes de escrita. 

● Participar de situações significativas de leitura e escrita. 

● Manipular e explorar revistas, jornais, livros e outros 

materiais impressos. 

● Explorar suportes textuais de materiais diversos: 

plástico, tecido, borracha, papel, dentre outros. 

● Registrar vivências utilizando diferentes suportes de 

escrita: tinta, giz de cera, carvão, dentre outros, 

conhecendo suas funções. 

● Explorar diferentes instrumentos e suportes de escrita 

em situações de brincadeira ou pequenos grupos. 

● Reconhecer os livros demonstrando preferência por 

algumas histórias ou poemas ao apontar para solicitar a 

leitura. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaço temporais; 

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao 

tempo e à natureza; 

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício 

dos recursos naturais; 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

●Percepção dos (EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de 
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elementos no espaço. 

● Órgãos dos sentidos e 

sensações. 

●Os objetos e suas 

características, 

propriedades e funções. 

●Odores, sabores, 

texturas, temperaturas, 

cores etc 

objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 

● Manipular e explorar objetos e brinquedos de materiais 

diversos, explorando suas características físicas e suas 

possibilidades: morder, chupar, produzir sons, apertar, 

lançar, etc. 

● Explorar o espaço por meio do corpo e dos sentidos, a 

fim de perceber odores, cores, sabores, temperaturas e 

outras possibilidades presentes em seu ambiente. 

● Explorar espaços naturais e construídos percebendo-os 

com o corpo. 

● Manusear e explorar objetos naturais e industrializados 

observando suas formas e características. 

● Sentir o odor de diferentes elementos. 

● Observar as cores de elementos presentes em seu dia a 

dia. 

● Experimentar diferentes sabores com o intuito de 

desenvolver o paladar. 

● Experienciar com diferentes temperaturas: quente/frio. 

● Conhecer os alimentos típicos da região ampliando o 

contato com os alimentos, por exemplo, pela 

consistência: sólidos, pastosos, líquidos ou pelos odores e 

sabores. 

● Relação causa e efeito. 

● Fenômenos físicos: 

fusão, mistura, 

transformação. 

● Fenômenos químicos: 

produção, mistura, 

transformação. 

(EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito 

(transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na 

interação com o mundo físico. 

● Brincar com diferentes materiais percebendo a 

atividade de mover e remover objetos como: tirar e 

colocar em recipientes, colar e descolar objetos com 

velcro, dentre outras possibilidades. 

● Realizar ações como puxar ou arrastar brinquedos 

amarrados com barbantes. 

● Participar de atividades que envolvam mistura de 

corantes ou tinta para que perceba a reação. 
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● Realizar pintura com diferentes misturas: terra com 

água, cola com corante, espuma com corante, dentre 

outras possibilidades. 

● Observar e vivenciar situações de contato com 

fenômenos da natureza, exemplo: chuva, vento, 

correnteza etc. 

● Elementos naturais: 

água, sol, ar e solo. 

● Seres vivos: pessoas, 

animais e plantas. 

●Instrumentos para 

observação e 

experimentação. 

(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, 

manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

● Interagir em diferentes espaços que permitem, por meio 

dos sentidos, a percepção dos elementos naturais: água, 

sol, ar, solo. 

● Perceber a existência de diferentes tipos de seres vivos 

observando animais e plantas. 

● Explorar ambientes naturais para que perceba pequenos 

animais e insetos. 

● Explorar ambientes naturais para que perceba diferentes 

vegetações. 

● Descobrir, por meio de seus sentidos, os seres vivos 

próximos do seu entorno. 

● Conhecer as características (tamanho, cheiro, som, 

cores, movimentos e etc.) dos seres vivos. 

● Apreciar e manifestar curiosidade frente aos elementos 

da natureza, se entretendo com eles. 

●Diferenças e 

semelhanças entre os 

objetos 

● Órgãos dos sentidos. 

●Os objetos, suas 

características e 

propriedades. 

(EI01ET05) Manipular materiais diversos e variados para 

comparar as diferenças e semelhanças entre eles. 

● Manipular objetos com formas, cores, texturas, 

tamanhos e espessuras diferentes. 

● Participar de situações em que o(a) professor(a) nomeia 

os atributos dos objetos destacando semelhanças e 

diferenças. 

● Perceber objetos com características variadas: leves, 

pesados, pequenos, grandes, finos, grossos, roliços, e suas 

possibilidades de manuseio. 
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● Explorar materiais com texturas variadas como: mole, 

macio, áspero, liso, duro, dentre outras. 

 

● Ritmos, velocidades e 

fluxos. 

● Noção Temporal. 

● Sequência Temporal. 

(EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e 

fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, 

escorregadores etc.). 

● Participar de situações em que o(a) professor(a) 

relaciona noções de tempo a seus ritmos biológicos, para 

perceber a sequência temporal em sua rotina diária: 

alimentar-se, brincar, descansar, tomar banho. 

● Realizar movimentos corporais na mesma frequência 

dos ritmos musicais. 

● Realizar brincadeiras que envolvam fluxo e velocidade, 

como exemplo: serra, serra, serrador; bambalalão; dentre 

outras. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, 

expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; [...] 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaço temporais; 

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas; 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-

estar; 

VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, 

que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e 

reconhecimento da diversidade; [...] 

XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e 
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tradições culturais brasileiras; 

XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

●Cuidados com a 

organização do ambiente. 

● Valores para a vida em 

sociedade. 

●Respeito à 

individualidade e à 

diversidade de todos. 

● Família e escola. 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e 

solidariedade na interação com crianças e adultos. 

● Conhecer e relacionar-se com outros indivíduos, e com 

profissionais da instituição. 

● Receber visitas e visitar crianças de outras turmas para 

vivenciar experiências. 

● Reconhecer seus familiares. 

● Vivenciar situações de convívio social com crianças de 

diferentes idades. 

● Perceber as consequências de suas ações com o outro 

em situações de amizade e conflito. 

● Vivenciar dinâmicas de troca de afeto percebendo a 

importância do abraço, fazer um carinho, entre outras. 

● Demonstrar sentimentos de afeição pelas pessoas com 

as quais interage. 

● Demonstrar incômodo quando suas ações geram o 

choro de outra criança ou fazer carinho quando um colega 

da sala está triste. 

● Ajudar o(a) professor(a) em tarefas simples, como 

guardar brinquedos. 

● Imitar ações de outras crianças e dos(as) 

professores(as) estabelecendo relações. 

● Autoconhecimento. 

● Próprio corpo e suas 

possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

● Estratégias para a 

resolução de situações-

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e 

confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades 

e desafios. 

● Reconhecer sua imagem corporal no espelho ou através 

de fotos. 

● Brincar com seu corpo por meio de gestos e 
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problema. movimentos ou apontar partes do seu corpo e mostrar a 

correspondência destas em seus colegas. 

● Realizar progressivamente ações como andar, levantar, 

sentar, engatinhar, carregar, rastejar, rolar e outros. 

● Perceber as possibilidades de seu corpo frente aos 

desafios (agachar, rolar, rastejar, engatinhar). 

● Resolver situações de dificuldades e desafios (lançar 

um brinquedo, pegar algo que caiu, alcançar algo) à sua 

maneira. ● Participar de situações diversas interagindo 

com os pares e professores(as). 

● Patrimônio material e 

imaterial. 

● Recursos tecnológicos 

e midiáticos. 

● Convívio e interação 

social. 

●Atributos físicos e 

função social dos 

objetos. 

● Meios de transporte. 

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com 

crianças da mesma faixa etária e adultos. 

● Explorar espaços e objetos de uso coletivo. 

● Vivenciar situações coletivas de brincadeiras com seus 

pares e professores(as). 

● Brincar com brinquedos e objetos em pequenos grupos 

considerando suas funções sociais. 

● Explorar coletivamente em diferentes momentos: 

fantasias, acessórios como lenços, chapéus, entre outros, 

brincando de faz de conta. 

● Interagir com colegas para iniciar uma brincadeira ou 

compartilhar brinquedos em suas atividades de 

explorações, investigações ou de faz de conta. 

● Explorar e compartilhar instrumentos e objetos de 

nossa cultura: óculos, chapéus, pentes, escovas, telefones, 

caixas, panelas, instrumentos musicais, livros, rádio, 

gravadores, etc. 

● Brincar livremente com crianças da mesma faixa etária 

e adultos estabelecendo relações. 

● Manter interações que gradativamente tenham maior 

duração, intenção de continuidade e complexidade de 

relações nas suas brincadeiras e jogos de exploração. 

● Observar e nomear os meios de transportes que fazem 
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parte do seu contexto 

● Comunicação verbal e 

não verbal. 

● Sensações, emoções, 

percepções e 

sentimentos. 

(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, 

buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

● Relacionar-se com o outro e percebê-lo nas diferentes 

situações sociais. 

● Interagir com seus pares, professor(a) e outras pessoas 

à sua volta. 

● Expressar as sensações e percepções que tem de seu 

entorno por meio do choro, balbucio, gestos, palavras e 

frases simples. 

● Expressar necessidades, emoções e sentimentos que 

vivencia, por meio de diferentes linguagens, sinalizando 

situações positivas e negativas que experimenta. 

● Brincar livremente com o outro estabelecendo relações. 

● Participar de situações de brincadeira buscando 

compartilhar enredos e cenários, usando expressões 

faciais como forma de expressar suas ideias, sentimentos 

e emoções por meio da dança, da música ou da arte. 

● Participar de situações de brincadeiras de faz de conta 

que incentivem a comunicação entre as crianças. 

● Identificação do 

próprio corpo. 

● Identificação do corpo 

do outro. 

● Características físicas. 

●Respeito à 

individualidade e 

diversidade. 

●Outras pessoas, tempos 

e culturas 

(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características 

físicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

● Observar as suas características físicas. 

● Observar o outro e suas características físicas. 

● Observar características individuais, semelhanças e 

diferenças entre as pessoas. 

● Vivenciar situações diversas de convívio social com 

crianças de diferentes idades e adultos. 

● Demonstrar afeto e respeito ao outro. 

● Normas de convívio 

social. 

●Manifestações 

(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social 

nas interações e brincadeiras. 

● Adaptar-se à rotina conhecendo seus pares e o espaço 
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culturais. de convivência. 

● Vivenciar normas e combinados de convívio social em 

momentos de alimentação, cuidado com a saúde e 

brincadeiras. 

● Participar de situações coletivas que exijam 

compartilhar brinquedos, objetos e espaços. 

● Conhecer e participar dos ritos, festas ou celebrações 

típicas de sua cultura 

● Reconhecimento e 

respeito às diferenças. 

● Brincadeiras de 

cooperação, 

solidariedade e respeito. 

●Procedimentos 

dialógicos para a 

resolução de conflitos. 

(EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e 

brincadeiras, com a orientação de um adulto. 

● Participar de interações e brincadeiras coletivas. 

● Vivenciar situações de compartilhamento de objetos 

com a mediação do(a) professor(a). 

● Interagir com as crianças e professor(a) percebendo 

situações de conflitos e suas soluções. 

● Reconhecer o(a) professor(a) como apoio para ajudar a 

resolver conflitos nas brincadeiras e interações com 

outras crianças. 

 

 

 

 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, 

expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical; [...] 
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VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-

estar; [...] 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 

poesia e literatura; [...] 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Cuidados com o corpo. 

●Manifestações 

culturais. 

● Órgãos dos sentidos e 

sensações. 

● Coordenação motora 

ampla: equilíbrio, 

destreza e postura 

corporal. 

● Orientação espacial. 

●Estratégias para a 

resolução de situações-

problema. 

●Seu corpo, suas 

possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

● O próprio corpo. 

● O corpo do outro. 

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se 

por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, 

dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes naturezas. 

● Realizar movimentos variados como: levantar o corpo 

ao estar deitado no chão, sentar com ou sem autonomia, 

engatinhar ou se arrastar pelo espaço, brincar com o 

próprio corpo, envolver-se em brincadeiras de cobrir e 

descobrir o rosto ou alguma outra parte do corpo, ficar 

em pé com ou sem autonomia, andar cada vez com mais 

destreza, subir pequenos degraus e depois descer e outros. 

● Explorar o ambiente da escola considerando a 

localização de seus elementos no espaço: dentro, fora, 

perto, longe, em cima, ao lado, frente, atrás, no alto, 

embaixo e outros. 

● Participar de experiências executando ações que 

envolvam noções de espaço: colocar as bolinhas dentro 

da caixa, guardar a boneca na frente do carrinho, sentar 

ao lado do colega, dentre outras possibilidades. 

● Empurrar e puxar brinquedos enquanto anda ou 

engatinha. 

● Corpo e movimento. 

● Esquema corporal. 

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço 

(pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 

seguindo orientações. 

● Explorar o espaço ao seu redor fazendo movimentos 
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como correr, lançar, galopar, pendurar-se, pular, saltar, 

rolar, arremessar, engatinhar, dançar, esconder e achar 

objetos de forma independente ou de acordo com 

comandos dados em brincadeiras e jogos. 

● Participar de situações de deslocamento e movimento 

do corpo fora e dentro da sala. 

● Percorrer circuitos feitos com cordas, elásticos, fitas 

adesivas, cubos, túneis, pneus e outros obstáculos para 

subir, descer, passar por baixo, por cima, dar voltas. 

● Dançar, executando movimentos variados. 

● Vivenciar jogos de imitação, durante brincadeiras, 

contação de histórias e outras possibilidades. 

● Realizar atividades corporais e vencer desafios 

motores. 

● Práticas sociais 

relativas à higiene. 

● Autocuidado. 

●Materiais de uso 

pessoal. 

● Hábitos alimentares, de 

higiene e descanso. 

● Cuidados com a saúde. 

(EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no 

cuidado do seu corpo. 

● Participar de momentos como: limpar-se, lavar as 

mãos, vestir-se e alimentar-se solicitando ajuda. 

● Experimentar diferentes alimentos. 

●Identificar os cuidados básicos ouvindo, 

antecipadamente, as ações a serem realizadas. 

● Conhecer o material de uso pessoal. 

● Utilizar utensílios nos momentos de alimentação e 

higienização. 

● Sentar-se no assento sanitário por alguns minutos. 

● Elementos do meio 

natural e cultural. 

● Suportes, materiais e 

instrumentos para 

desenhar, pintar, folhear. 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 

habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

● Manusear elementos do meio natural e objetos 

produzidos pelo homem. 

● Conhecer e explorar instrumentos gráficos, seus usos 

ou funções. 

● Manipular diferentes riscadores, tintas, giz, massas de 
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modelar, argila. 

● Pintar, desenhar, rabiscar, folhear com diferentes 

recursos e em diferentes suportes. 

● Coordenar progressivamente o movimento das mãos 

para segurar o giz de cera, lápis e outros instrumentos 

para fazer suas marcas gráficas. 

● Utilizar instrumentos gráficos (pincel grosso, pincel de 

rolinho, giz de cera, giz pastel etc.) para conseguir 

diferentes marcas gráficas. 

● Participar de situações que envolvam o rasgar, o enrolar 

e o amassar. 

● Virar páginas de um livro, revista, jornais etc. 

● Explorar materiais de construção e brinquedos de 

encaixe de diferentes tamanhos, cores e formatos. 

● Conhecer brinquedos, livros ou jogos de sua cultura 

local. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical [...]; 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 

poesia e literatura [...]. 

 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Percepção e produção 

sonora. 

● Audição e percepção 

musical. 

(EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e 

instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos 

de música. 

● Produzir, ouvir e imitar sons com o corpo: bater 
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● Execução musical 

(imitação). 

● Sons do corpo, dos 

objetos e da natureza. 

● Parâmetros do som: 

altura, intensidade, 

duração e timbre. 

● Melodia e ritmo. 

●Diferentes instrumentos 

musicais convencionais e 

não convencionais. 

● Diversidade musical. 

● Canto. 

palmas, estalar os dedos, bater os pés, roncar, tossir, 

espirrar, chorar, gritar, rir, cochichar, etc. 

● Explorar sons com materiais, objetos e instrumentos 

musicais. 

● Perceber sons do ambiente e na manipulação de 

objetos. 

● Ouvir, imitar e produzir sons de alturas e durações 

variadas com o corpo, com instrumentos musicais 

convencionais ou não e materiais diversos. 

● Imitar, inventar e reproduzir criações musicais ou 

explorar novos materiais buscando diferentes sons para 

acompanhar canções que lhes são familiares. 

● Buscar adequar os sons produzidos com os diferentes 

objetos ou instrumentos ao ritmo da música. 

● Conhecer e manipular instrumentos musicais, objetos 

ou canções que são típicos da cultura local e regional. 

● Escutar músicas da sua cultura local e de diferentes 

culturas. 

● Completar músicas conhecidas com palavras, 

onomatopeias e outros sons. 

● Explorar possibilidades vocais e instrumentais, como 

produzir sons, agudos e graves, fortes e fracos, longos e 

curtos 

●Elementos da 

linguagem visual: 

texturas, cores, 

superfícies, volumes, 

espaços, formas, etc. 

●Propriedade dos 

objetos. 

● Suportes, materiais e 

instrumentos das Artes 

Visuais e seus usos. 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com 

possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

●Manusear argila e massa de modelar espontaneamente. 

● Manusear objetos tridimensionais com argila e massa 

de modelar a partir de seu próprio repertório, explorando 

diferentes elementos, como forma, volume, textura, 

planos e outros. 

● Manipular jogos de encaixe e de construção, 
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●Estratégias de 

apreciação estética. 

● Obras de arte. 

explorando cores, formas, texturas, planos e volumes. 

● Manipular materiais de diferentes texturas: lisas, 

ásperas, macias e outras. 

● Explorar superfícies com texturas tridimensionais 

diversas: pedrinhas, sementes, algodão, argila e outros. 

● Apreciar obras de arte tridimensionais. 

● Participar da criação de objetos tridimensionais com 

materiais diversos: caixas, embalagens, tecidos, tintas, 

tampinhas, argila, massa de modelar e outros. 

● Conhecer objetos, obras de arte e materiais que são 

típicos da região, comunidade ou cultura local. 

● Vivenciar situações de cuidado com sua própria 

produção e a dos colegas. 

● Audição e percepção 

de sons e músicas. 

● Linguagem musical, 

corporal e dramática. 

● Sons do corpo, dos 

objetos e da natureza. 

● Ritmos. 

● Parâmetros do som: 

altura, intensidade, 

duração e timbre. 

● Músicas e danças. 

● Instrumentos musicais 

convencionais e não 

convencionais. 

● Recursos tecnológicos 

e midiáticos que 

produzem e reproduzem 

músicas. 

● Diversidade musical de 

várias culturas, locais, 

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis 

no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas 

e melodias. 

● Perceber sons da natureza: barulho de água, chuva, 

canto de pássaro, ruídos e sons dos animais, dentre 

outros. 

●Perceber o som de diferentes fontes sonoras presentes 

no dia a dia: buzinas, despertador, toque do telefone, sino, 

apito, dentre outros sons. 

● Perceber sons do entorno e estar atento ao silêncio. 

● Perceber sons graves e agudos, fortes e fracos, curtos e 

longos, produzidos pelo corpo, objetos, instrumentos 

musicais convencionais ou não. 

● Manipular e perceber os sons de instrumentos musicais 

diversos. 

● Ouvir músicas de diferentes ritmos e estilos. 

● Ouvir, cantar, dançar músicas de diversas culturas. 

● Participar de brincadeiras cantadas do nosso folclore. 

● Explorar possibilidades vocais ao cantar. 

● Apreciar produções audiovisuais como musicais, 
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regionais e globais. 

● Paisagem sonora: sons 

naturais, humanos, 

industriais ou 

tecnológicos 

brinquedos cantados, teatro de fantoches. 

● Ouvir a própria voz ou de pessoas conhecidas por meio 

de gravações. 

● Produzir sonoplastias. 

● Conhecer instrumentos ou manifestações culturais que 

são típicas de sua cultura, região ou de outras culturas. 

● Escutar e perceber músicas de diversos estilos musicais, 

por meio da audição de CDs, DVDs, rádio, MP3, 

computador ou por meio de intérpretes da comunidade. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

[...] II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical; [...] 

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação 

com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais 

orais e escritos; [...] 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● A língua portuguesa 

falada, em suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Palavras e expressões 

da língua. 

● Identificação nominal. 

● Linguagem oral. 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, 

expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões. 

● Expressar suas ideias, sentimentos e emoções por meio 

de diferentes linguagens, como a dança, o desenho, a 

mímica, a música, a linguagem escrita ou oral. 

● Interagir com outras crianças fazendo uso da linguagem 

oral e tentando se fazer entender. 

● Reconhecer-se quando é chamado e dizer o próprio 

nome. 

● Reconhecer na oralidade o próprio nome e o das 
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pessoas com quem convive. 

● Combinar o uso de palavras e gestos para se fazer 

entender. 

● Responder sim ou não quando questionada. 

● Participar de brincadeiras que estimulem a relação 

dialógica entre o(a) professor(a)/criança e criança/criança. 

● Utilizar palavras e expressões da língua para se 

comunicar. 

● Combinar palavras para se expressar. 

● Ampliar o vocabulário utilizado para se expressar. 

● Escutar o outro. 

● Patrimônio cultural. 

● Linguagem oral. 

● Gêneros textuais. 

● Sonorização, rimas e 

aliterações. 

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a 

leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita 

de ilustrações, e acompanhando, com orientação do 

adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da 

esquerda para a direita). 

● Participar de momentos de contação: contos, poesias, 

fábulas e outros gêneros literários. 

● Escutar e atentar-se a leituras de histórias, poemas e 

músicas. 

● Participar de momentos de leituras de textos em que 

o(a) professor(a) realiza a leitura apontada. 

● Explorar diferentes gêneros textuais, observando 

ilustrações. 

● Ouvir o nome e identificar objetos, pessoas, fotografias, 

gravuras, palavras e outros elementos presentes nos 

textos. 

● Observar ilustrações dos livros buscando identificar sua 

relação com o texto lido 

● Linguagem oral. 

● A língua portuguesa 

falada, em suas diversas 

funções e usos sociais. 

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos 

da história narrada, identificando cenários, personagens e 

principais acontecimentos. 

● Participar de variadas situações de comunicação, 
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●Gêneros discursivos 

orais, suas diferentes 

estruturas e tramas. 

●Fatos da história 

narrada. ● Características 

gráficas: personagens e 

cenários. 

escutando as narrativas de histórias e acontecimentos. 

● Reconhecer personagens das histórias, cenários e 

identificar alguns acontecimentos. 

● Responder perguntas referentes à história apontando 

para personagens e cenários. 

● Oralizar o nome de alguns personagens das histórias 

contadas. 

● Identificar a história pela capa do livro. 

● Formular hipóteses e perguntas simples, a seu modo, 

sobre fatos, cenários e personagens. 

● Identificar características dos personagens das histórias. 

● Expressividade pela 

linguagem oral e gestual. 

● A língua portuguesa 

falada, em suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Palavras e expressões 

da língua e sua 

pronúncia. 

(EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, 

histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. 

● Participar de variadas situações de comunicação. 

● Expressar-se por meio de balbucios, palavras e frases 

simples transmitindo suas necessidades, desejos, 

sentimentos e percepção de mundo em relação aos textos 

e recursos audiovisuais observados. 

● Emitir sons articulados e gestos observados nos 

recursos textuais e audiovisuais. 

● Expressar-se em conversas, narrações e brincadeiras, 

ampliando seu vocabulário e fazendo uso de estruturas 

orais que aprimorem suas competências comunicativas. 

● Criação e reconto de 

histórias. 

● A língua portuguesa, 

em suas diversas funções 

e usos sociais. 

● Relação entre imagem 

e narrativa. 

● Repertório de textos 

orais que constituem o 

patrimônio cultural 

(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base 

em imagens ou temas sugeridos. 

● Ouvir e nomear objetos, pessoas, personagens, 

fotografias e gravuras. 

● Identificar histórias a partir de imagens. 

● Oralizar histórias contadas, a seu modo. 

● Participar de situações em que é convidado a contar 

histórias com o apoio de imagens, fotos ou temas 

disparadores. 
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literário. 

● Usos e funções da 

escrita. 

● Gêneros e suportes de 

textos 

(EI02EF07) Manusear diferentes portadores textuais, 

demonstrando reconhecer seus usos sociais. 

● Manipular jornais, revistas, livros, cartazes, cadernos de 

receitas e outros, ouvindo e conhecendo sobre seus usos 

sociais. 

● Ouvir e apreciar histórias e outros gêneros textuais, 

como: poemas, contos, literatura popular, lendas, fábulas, 

parlendas, músicas, etc. 

● Participar de experiências que utilizem como recurso os 

portadores textuais como fonte de informação: revistas, 

jornais, livros, dentre outros. 

● Gêneros textuais, seus 

autores, características e 

suportes. 

● Sensibilidade estética 

em relação aos textos 

literários. 

(EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de 

escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros 

textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, 

cartazes de sala, cardápios, notícias etc.). 

● Participar de situações de escuta envolvendo diferentes 

gêneros textuais. 

● Vivenciar experiências lúdicas em contato com 

diferentes textos. 

● Ter contato com diferentes suportes textuais 

observando e manipulando: jornal, livro de receitas, 

revistas, dentre outros. 

 

● Marcas gráficas. 

● Sistema alfabético de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita. 

● Sensibilização para a 

escrita. 

● Materiais e tecnologias 

variadas para a produção 

da escrita e seus 

(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes 

de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais 

gráficos. 

● Presenciar situações significativas de leitura e escrita. 

● Ter contato visual com sua imagem (foto), juntamente 

com a escrita do nome. 

● Produzir marcas gráficas com diferentes suportes de 

escrita: brochinha, giz de cera, lápis, pincel e outros, 

conhecendo suas funções. 
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diferentes usos. ● Vivenciar registros em diferentes suportes: papel, 

papelão, plástico, dentre outros. 

● Manipular revistas, jornais, livros e outros materiais 

impressos. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaço temporais; [...] 

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao 

tempo e à natureza; [...] 

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício 

dos recursos naturais; [...] 

 

 

 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

●Manipulação, 

exploração e organização 

de objetos. 

●Percepção dos 

elementos no espaço. 

● Órgãos dos sentidos. 

● Características físicas, 

propriedades e utilidades 

dos objetos. 

●Textura, massa e 

tamanho dos objetos. 

(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e 

diferenças entre as características e propriedades dos 

objetos (textura, massa, tamanho). 

● Manipular objetos e brinquedos de materiais diversos, 

explorando suas características físicas e possibilidades: 

morder, chupar, produzir sons, apertar, encher, esvaziar, 

empilhar, afundar, flutuar, soprar, montar, lançar, jogar 

etc. 

● Observar semelhanças e diferenças entre objetos. 

● Manusear e explorar elementos do meio natural e 

objetos produzidos pelo homem. 
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● Participar de situações misturando areia e água, 

diversas cores de tinta e explorando elementos da 

natureza como: terra, lama, plantas etc. 

● Manipular, explorar e organizar, progressivamente 

brinquedos e outros materiais realizando classificações 

simples. 

● Explorar e descobrir as propriedades dos objetos e 

materiais: odor, cor, sabor, temperatura, tamanho. 

● Observar os atributos dos objetos por meio da 

exploração: grande/pequeno, áspero/liso/macio, 

quente/frio, pesado/leve dentre outras possibilidades. 

● Preservação do meio 

ambiente. 

● Fenômenos naturais: 

luz solar, vento, chuva. 

● Tempo atmosférico 

●Elementos da natureza. 

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do 

cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva 

etc.). 

● Perceber os elementos e fenômenos da natureza, a 

partir das práticas coletivas. 

● Observar e descobrir diferentes elementos e fenômenos 

da natureza, ex.: luz solar, chuva, vento, dunas, lagoas, 

entre outros. 

● Perceber os elementos da natureza explorando os 

espaços externos da instituição e incentivando a 

preservação do meio ambiente. 

● Participar de momentos no ambiente externo em que 

perceba o calor e a luz solar. 

● Participar de momentos dentro e fora da sala, em que 

sinta a presença do vento. 

● Observar a chuva, seu som e outras sensações 

características (cheiro e vibrações), bem como o 

fenômeno trovão. 

● Ouvir músicas e histórias que envolvem a temática 

fenômenos da natureza. 

● Oralizar sobre objetos, seres vivos e eventos naturais no 

ambiente. 
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● Plantas e seu habitat. 

● Animais e seus modos 

de vida. 

● Preservação do meio 

ambiente. 

●Transformação da 

natureza. 

●Elementos da natureza. 

(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações 

de cuidado de plantas e animais nos espaços da 

instituição e fora dela. 

● Observar e conhecer animais e plantas percebendo a 

existência de diferentes tipos de seres vivos. 

● Perceber-se enquanto parte integrante do meio 

ambiente. 

● Observar e ter contato com animais e plantas, 

nomeados pelo(a) professor(a). 

● Conhecer o modo de vida de insetos e animais 

presentes no dia a dia. 

● Conhecer plantas, suas características físicas, habitat e 

acompanhar seu crescimento. 

● Experimentar em diferentes momentos o contato com 

elementos naturais em hortas e jardins. 

● Ouvir músicas e histórias que envolvem a temática 

plantas, animais e meio ambiente. 

● Participar de situações do cuidado com o meio 

ambiente: preservar as plantas e não maltratar animais. 

●Linguagem matemática. 

●Comparação da posição 

dos elementos no espaço. 

● Noções espaciais de 

orientação, direção, 

proximidade, 

lateralidade, exterior e 

interior, lugar e distância. 

● Noção temporal. 

● Posição do corpo no 

espaço. 

(EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, 

em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e 

temporais (antes, durante e depois). 

● Participar de momentos de exploração dos dias da 

semana com músicas. 

● Conhecer os diferentes espaços da escola por meio de 

explorações que promovam a identificação de relações 

espaciais. 

● Participar de situações realizando comandos: dentro, 

fora, em cima, embaixo, lado, frente, atrás e outros. 

● Encontrar objetos ou brinquedos desejados nas 

situações de brincadeiras ou a partir de orientações do(a) 

professor(a) sobre a sua localização. 

● Explorar o ambiente da escola considerando a 



173 

 

localização de si e de elementos no espaço: frente, atrás, 

entre, em cima, embaixo, dentro, fora e outros. 

● Manipular, experimentar e explorar o espaço por meio 

de experiências de deslocamento de si e dos objetos. 

● Posicionar o corpo no espaço considerando ações 

como: subir, descer, abaixar e outros. 

● Explorar o espaço por meio do corpo e dos sentidos, a 

fim de perceber formas e limites presentes em seu 

ambiente. 

● Participar de situações que envolvam circuitos onde 

possa subir, descer, ir para frente e para trás e outros 

movimentos. 

● Perceber noções de tempo ao ouvir comandos como: 

agora, depois e durante e ao observar situações da rotina. 

● Identificar os momentos da rotina ou conversar sobre 

os acontecimentos do dia utilizando expressões temporais 

como antes, durante e depois. 

●Propriedades dos 

objetos. 

●Classificação dos 

objetos de acordo com 

atributos. 

●Tamanho, forma e 

posição dos objetos. 

● Medidas padronizadas 

e não padronizadas de 

comprimento e massa. 

●Linguagem matemática. 

(EI02ET05) Classificar objetos, considerando 

determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

● Explorar as propriedades físicas e funções dos objetos. 

● Manipular, experimentar e explorar o espaço por meio 

de experiências de deslocamento de si e dos objetos. 

● Explorar e descobrir as propriedades dos objetos e 

materiais: tamanho, massa, cor, forma, dentre outras. 

● Participar de situações em que o(a) professor(a) nomeia 

os atributos dos objetos destacando semelhanças e 

diferenças. 

● Agrupar os objetos, seguindo critérios: tamanho, peso, 

forma, cor dentre outras possibilidades. 

● Perceber os atributos dos objetos atentando-se à fala e 

demonstração do(a) professor(a): objetos leves e pesados, 

objetos grandes e pequenos, objetos de cores diferentes, 

dentre outros. 
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● Noções de tempo. 

●Transformações na 

natureza: dia e a noite 

● Medidas e grandezas. 

● Medidas padronizadas 

e não padronizadas de 

tempo. 

●Linguagem matemática. 

(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, 

antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, 

rápido, depressa, devagar). 

● Brincar no espaço externo explorando diversos 

movimentos corporais e experimentando diferentes níveis 

de velocidades. 

● Participar de atividades de culinária, produções 

artísticas que envolvam: pintura, experiências com argila 

e outras situações para que adquiram noções do tempo de 

preparo ou secagem para estar pronto. 

● Participar de situações em que o(a) professor(a) 

relaciona noções de tempo a seus ritmos biológicos, para 

perceber a sequência temporal em sua rotina diária: 

alimentar-se, brincar, descansar, tomar banho. 

● Compreender o agora e o depois nos diferentes 

momentos do cotidiano de seu grupo construindo 

referências para apoiar sua percepção do tempo, por 

exemplo, ao pegar um livro entende-se que é o momento 

de escuta de histórias. 

● Observar o céu, astros, estrelas e seus movimentos (dia 

e noite), para que percebam a passagem do tempo. 

●Manipulação, 

exploração e organização 

de objetos. 

● Contagem oral. 

● Sistema de numeração 

decimal. 

●Identificação e 

utilização dos números 

no contexto social. 

● Sequência numérica. 

●Linguagem matemática. 

(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros 

etc., em contextos diversos. 

● Participar de brincadeiras que envolvam a recitação da 

sequência numérica por meio de cantigas, rimas, lendas e 

ou parlendas. 

● Ter contato com números e contagem em situações 

contextualizadas e significativas, distribuição de materiais 

diversos, divisão de objetos, coleta de objetos, dentre 

outras situações. 

● Participar de brincadeiras que envolvam a contagem 

oral. 

● Perceber o uso da contagem por meio de diferentes 
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experiências realizadas oralmente pelo(a) professor(a), 

para que o estabeleça noções de quantificação, 

progressivamente como: quadro de faltas e presenças e 

em outros momentos. 

● Contagem oral. 

●Números e quantidades. 

●Linguagem matemática. 

●Identificação e 

utilização dos números 

no contexto social. 

●Representação de 

quantidades. 

● Organização de dados. 

(EI02ET08) Registrar com números a quantidade de 

crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a 

quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, 

bolas, livros etc.). 

● Participar de brincadeiras envolvendo cantigas, rimas, 

lendas, parlendas ou outras situações que se utilizam de 

contagem oral e envolvam representação numérica. 

● Observar contagens e registros de quantidades 

realizados pelo(a) professor(a). 

● Participar de situações de agrupamento de elementos da 

mesma natureza em quantidades preestabelecidas. 

● Participar de situações onde há o registro escrito de 

músicas e outros textos observando a grafia numérica. 

 

 

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA; 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ( Lei nº9.394/96 ) foi 

promulgada, contribuindo de forma decisiva para a instalação no país de uma concepção de 

Educação Infantil vinculada e articulada ao sistema educacional como um todo. Na condição 

de primeira etapa da Educação Básica, imprime-se uma outra dimensão à Educação Infantil, 

na medida em que passa a ter uma função específica no sistema educacional: a de iniciar a 

formação necessária a todas as pessoas para que possam exercer sua cidadania. Por sua vez, a 

definição da finalidade da Educação Infantil como sendo o “ desenvolvimento integral da 

criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando  a ação da família e da comunidade” evidencia a necessidade de tornar  a 

criança como um todo para promover seu desenvolvimento e implica compartilhamento  da 

responsabilidade familiar, comunitária e do poder público. 

Portanto, a avaliação no Centro de Educação Infantil Alzemiro Motta será definida a 

partir dessa concepção de desenvolvimento integrado, e assim deve ser processual 
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acontecendo de forma sistemática e contínua. Seu acompanhamento e registro têm objetivo de 

diagnóstico e não de promoção ou retenção, exigindo a redefinição das estratégias 

metodológicas utilizadas com as crianças de 0 até 5 anos de idade. 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A concepção de avaliação institucional do Curso de Educação Infantil, bem como os 

instrumentos avaliativos serão construídos pelo coletivo do curso, professores, funcionários, 

alunos, equipe pedagógica e direção. 

A avaliação institucional será trimestralmente realizada através de avaliações e 

diagnósticos, revelará os objetivos alcançados com qualidade e as possíveis fragilidades no 

processo todo, buscando a superação dos fatores que dificultam a oferta, o acesso, o 

rendimento e a permanência dos alunos. 

A mantenedora se apropriará dos resultados da implementação destes instrumentos 

como, relatórios, seminários, fóruns, reflexões, debates, reuniões, buscando avaliar e reavaliar 

as políticas desenvolvidas principalmente aquelas relacionadas à capacitação continuada dos 

profissionais da educação, bem como estabelecer o diálogo com a escola no sentido de 

contribuir para reflexão e as mudanças necessárias na prática pedagógica.  

É indispensável repensar permanentemente, a prática educativa e administrativa da 

escola para responder satisfatoriamente a função social da Educação. 

 

DE 02 ANOS  

Nesta fase as crianças costumam morder para se defender ou manifestar 

descontentamento, mas não compreende o ato como agressão. É ritualista, não aceita 

alterações em suas rotinas, o que pode causar conflitos com outras crianças e adultos. 

Continua a ser negativa e egocêntrica. Apesar de gostar da companhia de outras 

crianças, interessa-se mais por brincar sozinha.Tem dificuldade de dividir o que é seu, por 

isso, o brinquedo cooperativo não está presente. Imita os colegas com quem convive, o que é 

comum nesta faixa etária.É a idade dos sentimentos de medo e das crises de birras.É uma fase 

em que os papéis masculinos e femininos podem inverter, por exemplo, os meninos começam 

a se interessar por brincar de trabalhos domésticos e as meninas de carrinho. 

Costumam falar sozinhos dando forma à imaginação. Não consegue ainda distinguir 

o real do ilusório. Geralmente tem um amigo imaginário. Em ocasiões de insegurança ou para 
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relaxar, a criança com esta idade pode chupar o dedo, a chupeta, como pode carregar um 

cobertor, um lençol ou um brinquedo para obter proteção e amenizar sua ansiedade. 

As atividades são variadas e compreendem propostas dirigidas e atividades  

informais onde a criança possa falar de si e de sua realidade.Cada atividade proposta não é um 

fim em si mesma, mas uma etapa de um amplo trabalho que inclui conversas informais, 

músicas, brincadeiras e troca de experiências. 

 

EIXO I: IDENTIDADE E AUTONOMIA 

 

PRESSUPOSTO TEÓRICO 

O processo de socialização está intimamente ligado com o desenvolvimento da 

identidade e da autonomia. As interações sociais ampliam os laços afetivos que as crianças 

podem estabelecer com as outras crianças e com os adultos, contribuindo para que o 

reconhecimento do outro e a constatação das diferenças entre as pessoas sejam valorizadas e 

aproveitadas para o enriquecimento de si próprias. 

Essa diretrizes tem como principal objetivo criar condições para as crianças 

conhecerem, descobrirem e vivenciarem novos sentimentos, valores, ideias, costumes e papéis 

inseridos num contexto acolhedor e amoroso, em que o educador torna-se o mais importante 

integrante do processo, necessitando assim, auto educar-se continuamente diante das diversas 

situações. 

Essas situações geram a capacidade das crianças terem confiança em si própria e o 

fato de sentirem-se aceitas compreendidas, ouvidas, cuidadas e amadas, oferecendo segurança 

para a sua formação pessoal e social. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO 

As diversas atividades que podem proporcionar a comunicação e expressão dos 

desejos, desagrados, necessidades, preferências e vontades em brincadeiras e nas atividades 

cotidianas em que as crianças possam estar inseridas, são atividades de suma importância para 

o desenvolvimento da individualidade e expressividade. Assim, como atividades simples que 

envolvam o contexto lúdico e de dramatização que se refiram à iniciativa para pedir ajuda nas 

situações em que isso se fizer necessário; escolha de brinquedos e objetos para brincar, bem 

como, o devido respeito e cuidado com a manipulação; respeito às regras simples de convívio 

social, brincadeiras onde meninos e meninas possam participar sem discriminação de sexo; a 
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participação em atividades cotidianas de arrumação e limpeza do seu ambiente; 

procedimentos relacionados à alimentação e à higiene das mãos, cuidado e limpeza pessoal; 

atitudes de gratidão e respeito na hora da refeição, sempre acompanhada de versos e canções 

que são citados diariamente, bem como, a identificação de situações de risco no seu ambiente. 

 

EIXO II: MOVIMENTO 

 

PRESSUPOSTO TEÓRICO 

Considerando que o movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e 

da cultura humana e que as crianças se movimentam desde o nascimento adquirindo cada vez 

maior controle sobre seu próprio corpo e se apropriando cada vez mais das possibilidades de 

interação com o mundo, chega-se à conclusão de que, o movimento humano, portanto, é tão 

simples quanto o deslocamento do corpo no espaço; constituindo-se em uma linguagem que 

permite às crianças agirem sobre o meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, 

mobilizando as pessoas por meio de seu teor expressivo. 

Dessa forma, diferentes manifestações dessa linguagem como a dança, a 

dramatização, o jogo, as brincadeiras, fazem uso de diferentes gestos, posturas e expressões 

corporais envolvendo ou não a intencionalidade. 

Nesse sentido, a Educação Infantil deve favorecer um ambiente físico e social, onde 

as crianças se sintam protegidas e acolhidas, e ao mesmo tempo seguras para se arriscar e 

vencer os desafios que lhe são proporcionados. Porém, não é um excesso de estímulos que 

possibilitará uma organização sensorial capaz de perceber as sutilezas do mundo, justamente 

aquelas que enriquecem a vida interior dessas crianças, mas, a possibilidade de criar vínculos 

com os objetos que devem ter seu devido valor e lugar no ambiente no qual convivem. 

Também se torna primordial que o educador cuide de sua expressão e posturas corporais ao se 

relacionar com as crianças, pois sendo o modelo para elas fornece-lhes todo o repertório de 

gestos e atitudes nas diversas atividades que desenvolvem. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO 

A organização dos conteúdos para o trabalho com o movimento deverá respeitar as 

diferentes capacidades das crianças em cada faixa etária, no sentido de priorizar o 

desenvolvimento de suas habilidades expressivas e instrumentais, de forma que possam agir 

cada vez mais com intencionalidade. 
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A –EXPRESSIVIDADE 

A dimensão expressiva do movimento contempla a expressão e comunicação de 

idéias, sensações e sentimentos pessoais de cada criança. Por essa razão, essa característica 

pessoal e individual do movimento deve ser considerada e acolhida em todas as situações 

cotidianas, possibilitando que as crianças utilizem gestos, posturas e ritmos próprios para se 

comunicar. 

Brincadeiras que envolvem o canto e o movimento, simultaneamente, bem como 

cantigas e brincadeiras de cunho afetivo nas quais o contato corporal é o seu principal 

conteúdo, possibilitam a percepção rítmica, a identificação das partes do corpo e o contato 

físico e amoroso com o adulto. 

Alguns materiais, em contato com o corpo da criança, podem proporcionar vivências 

significativas no que diz respeito à sensibilidade corporal e ao desenvolvimento dos órgãos do 

sentido. As características físicas de fluidez, textura, temperatura e plasticidade da terra, da 

areia e da água propiciam atividades sensíveis interessantes, assim como o uso de tecidos de 

diferentes texturas e pesos, em brincadeiras prazerosas como fazer cabanas, túneis, labirintos 

etc. 

As mímicas faciais e gestos possuem um papel importante na expressão dos 

sentimentos, assim sendo, brincar de fazer careta ou de imitar bichos propicia a descoberta 

das possibilidades expressivas de si próprio e dos outros. 

Participar de brincadeiras de roda ou de danças circulares favorece o 

desenvolvimento da noção de ritmo individual e coletivo, como também, as brincadeiras 

tradicionais, nas quais cada verso corresponde a um gesto,proporcionam a oportunidade de 

descobrir e explorar movimentos ajustados ao ritmo, promovendo também a possibilidade de 

expressar emoções. 

 

B –EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO 

As ações que compõem as brincadeiras envolvem aspectos ligados à coordenação do 

movimento e ao equilíbrio, por exemplo, para saltar um obstáculo, as crianças precisam 

coordenar habilidades motoras como velocidade, flexibilidade e força, calculando a maneira 

mais adequada de conseguir seu objetivo. Por essa razão, deve-se assegurar e valorizar no 

cotidiano das atividades desenvolvidas na Educação Infantil, brincadeiras que contemplem a 

progressiva coordenação dos movimentos e o equilíbrio das crianças.  
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A ampliação progressiva da destreza para deslocar-se no espaço por meio da 

possibilidade constante de arrastar-se, engatinhar, rolar, andar, correr, saltar etc., que podem 

ser organizadas através de atividades que exijam o aperfeiçoamento dessas capacidades 

motoras ou que lhes tragam novos desafios são atividades adequadas a essa faixa etária. 

Assim algumas brincadeiras podem contribuir para a qualidade das experiências 

motoras e posturais das crianças, como por exemplo, as atividades de contenção e manutenção 

do tônus muscular. 

 

C –ORGANIZAÇÃO DO TEMPO 

Devemos considerar que as atividades que envolvem jogos, brincadeiras, 

dramatizações, danças tradicionais,fazem parte da nossa cultura histórica e dessa forma 

contemplam a noção e organização do tempo para a criança.  

Resgata-se essa característica histórica no momento da confecção e elaboração dos 

materiais que serão utilizados para esse fim. 

 

ATIVIDADES CURRICULARES REFERENTES AOS CONTEÚDOS 

PROPOSTOS 

CIRANDAS E DRAMATIZAÇÕES 

Nessas atividades as crianças são dispostas numa roda e através de movimentos, 

versos, canções e dramatizações, desenvolvem-se o conteúdo proposto. Esse conteúdo 

acompanha o ritmo do ano com suas festas e estações e é trabalhado todos os dias da mesma 

forma e no mesmo horário no período de 3 a 4 semanas. 

O ritmo da contração e expansão rege esse momento central obedecendo à 

necessidade da própria época, do grupo em si e de crianças com dificuldades específicas, 

sempre contando com a imitação na ajuda da aquisição da coordenação motora, da noção 

espacial, do equilíbrio e também harmonizando tendências que as crianças trazem, tais como 

dispersão, agitação, falta de fantasia, movimento sincronizado etc.  

A música tem o papel de acompanhar as imagens criadas. Por exemplo: o gigante 

caminha com passos pesados e longos, portanto, usa-se ritmo lento e bem pausado; já o 

ratinho caminha rapidamente e com passos bem curtinhos. Nessa fase, ainda não há mistura 

de diferentes ritmos, a criança estará trabalhando de forma lúdica e artística sua lateralidade, 

orientação espacial, destreza, coordenação motora, equilíbrio, expressividade, noção de ritmo 

etc. 
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BRINCAR E BRINCADEIRAS 

Ao contrário do que se pensa o brincar livre, não dirigido ou proposto, é também um 

estimulador para um desenvolvimento que esteja de acordo com a maturidade etária e as 

capacidades motoras e imaginativas individuais de cada criança. A criança procura a atividade 

lúdica que melhor corresponde às suas necessidades evolutivas e momentâneas, seguindo 

inconscientemente e instintivamente os estímulos provenientes de uma sabedoria corpórea. 

Faz parte da natureza da criança querer sempre superar a si mesma, tornando-se cada vez mais 

capaz no domínio de sua própria corporalidade e na interação com o mundo. 

Dessa forma, nenhuma criança brinca para passar o tempo e sim, motivada por 

processos internos que vêm de encontro com uma linguagem pessoal e individual que deve 

ser proporcionada e respeitada. 

 

EIXO III:ORALIDADE E RELAÇÃO COM A LINGUAGEM ESCRITA 

PRESSUPOSTO TEÓRICO 

O trabalho com a linguagem se constitui um dos eixos básicos na Educação Infantil, 

dada sua importância para a formação do sujeito, para a interação com as outras pessoas, na 

orientação das ações das crianças, na construção de muitos conhecimentos e no 

desenvolvimento do pensamento. 

A prática pedagógica do Maternal deverá promover as seguintes oportunidades às 

crianças: 

Participar de variadas situações de comunicação oral, para interagir e expressar 

desejos e sentimentos por meio da linguagem oral, contando suas vivências; 

Interessar-se por ouvir histórias; 

Familiarizar-se com a escrita por meio da participação em situações nas quais ela 

se faz necessária e do contato cotidiano com os livros, jornais, cartas, registros da professora 

etc. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO 

O domínio da linguagem surge do seu uso em múltiplas circunstâncias, nas quais as 

crianças podem perceber a função social que ela exerce e assim desenvolver diferentes 

capacidades. 
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É no contato com os adultos que a criança vai adquirindo e desenvolvendo a 

linguagem. Portanto, o educador é responsável por apresentar de forma clara e bem articulada, 

tudo o que é feito durante a aula e assim, a criança do 1º setênio, tem como base a imitação. 

Ela reproduzirá o que vivenciou na linguagem oral, despertando o interesse pela escrita 

através do modelo do educador, que lê e escreve de acordo com as necessidades surgem 

durante o dia: 

Uso da linguagem oral para conversação, comunicar-se, relatar suas vivências e 

expressas desejos, vontades, necessidades e sentimentos, nas diversas situações de interação 

presentes no cotidiano; 

Participação em situações de relato e/ou leitura de diferentes gêneros feitos pelos 

adultos como contos, poemas, canções etc; 

Participação em situações cotidianas nas quais o adulto faz uso da leitura e da 

escrita. 

 

 

EIXO VI: ARTE 

 

PRESSUPOSTO TEÓRICO 

Na Educação Infantil a Arte requer profunda atenção, pois os pensamentos, a 

sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição e a cognição da criança devem ser 

trabalhados de forma integrada, visando favorecer o desenvolvimento das capacidades 

criativas das crianças. 

Embora todas as modalidades devam ser contempladas a fim de diversificar a ação 

das crianças na experimentação de materiais, do espaço e do próprio corpo, destaca-se o 

desenvolvimento do desenho, por sua importância no fazer artístico delas e na construção das 

demais linguagens visuais (pintura, modelagem). 

As atividades em Artes Plásticas, que envolvem diferentes tipos de materiais, 

indicam às crianças possibilidades de transformação, de reutilização e de construção de novos 

elementos. 

A aprendizagem em Arte garante oportunidades da criança de 2 a 3 anos ampliar seu 

conhecimento de mundo, manipulando diferentes objetos e materiais, explorando suas 

características, propriedades, possibilidade de manuseio e entrar em contato com formas 

diversas de exploração artística. 
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A aprendizagem em Arte garante oportunidades da criança de 2 a 3 anos ampliar seu 

conhecimento de mundo, manipulando diferentes objetos e materiais, explorando suas 

características, propriedades, possibilidade de manuseio e entrar em contato com formas 

diversas de exploração artística. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO 

Os conteúdos estão organizados em três itens –desenho, pintura e modelagem, 

visando oferecer visibilidade às especificidades da aprendizagem em Artes, embora as 

vivenciem de forma integrada. 

Exploração e manipulação de materiais, como giz de cera e papel de diferentes 

texturas, de meios como tintas, água, cera de abelha etc; 

Exploração e reconhecimento de diferentes movimentos gestuais desenvolvendo 

todos os segmentos de coordenação; 

Cuidado com os materiais e com os trabalhos e objetos produzidos individualmente 

e em grupo. 

 

EIXO V:CONSTRUÇÕES DE NOÇÕES DE MATEMÁTICA 

 

PRESSUPOSTO TEÓRICO 

As crianças estão imersas em um universo, em que os conhecimentos matemáticos 

são parte integrante do seu cotidiano. Elas participam de uma série de situações envolvendo 

números, relações entre quantidades e noções sobre espaço. Toda essa vivência, dentro e fora 

da escola, favorece a elaboração de conhecimentos matemáticos. 

As noções matemáticas (contagem, relações quantitativas e espaciais), são 

construídas pelas crianças a partir das experiências proporcionadas pelas interações com o 

meio e pelo intercâmbio com outras pessoas que possuem interesses, conhecimentos e 

necessidades que podem ser compartilhados. As crianças têm, e podem ter várias experiências 

com o universo matemático e outros que lhes permitem fazer descobertas, tecer relações, 

organizar o pensamento, o raciocínio lógico, situar-se e localizar-se espacialmente. 

Para que a escola seja um espaço onde estas noções e conhecimentos possam ser 

desenvolvidos, a abordagem da Matemática tem como finalidade proporcionar oportunidades 

para que as crianças possam: 
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Estabelecer aproximações e algumas noções matemáticas presentes no cotidiano, 

como contagem, relações espaciais etc; 

Familiarizar-se com os números, as operações numéricas, as contagens orais e as 

noções espaciais como ferramentas necessárias no seu cotidiano; 

Comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e resultados 

encontrados em situações problema relativas à quantidade, ao espaço físico e à medida, 

utilizando a linguagem oral; 

Ter confiança em suas próprias estratégias e na sua capacidade para lidar com 

situações matemáticas novas, utilizando seus conhecimentos prévios. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO 

A seleção e a organização dos conteúdos matemáticos consideram os conhecimentos 

prévios e as possibilidades cognitivas das crianças para ampliá-los. 

Utilização da contagem oral, de noções de quantidade, de tempo e de espaço em 

jogos, brincadeiras e músicas junto com a professora e nos diversos contextos nos quais as 

crianças reconheçam a necessidade desta utilização necessária; 

Manipulação e exploração de objetos e brinquedos para que cada criança possa 

descobrir as características e propriedades principais, e suas possibilidades associativas: 

empilhar, rolar, transvasar, encaixar, etc. 

 

EIXO VI: RELAÇÃO COM O MUNDO FISICO E NATURAL 

 

PRESSUPOSTO TEÓRICO 

O mundo onde as crianças vivem se constitui em um conjunto de fenômenos naturais 

e sociais indissociáveis, diante do qual elas se mostram curiosas e participativas. 

Desde muito pequenas, pela interação com o meio natural e social no qual vivem as 

crianças aprendem sobre o mundo, fazendo perguntas e procurando respostas às suas 

indagações e questões. Como integrantes de grupos sociais singulares, vivenciam experiências 

e interagem com diversos temas a que têm acesso na vida cotidiana, construindo um conjunto 

de conhecimentos sobre o mundo que as cerca. 

Diante da grande diversidade deste tema, é necessário estruturá-lo de forma a 

escolher os assuntos mais relevantes para as crianças e o seu grupo social, mostrando  

o meio natural e social dentro de um contexto de veneração, respeito, amor e confiança  
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no mundo que está sendo descoberto e percebido. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO 

Os conteúdos aqui indicados deverão ser organizados e definidos em função das 

diferentes realidades e necessidades, de forma que possam ser de fato significativos para as 

crianças. 

O trabalho com essa faixa etária acontece, inserido e integrado no cotidiano das 

crianças, onde se destaca a participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, 

jogos e canções que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outros 

grupos; a exploração de diferentes objetos, de suas propriedades e de relações simples de 

causa e efeito, conhecimento do próprio corpo por meio do uso e da exploração de suas 

habilidades físicas, motoras e perceptivas. 

Uma das características da atualidade é o alto grau de autonomia alcançado pelo ser 

humano, frente aos ritmos naturais que outrora regiam e condicionavam sua vida e atividade, 

por consequência, a organização de seu tempo. Essa autonomia permitiu-lhe desenvolver uma 

intensa atividade, que enriqueceu notavelmente sua vida, mas, por outro lado, acarretou-lhe 

uma torrente de problemas. 

Por isso, se faz necessário religar as crianças à percepção e observação dos processos 

rítmicos da natureza, intensificando, por exemplo, a vivência das estações do ano nas mais 

diversas situações. A passagem pelas estações do ano e suas festas é marcada por experiências 

bem concretas e pelo intenso processo de preparação para cada evento. Cultiva-se dessa 

forma, o respeito pela natureza e a postura de reverência e gratidão. 

Essas atividades assim regidas pelos ritmos da natureza, transmitirão segurança 

àcriança, trazendo-lhe saúde e possibilitando o correto desenvolvimento dos órgãos dos 

sentidos. 

Também, é de relevante importância dentro desse trabalho que a criança vivencie o 

ciclo anual de uma arma direta, pois o perfaz com todo o seu ser, como se fizesse parte da 

natureza. Neste contexto, as festas anuais podem ser compreendidas mais conscientemente, 

cada uma de acordo com as suas características.  

 

EIXO VII: RELAÇAO COM O MUNDO SOCIAL E HISTORICO-

CULTURAL. 
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PRESSUPOSTO TEÓRICO 

Conhecer melhor o desenvolvimento social da criança   nessa   faixa   etária   é   

primordial para entender o processo evolutivo das  interações dela  com  outras  pessoas  e  

também  a  relação  direta  e  indireta  com  o  meio que a cerca, tornando-o agente integral de 

um grupo social. Uma das funções básicas da Educação Infantil  é  permitir  que  a  criança  

reconheça  a  existência   do   outro -   com   quem   trocará   brinquedos,    carinho,    

experiências,    entre    outros.  É um trabalho delicado  que  depende  da   sensibilidade   dos   

educadores.   

 Nesse processo, a criança  amadurece,  e  quanto  mais   amparada   e   preparada   

para   esse   crescimento,   mais   harmônica   e   tranquila   será,   e   maior   facilidade   de   

inserção   em   outros grupos sociais ela terá. É preciso lembrar que as trocas sociais entre 

adultos  e  crianças  são  responsáveis  pela  formação  do  indivíduo.  Nessa idade,  a  

imitação  é  um  dos  recursos  que  a  criança  encontra  para  sobreviver  em  um  mundo  que 

está apenas conhecendo. Neste processo, os exemplos dos adultos são fundamentais.  

Criar     condições     para     que     esse     processo de envolvimento social aconteça 

de maneira  saudável  propicia  à  criança  maior  segurança,   inclusive   em   relação   à   sua   

própria imagem. Uma  das   maneiras   mais   fáceis   de   inserir  a  criança  gradativamente  

em  outro  grupo social, que não seja a família e o CMEI (nos   quais   já   está   inserida),   

fazendo-a perceber seu papel dentro de cada um deles, é      oportunizar      o      conhecimento      

de      manifestações  culturais  e  outros  costumes  por  meio  de  cantigas,  histórias,  

brincadeiras,  ditados   populares   contados   de   maneira   acessível   a   esta   faixa   etária;   

identificar   lugares que já conhecem da sua comunidade (e de outras) e conhecer novos, 

assim como suas  utilidades  e  por  meio  desses  novos  conhecimentos  adquirir  noções  das  

regras  sociais que as cercam e respeitá-las 

.  

ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO 

Projetos que familiarizem  as  crianças  com  as  diferentes  formas  de  organizações  

sociais,  aprendendo  a  conviver  com  o  outro,  a  conhecer  e  aprender  a  lidar  com  regras  

e  combinados,  acalentar  o  amigo  quando  este  está    triste    ou    chorando,    assim    

como    brincadeiras  de  faz  de  conta  e  tarefas  em  dupla ou grupo, tais como guardar 

brinquedo numa   caixa,   brincar   com   o   outro,   dentre outros,  podem  contribuir  para  

uma  melhor  compreensão    sobre    o    mundo    social    e    histórico na qual estão 

inseridas.  
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Assim como, por meio de jogos   e   brincadeiras  podem  reconhecer  diferenças  e  

semelhanças  entre  sua  organização  familiar  e  a  das  outras  crianças,  identificando  seus  

colegas  e  outros  adultos  dos  espaços  de  educação infantil pelo nome. Desta forma, para  

que  a  criança  do  maternal  vivencie  atitudes  de  colaboração,  solidariedade   e   respeito   

e   saiba   usá-las dentro   dos   grupos   sociais   em   que   está   inserida,    é    fundamental    

que    encontre    pessoas    significativas    que    mediarão    a    construção  de  sua  

autoimagem,  estima  e  identidade,     alguém     que     atue     como     provocador   em   

momentos   oportunos   de   intervenção   desse   desenvolvimento   e   da   conquista   de   

todos   os   outros   aspectos   (motor,  afetivo  e  cognitivo),  promovendo  o  

desenvolvimento    integral    desta    criança 

ORGANIZADOR CURRICULAR – CRIANÇAS BEM PEQUENAS (2 ANOS) 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, 

expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; [...] 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaço temporais; 

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas; 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-

estar; 

 VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, 

que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e 

reconhecimento da diversidade; [...] 

XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e 

tradições culturais brasileiras; 

XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 

SABERES E OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
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CONHECIMENTOS DESENVOLVIMENTO 

● Valores para a vida em 

sociedade. 

● Cuidados com a 

organização do ambiente. 

● Respeito à 

individualidade e à 

diversidade de todos. 

● Família e escola. 

● Práticas sociais 

relativas à higiene. 

● Meu corpo e o do 

outro. ● Nome próprio e 

do outro. 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e 

solidariedade na interação com crianças e adultos. 

● Interagir por meio de diferentes linguagens com 

professores(as) e crianças, estabelecendo vínculos. 

● Receber visitas e visitar crianças de outras turmas. 

● Conhecer e relacionar-se com profissionais e outros 

indivíduos da instituição. 

● Reconhecer seus familiares. 

● Perceber as consequências de suas ações com o outro 

em situações de amizade e conflito. 

● Demonstrar quando suas ações podem gerar conflitos 

ou afinidades. 

● Participar de atividades que envolvam cooperação, 

respeito e solidariedade com o outro. 

● Vivenciar experiências que envolvam o nome próprio 

das pessoas que fazem parte de seu círculo social para 

ampliar o repertório social. 

● Participar de tarefas de organização do ambiente. 

● Próprio corpo e suas 

possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

● Confiança e imagem 

positiva de si. 

●Estratégias para 

resolver situações 

problema. 

● Comunicação. 

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e 

confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades 

e desafios. 

● Explorar progressivamente o próprio corpo na 

perspectiva de conhecê-lo percebendo suas possibilidades 

e limites. 

● Reconhecer sua imagem corporal no espelho ou através 

de fotos. 

● Brincar com seu corpo por meio de gestos e 

movimentos. 

● Apontar partes do seu corpo e mostrar a 

correspondência destas em seus colegas. 

● Perceber características e possibilidades corporais e na 

conquista de objetivos simples. 
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● Cuidar de sua apresentação pessoal e de seus pertences. 

● Expressar suas emoções e sentimentos de modo que 

seus hábitos, ritmos e preferências individuais sejam 

respeitadas no grupo em que convive. 

● Participar de momentos de escolha manifestando 

interesse e curiosidades 

● Realizar atividades que exijam autonomia como trazer 

ou levar objetos dentro da sala quando solicitada. 

● Solicitar ajuda quando está em dificuldade e auxiliar o 

colega quando este necessita. 

● Conhecer sua identidade, seu nome, suas histórias e 

suas características. 

●Patrimônio material e 

imaterial. 

●Atributos físicos e 

função social dos 

objetos. 

●Convívio e interação 

social. 

●Normas de convivência. 

● Meios de transporte. 

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com 

crianças da mesma faixa etária e adultos. 

● Compartilhar brinquedos em suas atividades de 

explorações, investigações ou de faz de conta. 

● Participar de situações de interações e brincadeiras 

agindo de forma solidária e colaborativa. 

● Buscar colegas para iniciar uma brincadeira. 

● Manter interações que gradativamente tenham uma 

maior duração. 

● Brincar de faz de conta junto com outras crianças. 

● Brincar coletivamente em diversos espaços. 

● Utilizar e organizar diferentes espaços da instituição. 

● Participar progressivamente de brincadeiras coletivas 

compartilhando objetos. 

● Manifestar curiosidade e autonomia ao explorar objetos 

e espaços. 

● Respeitar as regras dos espaços: banheiro, refeitório, 

sala de aula, conhecendo a função de cada um. 

● Identificar seus pertences demonstrando cuidados com 

os mesmos e com os de seus colegas. 

● Conhecer e nomear os diferentes meios de transportes e 
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suas características. 

● Sensações, emoções e 

percepções. 

● Comunicação. 

●Linguagem oral e 

corporal. 

●Nome próprio e do 

outro. 

(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, 

buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

● Participar de situações de brincadeira buscando 

compartilhar enredos e cenários. 

● Usar expressões faciais para apoiar seus relatos de 

situações vividas ou sua opinião diante dos 

questionamentos sobre uma história escutada. 

● Expressar sensações, sentimentos, desejos e ideias que 

vivencia e observa no outro por meio de diferentes 

linguagens. 

● Expressar suas ideias, sentimentos e emoções por meio 

da dança, da música ou da arte. 

● Participar de situações que envolvam relatos simples de 

acontecimentos sobre vivências. 

● Interagir com pessoas de diferentes idades, em 

situações do dia a dia. 

● Estabelecer relações com os colegas através de 

diferentes brincadeiras. 

● Reconhecer na oralidade o próprio nome e dos colegas 

em diferentes situações. 

● Cooperar com os colegas ou professor(a) quando 

solicitada. 

● Próprio corpo e do 

outro. 

● Características físicas. 

●Afetividade nas 

convivências sociais. 

●Outras pessoas, tempos 

e culturas. 

● Corpo humano. 

(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características 

físicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

● Perceber o próprio corpo e o do outro. 

● Reconhecer a representação do próprio corpo e das 

demais crianças da turma por meio de registros gráficos e 

fotos. 

● Identificar progressivamente suas características físicas, 

reconhecendo diferenças com as de seus colegas. 

● Reconhecer a si mesma e ao outro como seres sociais 

com características próprias que convivem em grupos. 
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● Brincar de faz de conta assumindo diferentes papéis e 

imitando ações e comportamentos de seus colegas, 

expandindo suas formas de expressão e representação. 

● Relacionar-se com outras crianças respeitando suas 

formas diferentes de agir. 

● Demonstrar afeto e respeito ao outro. 

●Normas de convívio 

social. 

●Regras de jogos e 

brincadeiras. 

(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social 

nas interações e brincadeiras. 

● Participar de brincadeiras que estimulem a relação entre 

o(a) professor(a)/criança e criança/criança. 

●Participar da construção e respeitar normas e 

combinados de convívio social, de organização e de 

utilização dos espaços da instituição. 

● Começar a seguir, de forma gradativa, regras simples 

de convívio em momentos de alimentação, cuidado com a 

saúde e brincadeiras. 

● Conhecer e participar dos ritos, festas ou celebrações 

típicas de diversas culturas 

● Reconhecimento e 

respeito às diferenças. 

●Procedimentos 

dialógicos para a 

resolução de conflitos. 

(EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e 

brincadeiras, com a orientação de um adulto. 

● Resolver os conflitos relacionais com ajuda do(a) 

professor(a) em situações de brincadeira. 

● Desenvolver ações, gradativamente para resolver 

conflitos. 

● Reconhecer o(a) professor(a) como apoio para ajudar a 

resolver conflitos nas brincadeiras e interações com 

outras crianças. 

● Expressar suas emoções em situações de conflitos, 

como, por exemplo, aceitar ajuda e conseguir acalmar-se 

com o apoio do(a) professor(a) ao vivenciar um conflito 

relacional. 

● Perceber o diálogo como recurso para resolver 

conflitos. 
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● Realizar a escuta do outro, respeitando suas escolhas e 

desejos. 

● Saber desculpar-se quando sua atitude desrespeitar o 

outro, percebendo que suas atitudes geram consequências 

positivas ou negativas. 

 

 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, 

expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical; [...] 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-

estar; [...] 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 

poesia e literatura; [...] 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Coordenação motora 

ampla: equilíbrio, 

destreza e postura 

corporal. 

●Manifestações 

culturais. 

● Orientação espacial. 

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua 

cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

● Explorar o próprio corpo na perspectiva de conhecê-lo, 

sentindo os seus movimentos, ouvindo seus barulhos, 

conhecendo suas funções e formas de funcionamento. 

●Vivenciar brincadeiras de esquema corporal, de 

exploração e a expressão corporal diante do espelho, 
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●Seu corpo, suas 

possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

● O corpo do outro. 

utilizando as diferentes formas de linguagens e 

percebendo suas características específicas. 

● Observar e imitar gestos e movimentos típicos dos 

profissionais da escola e de sua comunidade próxima. 

● Participar de brincadeiras com cantigas, rimas, lendas, 

parlendas ou outras situações que envolvam movimentos 

corporais. 

● Cantar canções imitando os gestos ou seguir ritmos 

diferentes de músicas com movimentos corporais. 

● Criar movimentos e gestos a partir de apresentações 

artísticas. 

● Conhecer os objetos, materiais, expressões culturais 

corporais, danças, músicas e brincadeiras que são típicas 

de sua região, de sua cultura. 

● Coordenação motora 

ampla: equilíbrio, 

destreza e postura 

corporal. 

●Manifestações 

culturais. 

● Orientação espacial. 

●Seu corpo, suas 

possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

● O corpo do outro. 

(EI02CG01) Continuação. 

● Imitar movimentos fazendo relações entre a situação 

vivida e o enredo, cenários e personagens em situação de 

faz de conta. 

● Identificar partes do corpo na perspectiva de conhecê-

lo. 

● Expressar, por meio do corpo, de seus gestos e 

movimentos confortos e desconfortos. 

● Perceber o desconforto do colega e oferecer 

acolhimento. 

● Explorar o ambiente da sala de aula e outros espaços da 

unidade e lugares externos. 

● Brincar nos espaços externos e internos com obstáculos 

que permitem empurrar, rodopiar, balançar, escorregar, 

equilibrar-se, arrastar, engatinhar, levantar, subir, descer, 

passar por dentro, por baixo, saltar, rolar, virar 

cambalhotas, perseguir, procurar, pegar, etc., vivenciando 

limites e possibilidades corporais. 

● Chutar, pegar, manusear, mover e transportar objetos 
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com diferentes características. 

● O corpo e o espaço. 

● Motricidade. 

● Jogos expressivos de 

linguagem corporal. 

●Noções espaciais: 

dentro, fora, perto, longe, 

embaixo, em cima, de 

um lado, do outro, 

esquerda, direita, frente, 

atrás etc. 

● Orientação espacial. 

● Ambiente escolar. 

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se 

por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, 

dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes naturezas. 

● Explorar o espaço ao seu redor fazendo movimentos 

como saltar, correr, se arrastar e outros. 

● Localizar um brinquedo e buscá-lo. 

● Brincar com os colegas de esconder e achar brinquedos 

no espaço. 

● Experimentar novas explorações a partir de diferentes 

perspectivas, olhando pela janela, em cima da mesa ou do 

escorregador do parque etc. 

● Observar e imitar seus colegas nas diferentes formas de 

exploração do espaço escolar e extraescolar. 

● Percorrer trajetos inventados espontaneamente ou 

propostos: circuitos desenhados no chão, feitos com 

corda, elásticos, tecidos, mobília e outros limitadores e 

obstáculos para subir, descer, passar por baixo, por cima, 

por dentro, por fora, na frente, atrás, contornar e outros. 

● O corpo e o espaço. 

● Motricidade. 

●Jogos expressivos de 

linguagem corporal. 

●Noções espaciais: 

dentro, fora, perto, longe, 

embaixo, em cima, de 

um lado, do outro, 

esquerda, direita, frente, 

atrás etc. 

● Orientação espacial. 

● Ambiente escolar. 

(EI02CG02) Continuação. 

● Explorar o espaço ambiente da escola considerando a 

localização de seus elementos no espaço: frente, atrás, 

separado e junto, entre, em cima e embaixo, dentro, fora e 

etc. 

● Participar de situações em que o(a) professor(a) 

demonstra a localização de objetos: frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc. 

● Participar de situações que envolvam comandos: 

dentro, fora, perto, longe, em cima, no alto, embaixo, ao 

lado, na frente, atrás, como: colocar as bolinhas dentro da 

caixa, guardar a boneca na frente do carrinho, sentar ao 

lado do colega, dentre outras possibilidades. 
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● Empurrar e puxar brinquedos enquanto anda realizando 

alguns comandos: puxar o brinquedo para frente, para 

trás, de um lado para o outro etc. 

● Reconhecer o local onde se encontram seus pertences 

pessoais. 

● O corpo e seus 

movimentos. 

● Esquema corporal. 

● Dança. 

● Imitação como forma 

de expressão. 

● Motricidade: 

equilíbrio, destreza e 

postura corporal. 

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço 

(pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 

seguindo orientações. 

● Explorar o espaço ao seu redor fazendo movimentos 

como: correr, lançar, galopar, pendurar-se, pular, saltar, 

rolar, arremessar, engatinhar e dançar livremente ou de 

acordo com comandos dados em brincadeiras e jogos. 

● Participar de situações de deslocamento e movimento 

do corpo fora e dentro da sala. 

● Deslocar-se em ambientes livres ou passando por 

obstáculos que permitam pular, engatinhar, correr, 

levantar, subir, descer, dentre outras possibilidades. 

● Explorar espaços maiores, com mais desafios, variando 

os movimentos e mostrando maior domínio sobre eles. 

● Deslocar-se de diferentes modos: andando de frente, de 

costas, correndo, agachando, rolando, saltando etc. 

● Realizar atividades corporais e vencer desafios 

motores. 

● Descobrir diferentes possibilidades de exploração de 

um mesmo espaço e compartilhar com os colegas. 

● Descrever seus movimentos enquanto os realiza. 

● Dançar, executando movimentos variados. 

● Participar de jogos de imitação, durante brincadeiras, 

contação de histórias e outras possibilidades. 

●Práticas sociais 

relativas à higiene. 

●Materiais de uso 

pessoal. 

(EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no 

cuidado do seu corpo. 

● Cuidar progressivamente do próprio corpo, executando 

ações simples relacionadas à saúde e higiene. 
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●Hábitos alimentares, de 

higiene e descanso. 

●Cuidados com a saúde. 

● Participar de momentos como: limpar-se, lavar as 

mãos, vestir-se e alimentar-se solicitando ajuda. 

● Participar de práticas de higiene com crescente 

autonomia. 

● Identificar os cuidados básicos ouvindo as ações a 

serem realizadas. 

● Conhecer o material de uso pessoal. 

● Usar utensílios apropriados nos momentos de 

alimentação e higienização 

● Utilizar o assento sanitário. 

● Experimentar alimentos diversos. 

● Vivenciar práticas que desenvolvam bons hábitos 

alimentares: consumo de frutas, legumes, saladas e 

outros. 

● Elementos do meio 

natural e cultural. 

● Materiais e tecnologias 

para a produção da 

escrita. 

● Suportes, materiais e 

instrumentos para 

desenhar, pintar, folhear. 

●Os objetos, suas 

características, 

propriedades e funções. 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 

habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

● Conhecer e explorar novos objetos, seus usos ou 

funções. 

● Coordenar o movimento das mãos para segurar o giz de 

cera, canetas, lápis e fazer suas marcas gráficas 

● Adaptar a forma como segura instrumentos gráficos: 

pincel grosso, pincel de rolinho, giz de cera, giz pastel e 

outros para conseguir diferentes marcas gráficas. 

● Manusear diferentes riscadores em suportes e planos 

variados. 

● Manusear gradativamente a tesoura, descobrindo seu 

uso. 

● Pintar, desenhar, rabiscar, folhear, recortar utilizando 

diferentes recursos e suportes. 

● Explorar jogos de montar, empilhar e encaixar. 

● Participar de situações que envolvam o rasgar, o enrolar 

e o amassar. 
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● Modelar diferentes formas, de diferentes tamanhos com 

massinha ou argila. 

● Explorar livros de materiais diversos: plástico, tecido, 

borracha, papel. 

● Virar páginas de livros, revistas, jornais e etc. com 

crescente habilidade. 

● Conhecer brinquedos ou jogos de sua cultura local. 

 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical; [...] 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 

poesia e literatura; [...] 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Percepção e produção 

sonora. 

● Audição e percepção 

musical. 

●Execução musical 

(imitação). 

● Sons do corpo, dos 

objetos e da natureza. 

● Parâmetros do som: 

altura, intensidade, 

duração e timbre. 

● Melodia e ritmo. 

(EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e 

instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos 

de música. 

● Conhecer e explorar materiais, objetos e instrumentos 

musicais. 

● Criar sons com materiais, objetos e instrumentos 

musicais. 

● Reconhecer e diferenciar sons dos objetos sonoros e 

dos instrumentos musicais. 

● Buscar adequar os sons produzidos com os diferentes 

objetos ou instrumentos ao ritmo da música. 

● Ouvir, imitar e produzir sons de alturas e durações 
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●Diferentes instrumentos 

musicais convencionais e 

não convencionais. 

● Canto. 

variadas com o corpo, com instrumentos convencionais 

ou não e materiais diversos para acompanhar diversos 

ritmos de música. 

● Participar da construção de instrumentos musicais, 

utilizando-os para execução musical. 

● Explorar possibilidades vocais e instrumentos para 

produzir sons agudos e graves, fortes e fracos, longos e 

curtos. 

● Conhecer instrumentos musicais, objetos ou canções 

que são típicos da cultura local e regional. 

● Ouvir e conhecer produções artísticas de diferentes 

culturas. ● Perceber e identificar os sons da natureza e 

reproduzi-los. 

● Completar músicas conhecidas com palavras, 

onomatopeias e outros sons. 

● Explorar diversos objetos e materiais sonoros, 

compreendendo que os mesmos produzem sons, sentindo 

a vibração de cada material. 

● Suportes, materiais, 

instrumentos e técnicas 

das Artes Visuais e seus 

usos. 

●Elementos da 

linguagem visual: 

texturas, cores, 

superfícies, volumes, 

espaços, formas, etc. 

● Órgãos dos sentidos. 

●Propriedade dos 

objetos: formas e 

tridimensionalidade. 

●Estratégias de 

apreciação estética 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com 

possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

● Manipular diversos materiais das Artes Visuais e 

plásticas explorando os cinco sentidos. 

● Explorar as formas dos objetos percebendo suas 

características. 

● Conhecer objetos e materiais que são típicos da região, 

comunidade ou cultura local. 

● Experimentar diversas possibilidades de representação 

visual bidimensionais e tridimensionais. 

● Participar da criação de objetos tridimensionais com 

materiais diversos: caixas, embalagens, tecidos, tintas, 

tampinhas, argila, massa de modelar e outros. 
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● Obras de arte. ● Criar objetos tridimensionais com argila e massa de 

modelar a partir de seu próprio repertório, explorando 

diferentes elementos, como forma, volume, textura, 

planos e outros. 

● Participar da criação de objetos tridimensionais com 

materiais diversos: caixas, embalagens, tecidos, tintas, 

tampinhas, argila, massa de modelar e outros. 

● Explorar superfícies tridimensionais com texturas 

diversas: pedrinhas, sementes, algodão, argila e outros. 

● Manipular materiais de diferentes texturas: lisas, 

ásperas, macias e outras. 

● Manipular jogos de encaixe e de construção, 

explorando cores, formas e texturas. 

● Apreciar diferentes imagens e elementos 

tridimensionais (objetos, revistas, fotos, produções 

coletivas e obras de arte). 

● Cuidar e apreciar a sua própria produção e a dos 

colegas 

● Audição e percepção 

de sons e músicas. 

● Linguagem musical, 

corporal e dramática. 

● Sons do corpo, dos 

objetos e da natureza. 

● Ritmos. 

● Parâmetros do som: 

altura, intensidade, 

duração e timbre. 

● Músicas e danças. 

● Instrumentos musicais 

convencionais e não 

convencionais. 

● Recursos tecnológicos 

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis 

no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas 

e melodias. 

● Perceber sons do entorno e estar atento ao silêncio. 

● Perceber sons da natureza: barulho de água/ chuva, 

canto de pássaro, ruídos e sons dos animais, dentre 

outros. 

● Explorar e identificar possibilidades sonoras de objetos 

de seu cotidiano ou de instrumentos musicais. 

● Perceber o som de diferentes fontes sonoras presentes 

no dia a dia: buzinas, despertador, toque do telefone, sino, 

apito dentre outros. 

● Ouvir a própria voz em gravações ou em músicas 

interpretadas pelo grupo e identificar-se. 

● Ouvir vozes gravadas de pessoas conhecidas cantando. 
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e midiáticos que 

produzem e reproduzem 

músicas. 

● Diversidade musical de 

várias culturas, locais, 

regionais e globais. 

● Paisagem sonora: sons 

naturais, humanos, 

industriais ou 

tecnológicos ● 

Apreciação e produção 

sonora. 

● Canto. 

●Manifestações 

culturais. 

● Melodias diversas. 

● Participar de canções e brincadeiras cantadas 

apresentadas pelo professor(a) ou seus colegas. 

● Reproduzir sons ou canções conhecidas e usar em suas 

brincadeiras. 

● Conhecer objetos, canções, instrumentos ou 

manifestações culturais que são típicas de sua cultura, 

região ou de outras culturas. 

● Ouvir canções de diferentes culturas buscando cantar e 

imitar gestos característicos. 

● Explorar possibilidades musicais para perceber 

diferentes sons, melodias e ritmos. 

● Reconhecer cantigas de roda e suas formas de brincar. 

● Participar de brincadeiras cantadas do nosso folclore. 

● Apreciar produções audiovisuais como musicais, 

brinquedos cantados, teatro de fantoches. 

● Escutar e perceber músicas de diversos estilos musicais, 

por meio da audição de CDs, DVDs, rádio, MP3, 

computador ou por meio de intérpretes da comunidade. 

● Perceber sons graves e agudos, fortes e fracos, curtos e 

longos, produzidos pelo corpo, objetos, instrumentos 

musicais convencionais ou não. 

● Imitar e reproduzir sonoplastias. 

● Explorar possibilidades vocais ao cantar. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical; [...] 

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação 

com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais 
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orais e escritos; [...] 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● A língua portuguesa 

falada, em suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Palavras e expressões 

da língua. 

● Identificação nominal. 

● Linguagem oral. 

● Vocabulário. 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, 

expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões. 

● Expressar suas ideias, sentimentos e emoções por meio 

de diferentes linguagens, como a dança, o desenho, a 

mímica, a música, a linguagem escrita ou oral. 

● Participar de variadas situações de comunicação. 

● Oralizar sobre suas atividades na instituição ou 

vivências fora dela. 

● Iniciar diálogos estruturados e ter atenção ao escutar o 

outro. 

● Combinar palavras para se expressar usando verbos e 

adjetivos. 

● Interagir com outras pessoas por meio de situações 

mediadas pelo(a) professor(a). 

● Responder a pergunta “quem é você?” com o nome e 

também a outras perguntas investigativas. 

● Formular perguntas. 

● Interagir com outras crianças fazendo uso da linguagem 

oral e tentando se fazer entender. 

● Ampliar seu vocabulário por meio de músicas, 

narrativas, poemas, histórias, contos, parlendas, rodas de 

conversas e brincadeiras para desenvolver sua capacidade 

de comunicação. 

●Levantar hipóteses sobre as situações de aprendizagem 

que vivencia oralizando suas ideias e opiniões 

● Sons e ritmos. 

●Manifestações 

culturais. 

●Patrimônio cultural, 

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e 

reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e 

textos poéticos. 

● Identificar sons da natureza e de objetos da cultura 
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literário e musical. 

● Linguagem oral. 

● Gêneros textuais. 

● Rimas e aliterações. 

●Sons da língua e 

sonoridade das palavras. 

humana. 

● Confeccionar brinquedos, a partir de materiais 

recicláveis para trabalhar sons e ritmos. 

● Utilizar materiais estruturados e não estruturados para 

criar sons rítmicos ou não. 

● Participar de situações que envolvam cantigas de roda e 

textos poéticos. 

● Declamar poesias, parlendas e brincadeiras como corre-

cotia produzindo diferentes entonações e ritmos. 

● Criar sons enquanto canta. 

● Participar de brincadeiras de linguagem que também 

exploram a sonoridade das palavras. 

● Explorar e brincar com a linguagem, criando sons e 

reconhecendo rimas e aliterações. 

● Conhecer textos poéticos e cantigas de roda típicos da 

sua cultura. 

● Escrita e ilustração. 

● Direção de leitura: de 

cima para baixo, da 

esquerda para a direita 

● Patrimônio cultural e 

literário. 

● Escuta, observação e 

respeito à fala do outro e 

textos literários. 

● Sensibilidade estética 

em relação aos textos 

literários. 

● Aspectos gráficos da 

escrita. 

● Vocabulário. 

● Portadores textuais. 

● Gêneros Textuais. 

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a 

leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita 

de ilustrações, e acompanhando, com orientação do 

adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da 

esquerda para a direita). 

● Ouvir, visualizar e apreciar histórias, bem como outros 

textos literários: poemas, parlendas, contos, literaturas, 

lendas, fábulas, músicas etc. 

● Manusear diferentes portadores textuais e ouvir sobre 

seus usos sociais. 

● Participar de momentos de contação de histórias com 

base em imagens. 

● Observar as ilustrações dos livros buscando identificar 

sua relação com o texto lido. 

● Fazer uso de diferentes técnicas, materiais e recursos 

gráficos para produzir ilustrações. 

● Participar de momentos de leitura de textos em que o(a) 
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professor(a) realiza a leitura apontada percebendo que 

palavras representam ideias. 

● Linguagem oral. 

● A língua portuguesa 

falada, em suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Gêneros discursivos 

orais, suas diferentes 

estruturas e tramas. 

● Fatos da história 

narrada. ● Características 

gráficas: personagens e 

cenários. 

● Vocabulário. 

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos 

da história narrada, identificando cenários, personagens e 

principais acontecimentos. 

● Reconhecer cenários de diferentes histórias. 

● Identificar personagens e/ou cenários e descrever suas 

características. 

● Identificar características dos personagens das histórias. 

● Identificar os personagens principais das histórias 

nomeando-os. 

● Responder a questionamentos sobre as histórias 

narradas. 

● Formular perguntas simples, a seu modo, sobre fatos da 

história narrada, personagens e cenários. 

● Ordenar partes do texto segundo a sequência da história 

apoiado por ilustrações. 

● Vivências culturais: 

histórias, filmes ou peças 

teatrais. 

● Expressividade pela 

linguagem oral e gestual. 

● A língua portuguesa 

falada, em suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Palavras e expressões 

da língua e sua 

pronúncia. 

● Vocabulário. 

● Relação entre imagem 

ou tema e narrativa. 

(EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, 

histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. 

● Expressar-se verbalmente em conversas, narrações e 

brincadeiras, ampliando seu vocabulário e fazendo uso de 

estruturas orais que aprimorem suas competências 

comunicativas. 

● Conhecer o conteúdo e o propósito de diferentes 

mensagens em diversos contextos. 

● Participar de situações de conversas em grandes e 

pequenos grupos ou duplas, relatando suas experiências 

pessoais e escutando o relato dos colegas. 

● Recontar histórias, identificando seus personagens e 

elementos. 

● Contar histórias ou acontecimentos oralmente, com 

base em imagens ou temas sugeridos. 

● Assistir filmes e peças teatrais. 
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● Participar de relatos de acontecimentos vividos, 

observados em histórias, filmes ou peças teatrais. 

● Criação e reconto de 

histórias. 

● A língua portuguesa 

falada, em suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Relação entre imagem 

e narrativa. 

● Repertório de textos 

orais que constituem o 

patrimônio cultural 

literário. 

● Vocabulário. 

(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base 

em imagens ou temas sugeridos. 

● Oralizar contextos e histórias contadas, a seu modo. 

● Recontar histórias ao brincar de faz de conta. 

● Participar de situações em que é convidado a contar ou 

criar histórias com ou sem o apoio de imagens, fotos ou 

temas disparadores. 

● Ouvir e nomear objetos, pessoas, personagens, 

fotografias e gravuras para ampliar o vocabulário. 

● Relacionar diferentes histórias conhecidas. 

● Usos e funções da 

escrita. 

● Gêneros e suportes de 

textos. 

● Escuta e apreciação de 

gêneros textuais. 

(EI02EF07) Manusear diferentes portadores textuais, 

demonstrando reconhecer seus usos sociais. 

● Ouvir histórias e outros gêneros textuais: poemas, 

contos, literatura popular, lendas, fábulas, parlendas, 

músicas, etc. 

● Manipular jornais, revistas, livros, cartazes, cadernos de 

receitas e outros ouvindo sobre seus usos sociais. 

● Participar de experiências que utilizem como recurso os 

portadores textuais como fonte de informação: revistas, 

jornais, livros, dentre outros. 

● Conhecer diferentes portadores textuais, buscando fazer 

uso deles segundo seus usos sociais. 

● Folhear livros contando suas histórias para seus colegas 

em situações de livre escolha. 

● Gêneros textuais, seus 

autores, características e 

suportes. 

(EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de 

escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros 

textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, 

cartazes de sala, cardápios, notícias etc.). 

● Apreciar e participar de momentos de contação de 
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histórias realizados de diferentes maneiras. 

● Brincar recitando parlendas. 

● Participar de situações de exploração de portadores de 

diferentes gêneros textuais em brincadeiras ou atividades 

de pequenos grupos. 

● Participar de situações de escuta envolvendo diferentes 

gêneros textuais percebendo suas funções. 

● Vivenciar experiências lúdicas em contato com 

diferentes textos. 

● Participar de atividades de culinária fazendo uso de 

livros de receitas etc. 

● Marcas gráficas. 

●Marcas gráficas de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita. 

● Produção gráfica. 

● Sensibilização para a 

escrita. 

● Materiais e tecnologias 

variadas para a produção 

da escrita: lápis, caneta, 

giz, computador e seus 

diferentes usos. 

● Apreciação gráfica. 

(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes 

de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais 

gráficos. 

● Presenciar situações significativas de leitura e escrita 

para compreender a sua função social. 

● Produzir marcas gráficas com diferentes suportes de 

escrita conhecendo suas funções. 

●Conceber seus desenhos como uma forma de 

comunicação. 

● Registrar vivências em diferentes suportes: papel, 

papelão, plástico, dentre outros. 

● Manipular revistas, jornais, livros e outros materiais 

impressos para conhecer diferentes suportes de leitura e 

escrita. 

● Interagir com livros e letras de materiais resistentes e 

adequados à faixa etária (Ex. Livros de banho, letras de 

madeira e outros). 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 
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IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaço temporais; [...] 

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao 

tempo e à natureza; [...] 

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício 

dos recursos naturais. 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

●Manipulação, 

exploração e organização 

de objetos. 

● Características físicas, 

propriedades e utilidades 

dos objetos. 

●Classificação dos 

objetos. 

● Patrimônio material e 

imaterial. 

●Percepção dos 

elementos no espaço. 

● Órgãos dos sentidos. 

●Textura, massa e 

tamanho dos objetos. 

(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e 

diferenças entre as características e propriedades dos 

objetos (textura, massa, tamanho). 

● Manipular objetos e brinquedos de materiais diversos, 

explorando suas características físicas e possibilidades: 

morder, chupar, produzir sons, apertar, encher, esvaziar, 

empilhar, fazer afundar, flutuar, soprar, montar, construir, 

lançar, jogar etc. 

● Identificar e manusear elementos do meio natural e 

objetos produzidos pelo homem. 

● Observar e nomear alguns atributos dos objetos que 

exploram. 

● Explorar e identificar semelhanças e diferenças entre 

objetos. 

● Manipular, explorar e organizar progressivamente 

brinquedos e outros materiais descrevendo semelhanças e 

diferenças e fazendo classificações simples. 

● Perceber e oralizar semelhanças e diferenças entre 

objetos por meio da observação e manuseio: 

grande/pequeno, áspero/liso/macio, quente/frio, 

pesado/leve, dentre outras possibilidades. 

● Participar de situações misturando areia e água, 

diversas cores de tinta e explorando elementos da 
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natureza como: terra, lama, plantas etc. 

●Relação espaço-

temporal. 

● Preservação do meio 

ambiente. 

● Fenômenos naturais: 

luz solar, vento, chuva. 

● Tempo atmosférico. 

●Elementos da natureza. 

● Água. 

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do 

cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva 

etc.). 

● Participar de práticas coletivas nas quais possa ser 

estimulada a perceber os elementos e fenômenos da 

natureza, a partir das práticas coletivas. 

● Perceber os elementos da natureza explorando os 

espaços externos da instituição incentivando a 

preservação do meio ambiente. 

● Observar fenômenos da natureza como chuva, vento, 

luz solar e sombra. 

● Participar de momentos no em que perceba o calor e a 

luz solar. 

● Participar de momentos dentro e fora da sala, em que 

sinta a presença do vento. 

● Observar a chuva, seu som e outras sensações 

características (cheiro e vibrações), bem como do 

fenômeno trovão e suas características. 

● Vivenciar e reconhecer os fenômenos atmosféricos: 

chuva, sol, vento, nuvem, arco-íris, relâmpago, trovão etc. 

● Fazer observações para descobrir diferentes elementos 

e fenômenos da natureza, como: luz solar, chuva, vento, 

dunas, lagoas, entre outros. 

● Realizar investigações de como os fenômenos naturais 

ocorrem e quais suas consequências. 

● Falar sobre o que está vendo e o que está acontecendo, 

descrevendo mudanças em objetos, seres vivos e eventos 

naturais no ambiente. 

● Conhecer fenômenos naturais típicos de sua região e de 

todo planeta. 

● Usar ferramentas variadas para explorar o mundo e 

aprender como as coisas funcionam. 
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● Ouvir músicas e histórias que envolvem a temática 

fenômenos da natureza. 

● Reconhecer a importância da água para os seres vivos, 

bem como a necessidade de seu uso racional. 

●Plantas, suas 

características e habitat. 

●Animais, suas 

características e seus 

modos de vida. 

● Seres vivos. 

● Preservação do meio 

ambiente. 

●Transformação da 

natureza. 

● Elementos da natureza. 

(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações 

de cuidado de plantas e animais nos espaços da 

instituição e fora dela. 

● Identificar, pela exploração e observação, 

características que diferenciam os seres vivos de outros 

elementos e materiais de seu meio. 

● Perceber-se enquanto parte integrante do meio 

ambiente. 

● Observar e conhecer animais e plantas percebendo a 

existência de diferentes tipos de seres vivos. 

● Observar e ter contato com animais e plantas, 

nomeados pelo(a) professor(a). 

● Conhecer os animais, suas características físicas e 

habitat. 

● Explorar o modo de vida de insetos e animais presentes 

no dia a dia. 

● Observar, imitar e nomear algumas particularidades dos 

animais. 

● Conhecer plantas e acompanhar seu crescimento. 

● Experimentar em diferentes momentos o contato com 

elementos naturais em hortas e jardins. 

● Participar de situações do cuidado com o meio 

ambiente: preservar as plantas, não maltratar animais. 

● Ouvir músicas e histórias que envolvem as temáticas 

plantas, animais e meio ambiente. 

● Percepção do entorno. 

●Espaço físico e objetos. 

●Linguagem matemática. 

●Comparação dos 

(EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, 

em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e 

temporais (antes, durante e depois). 

● Explorar o espaço por meio do corpo e dos sentidos, a 
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elementos no espaço. 

● Noções espaciais de 

orientação, direção, 

proximidade, 

lateralidade, exterior e 

interior, lugar e distância. 

● Posição dos objetos. 

● Posição corporal. 

● Noção temporal. 

● Escola. 

fim de perceber elementos presentes em seu ambiente. 

● Participar de momentos de exploração dos dias da 

semana com músicas. 

● Realizar circuitos subindo, descendo, andando para 

frente, para trás, dentre outros. 

● Conhecer os diferentes ambientes da escola por meio de 

explorações que promovam a identificação de relações 

espaciais. 

● Explorar o ambiente da escola considerando a 

localização de si e de elementos no espaço. 

● Manipular, experimentar e explorar o espaço por meio 

de experiências de deslocamento de si e dos objetos. 

● Encontrar objetos ou brinquedos desejados nas 

situações de brincadeiras ou a partir de orientações do(a) 

professor(a) sobre a sua localização. 

● Posicionar o corpo no espaço a partir de orientações: 

Vem até aqui. Vamos subir? Você quer descer? 

● Compreender e realizar comandos: dentro, fora, em 

cima, embaixo, ao lado, frente, atrás, etc., identificando 

essas posições no espaço. 

● Identificar os momentos da rotina ou conversar sobre 

os acontecimentos do dia utilizando expressões temporais 

como antes, durante e depois. 

● Perceber noções de tempo ao compreender comandos 

como agora, depois e durante em situações rotineiras: 

depois do lanche vamos escovar os dentes; durante a 

brincadeira vamos comer uma fruta; antes de ir ao parque 

precisamos arrumar a sala e outros. 

● Propriedades e funções 

dos objetos. 

●Semelhanças e 

diferenças entre 

elementos. 

(EI02ET05) Classificar objetos, considerando 

determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

● Explorar objetos pessoais e do meio em que vive 

conhecendo suas características, propriedades e função 

social para que possa utilizá-los de forma independente 
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● Classificação. 

●Tamanho, forma e 

posição dos objetos. 

● Medidas padronizadas 

e não padronizadas de 

comprimento e massa. 

●Linguagem matemática. 

de acordo com suas necessidades. 

● Manipular objetos de diferentes formas, a fim de 

observar diferenças e semelhanças entre eles. 

● Participar de situações em que o(a) professor(a) nomeia 

os atributos dos objetos destacando semelhanças e 

diferenças. 

● Explorar e descobrir as propriedades dos objetos e 

materiais: tamanho, peso, forma, cor, dentre outras 

possibilidades. 

● Relacionar e comparar objetos observando suas 

propriedades. 

● Observar e comparar com seus pares as diferenças entre 

tamanho, forma e massa. 

● Usar seus conhecimentos sobre os atributos de 

diferentes objetos para selecioná-los segundo suas 

intenções. 

● Agrupar os objetos, seguindo critérios mediados pelo(a) 

professor(a): tamanho, cor, peso, forma, dentre outras 

possibilidades. 

● Perceber os atributos dos objetos atentando-se à fala e 

demonstração do(a) professor(a): objetos leves e pesados, 

objetos grandes e pequenos, objetos de diferentes cores 

dentre outros. 

● Participar dos momentos de organização dos 

brinquedos da sala usando seus atributos para agrupá-los 

● Noções de tempo. 

● Transformações na 

natureza: dia e noite. 

● Medidas e grandezas. 

● Medidas padronizadas 

e não padronizadas de 

tempo. 

●Linguagem matemática. 

(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, 

antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, 

rápido, depressa, devagar). 

● Brincar no espaço externo explorando diversos 

movimentos corporais e experimentando diferentes níveis 

de velocidades. 

● Participar de situações em que o adulto relaciona 

noções de tempo a seus ritmos biológicos, para perceber a 
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● Sequência temporal. sequência temporal em sua rotina diária: alimentar-se, 

brincar, descansar, tomar banho. 

● Compreender o agora e o depois nos diferentes 

momentos do cotidiano de seu grupo construindo 

referências para apoiar sua percepção do tempo, por 

exemplo, ao pegar um livro entende-se que é o momento 

de escuta de histórias. 

● Desenvolver noções de tempo: agora, depois, antes, 

amanhã, ontem, hoje, depressa, devagar, lento, rápido 

através de atividades que estimulem a percepção: andar 

em ritmos diferentes, planejar o que fará amanhã, 

relembrar atividades realizadas ontem etc. 

● Participar de atividades de culinária ou produções 

artísticas que envolvam: pintura, experiências com argila 

e outras situações para perceber a importância do tempo 

para esperar de preparo ou até secagem. 

● Observar o céu, astros, estrelas e seus movimentos (dia 

e noite), para perceber a passagem do tempo. 

● Explorar diferentes instrumentos de nossa cultura que 

usam número, grandezas e medidas de tempo, em 

contextos significativos como: calendário, termômetro, 

balança, relógio, ampulheta, ábaco, calculadora etc. 

Manipulação, exploração 

e organização de objetos. 

● Contagem oral. 

● Sistema de numeração 

decimal. 

● Identificação e 

utilização dos números 

no contexto social. 

● Sequência numérica. 

●Linguagem matemática. 

●Relação objeto/ 

(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros 

etc., em contextos diversos. 

● Perceber o uso da contagem por meio de diferentes 

atividades realizadas oralmente pela professora. 

● Participar de brincadeiras que envolvam a recitação da 

sequência numérica por meio de cantigas, rimas, lendas e 

ou parlendas. 

● Realizar contagem oral durante brincadeiras. 

● Manipular, explorar, organizar brinquedos e outros 

materiais em agrupamentos de até 5 elementos e ir 

aumentando gradativamente. 
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quantidade (ideia de 

correspondência). 

●Agrupamento dos 

elementos. 

● Contagem oral. 

●Números e quantidades. 

●Linguagem matemática. 

●Identificação e 

utilização dos números 

no contexto social. 

●Representação de 

quantidades. 

● Sistema de numeração 

decimal. 

● Classificação. 

● Sequência numérica 

(EI02ET08) Registrar com números a quantidade de 

crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a 

quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, 

bolas, livros etc.). 

● Ter contato com números, identificá-los e usá-los nas 

diferentes práticas sociais em que se encontram. 

● Participar de situações que envolvam o registro de 

quantidades de forma convencional e não convencional 

em jogos, brincadeiras e situações do cotidiano. 

● Participar de jogos que envolvam números como 

boliche, jogos cantados como parlendas e outros. 

● Perceber os números em diferentes objetos da nossa 

cultura que possibilitem usar e pensar sobre o número em 

contextos significativos como: relógio, telefone, 

calendário etc. 

● Participar de situações onde há a observação do registro 

escrito de números para que se observe a grafia. 

● Participar de situações de agrupamento de elementos da 

mesma natureza em quantidades preestabelecidas 

 

 

CRIANÇAS BEM PEQUENAS DE03 ANOS 

Este período é caracterizado pelo desequilíbrio e pela insegurança, demonstrado por 

choros frequentes e por birras. É a fase de maior socialização, portanto, com maior 

possibilidade de adaptação escolar, pois as crianças já conseguem formar grupos com dois ou 

três companheiros.  

Porém, não faltam ordens, exigências e empurrões. Nesta fase a criança é 

extremamente autoritária, barulhenta e briguenta. Acha que é a dona do mundo e quer todos 

os brinquedos para si. 
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As crianças neste estágio, necessitam de histórias de fadas, pois expressam em 

palavras, suas próprias ansiedades em torno da magia.Gostam de aventuras e de sentirem-se 

independentes. É fase dos medos: escuro, bichos e pessoas com vestuário diferente. É uma 

época difícil para a família, pois as crianças apresentam características extremamente 

instáveis, produzindo também reações inseguras em seus familiares.Segundo pesquisadores, a 

criança nesta idade necessita de firmeza para que aprenda a conhecer seus limites. 

 

EIXO I: IDENTIDADE E AUTONOMIA 

 

PRESSUPOSTO TEÓRICO 

Busca possibilitar a formação da criança a partir das relações sócio-histórico-cultural, 

de forma consciente e contextualizada, oferecendo condições para que elas aprendam a 

conviver com os outros, em uma atitude básica de respeito e confiança. 

 

 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

O trabalho educativo pode, assim criar condições para as crianças conhecerem, 

descobrirem e resinificarem novos sentimentos, valores, ideias, costumes e papéis sociais. A 

identidade é um conceito de distinção, a começar pelo nome. A autonomia é a capacidade de 

se conduzir e tomar decisões por si próprias, levando em conta regras, valores. Identidade e 

autonomia é resultado da construção do próprio cotidiano em sala de educação infantil, onde a 

criança necessita estar conhecendo, desenvolvendo e utilizando seus recursos pessoais e 

naturais, para fazer frente às diferentes situações que 

surgirão.Visite: https://pedagogiaaopedaletra.com/proposta-curricular-para-educacao-infantil/ 

 

EIXO II: MOVIMENTO 

 

PRESSUPOSTO TEÓRICO 

Atualmente, é necessário que o ser humano busque qualidade de vida em 

consequência da agitação cotidiana. Assim, pode-se considerar o movimento, com suas 

atividades físicas e sociais, como a área do conhecimento fundamental no processo de 

desenvolvimento humano, principalmente, na melhora desta qualidade de vida que se 

pretende. 

https://pedagogiaaopedaletra.com/proposta-curricular-para-educacao-infantil/
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Para a criança, as atitudes do movimento significam muito mais do que mexer as 

partes do corpo ou se locomover no espaço. 

Nessas atividades, ela tem a possibilidade de expressar-se e de interagir com outras 

pessoas, satisfazendo algumas de suas necessidades e ampliando as possibilidades do uso de 

gestos e posturas corporais. 

Fazem parte das atividades de movimento: a dança, o jogo e as brincadeiras. A 

organização dessas atividades deve considerar e respeitar o desenvolvimento de cada criança, 

não deixando porém, de propor desafios, pois quanto mais rico eles forem, maior será a 

vivência e a exploração da criança em relação ao seu corpo. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

É tarefa metodológica, respeitar a criança tal qual ela é. Trabalhando com os aspectos 

positivos que ela tem, dá-se interesse ao que a criança sabe fazer e não ao que não sabe. 

Respeita-se, portanto, a globalidade da criança, isto é, sua senso-motricidade, sua 

emocionalidade, sua sexualidade, tudo de uma vez. 

O movimento é a linguagem que possibilita às crianças agirem sobre o ambiente e 

mobilizarem as pessoas. São várias as manifestações dessa linguagem, como a dança, o jogo, 

as brincadeiras, e nelas faz-se uso em diferentes gestos, posturas e expressões corporais. 

O trabalho com o movimento está presente no cotidiano da sala de aula e deve ser 

mais explorado em situações de jogos ou brincadeiras. 

Podem-se trazer atividades em que as crianças: 

Apoiem-se nos calcanhares; 

Coloquem um pé na frente do outro; 

Andem na ponta dos pés (sem fazer barulho); 

Imitem animais ao lado da professora, acompanhando seu ritmo (lento ou rápido); 

Andem de costas; 

Andem com os braços abertos imitando avião;  

Escutem músicas que envolvem gestos; 

Reproduzam atividades em espelho, trabalhando com as mãos e pés em diferentes 

planos; 

Exercitem a lateralidade: direita e esquerda; 

Vivenciem a exploração do tempo: ontem, amanhã, entre, antes, depois etc., 

utilizando sempre diversos materiais que possibilitem esses movimentos. 
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O movimento como conceito pedagógico, deve ser entendido, como um meio  

facilitador das diversas aprendizagens adquiridas pelas crianças. Por isso, dá-se a 

oportunidade de propor uma dinâmica de trabalho pedagógico mais aberto e significativo, o 

qual, por meio da brincadeira e do movimento, propicia e o trabalho cooperativo, a interação 

com o entorno e a conquista de aprendizagens importantes para a vida das crianças. 

 

EIXO III: ORALIDADE E RELAÇÃO COM A LINGUAGEM ESCRITA 

 

PRESSUPOSTO TEÓRICO 

Nas instituições de Educação Infantil a linguagem oral está presente no cotidiano  e 

na prática à medida que todos dela participam de forma diversificada. Em muitas situações o 

adulto costuma imitar a maneira de falar das crianças, acreditando que assim se estabelece 

uma maior aproximação com elas, utilizando o que, supõem-se, seja a mesma “linguagem”, 

havendo um uso excessivo de diminutivos e/ou uma tentativa de infantilizar o mundo real.  

Aprender uma língua não é somente aprender as palavras, mas também os seus 

significados e, com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio sócio-cultural as 

entendem, as interpretam e as representam. 

Para aprender a ler e escrever, a criança precisa compreender não só o que a escrita 

representa, mas também de que forma é representada graficamente. Isso significa que a 

alfabetização não é somente o desenvolvimento de capacidades relacionadas à percepção, à 

memorização e ao treino de um conjunto de habilidades sensório-motoras. É, antes, um 

processo no qual as crianças precisam resolver problemas de natureza lógica até chegarem a 

compreender deque forma a escrita alfabética, em português, representa a linguagem, e assim 

poderem escrever e ler por si mesmas.Encaminhamento Metodológico 

O desenvolvimento da linguagem oral ocorre gradativamente, por meio de um 

processo de idas e vindas que envolvem tanto a participação das crianças nas conversas 

cotidianas, em situações de músicas, brincadeiras etc., quanto na participação em situações 

mais formais de linguagem como aquelas que envolvem leitura e escrita de textos diversos. 

É importante que o professor propicie às crianças situações em que: 

Conversem entre si, partilhem suas experiências, relatem suas vivências (a roda de 

conversa é o momento privilegiado para essas trocas); 

Transmitam recados ou informações a pessoas que não fazem parte do seu grupo 

(outros professores ou funcionários da instituição, pais); 
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Tenham contato com as músicas, os poemas, as histórias e as brincadeiras; 

Participem de narrativas interagindo com elas, seja como personagens,  

narradores ou ouvintes. Tais atividades só devem se realizar quando fizer sentido e como parte 

de um projeto mais amplo. Caso contrário pode-se oferecer uma idéia distorcida do conteúdo 

proposto. 

 

EIXO IV: ARTE 

 

PRESSUPOSTO TEÓRICO 

A arte está presente no cotidiano da vida infantil. Ao rabiscar e desenhar no chão, na 

areia e nos muros, ao utilizar materiais encontrados ao acaso (gravetos, pedras, carvão etc), ao 

pintar os objetos e até mesmo seu próprio corpo, a criança pode utilizar-se das “Artes” para 

expressar experiências sensíveis. 

O desenvolvimento da imaginação, da expressão e da sensibilidade ocorrerá à 

medida que os alunos tiverem contato com produções artísticas. Assim a Arte deve envolver 

três áreas: 

O fazer artístico; 

A leitura de imagem; 

A história da Arte. 

A Arte deve propiciar às crianças, o exercício de seu próprio princípio democrático, o 

acesso à informação e formação estética de todas as classes sociais, permitindo assim, uma 

difusão das diversas culturas existentes no Brasil e no mundo. 

A Arte é composta por imagens e, portanto, é uma das formas importantes de 

expressão e comunicação humana, o que, por si só, justifica sua presença no contexto da 

educação, de um modo geral, e na Educação Infantil, particularmente. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

Os conteúdos da aprendizagem em Artes Visuais poderão ser organizados de modo a 

permitir que, por um lado, a criança utilize aquilo que já conhece e tem familiaridade e por 

outro, que possa estabelecer novas relações, alargando seu saber sobre os assuntos abordados. 

Tendo clareza do seu projeto de trabalho, o educador poderá imprimir maior 

qualidade a sua ação educativa ao garantir que a criança: 
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Explore e manipule lápis e pincéis de diferentes texturas e espessuras, broxas, 

carvão, carimbos, materiais como tinta, água, areia, terra, argila e variados suportes gráficos 

entre eles: jornal, papel, papelão, parede, chão, caixas e madeiras; 

Crie desenhos, pinturas, colagens e modelagens, partindo de seu próprio repertório 

e da utilização dos elementos das artes visuais: ponto, linha, forma, cor, volume, espaço, 

textura; 

Explore a aprofunde as possibilidades oferecidas pelos diversos materiais, 

instrumentos e suportes necessários para o fazer artístico; 

Explore os espaços bidimensionais e tridimensionais na realização de seus projetos 

artísticos; 

Organize e cuide dos materiais no espaço físico da sala de aula; 

Respeite, cuide e valorize as produções individuais e coletivas; 

Realize a leitura de obras de arte, partindo da observação, narração, descrição e 

interpretação de imagens e objetos; 

Conheça a diversidade de produções artísticas como os desenhos, pinturas, 

esculturas, construções, fotografias, colagens, ilustrações; 

Aprecie as produções individuais e coletivas; 

Observe os elementos constituintes da linguagem visual; 

Aprecie as Artes Visuais e estabeleça a correlação com experiências pessoais. 

 

EIXO V: CONSTRUÇÕES DE NOÇÕES MATEMÁTICAS 

 

PRESSUPOSTO TEÓRICO 

Aprender matemática é um processo contínuo de abstração, no qual as crianças 

atribuem significados e estabelecem relações com base nas observações, experiências e ações 

que fazem, desde cedo, sobre elementos do seu ambiente físico e sócio-cultural. 

O trabalho com noções matemáticas na Educação Infantil atende, por um lado, as 

necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos que incidam nos mais 

variados domínios do pensamento, por outro, corresponde a uma necessidade social de 

instrumentalizá-las, melhor, para viver, participar e compreender um mundo que exige 

diferentes conhecimentos e habilidades. 

Deve-se considerar o rápido e intenso processo de mudança vivido pelas crianças 

nesta faixa etária. Elas apresentam possibilidades de estabelecer vários tipos de relação 
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(comparação, expressão de quantidade), representações mentais, gestuais, indagações e 

deslocamentos no espaço. 

Essas ações ocorrem fundamentalmente no convívio social e no contato das crianças 

com histórias, contos, músicas, jogos, brincadeiras etc. 

Portanto, para as crianças, os aspectos relevantes da matemática são os que fazem 

parte de sua vida cotidiana. 

 

Encaminhamento Metodológico 

''A metodologia na matemática deve englobar todos os conteúdos propostos  

para esta faixa etária, permitindo que o professor valorize a ação dos educandos, 

abrindo espaço para exercitarem suas habilidades mentais por meio de 

questionamentos, pesquisas, criação e verificação de hipóteses, enfim, que possam 

pensar em vez de receberem todos as informações prontas, desta forma, participarem 

ativamente do processo de conhecimento''.(Macedo, Petty e Passos,2000). 

A criança precisa manipular objetos concretos para entender os conceitos abstratos da 

matemática. Os jogos numéricos permitem à criança utilizar números e suas representações, 

ampliar a contagem e estabelecer correspondências. 

Os jogos espaciais permitem à criança observar as figuras e suas formas, identificar 

propriedades geométricas dos objetos e fazer representações, modelando, compondo, 

decompondo ou desenhando. 

As situações de aprendizagem no cotidiano dos CMEI’s podem ser organizadas de 

três maneiras: 

Atividades permanentes; 

Projetos;  

Sequências de atividades.  

Atividades permanentes são situações propostas de forma sistemática e com 

regularidade, mas não são necessariamente diárias. A utilização do calendário, assim como 

distribuição de material, o controle de quantidades de peças de jogos ou de brinquedos, no 

cotidiano da instituição, pode, atrair o interesse das crianças e se caracterizar como atividade 

permanente. 

As sequências de atividades se constituem em uma série de ações planejadas e 

orientadas, com o objetivo de promover uma aprendizagem específica e definida. São 

sequenciadas para oferecer desafios como grades diferentes de complexidade. Pode-se, por 

exemplo, organizar com as crianças, uma sequência de atividades envolvendo ação de 
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colecionar pequenos objetos como pedrinhas, tampinhas de garrafas, conchas, folhas, 

figurinhas etc. Semanalmente, as crianças trazem novas peças e agregam ao que já possuíam, 

anotam, acompanham e controlam o crescimento de suas coleções em registros. 

Projetos são atividades em torno da obtenção de um produto final,visível e 

compartilhado com as crianças, em torno do qual são organizadas as atividades. A 

organização do trabalho em projetos possibilita a divisão de tarefas e responsabilidades e 

oferece contextos nos quais, a aprendizagem ganha sentido. 

Cada projeto envolve uma série de atividades que também se organiza numa 

sequências. 

 

EIXO VII: RELAÇÃO COM O MUNDO SOCIAL E HISTORICO-

CULTURAL 

 

PRESSUPOSTO TEÓRICO. 

Neste eixo o trabalho deve ser voltados para a ampliação de experiências das 

crianças e para a construção de conhecimentos diversificados sobre o meio social e natural. 

Nesse sentido, refere-se ao conhecimento da diversidadede forma a explicar e 

representar o mundo em contato com as explicações científicas e a possibilidade de pensar 

sobre os eventos que as cercam (RCNEI, V.3, p.1660). 

Esse eixo envolve temáticas relacionadas às Ciências Sociais e Naturais, são elas: 

Organização dos grupos e seu modo de ser, de viver, e de trabalhar, ou seja, o 

estabelecimento de relações entre o cotidiano da criança e suas características sociais, 

culturais e históricas; 

Os lugares e suas paisagens, com a percepção dos elementos que as compõem e a 

ação transformadora do homem; 

Objetos e processos de transformação produzidos pelo homem para atender 

diferentes necessidades, sejam utilitárias ou estéticas; 

Os seres vivos: o ser humano, os animais, as plantas e as relações de 

interdependência que mantêm, bem como, o desenvolvimento de atitudes de preservação e 

respeito à vida;  

Fenômenos da natureza, sua ocorrência em diferentes lugares e os reflexos 

provocados na vida das pessoas. 
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Esse pressuposto preocupa-se em propor situações em que as crianças possam 

ampliar suas experiências e construir conhecimentos relacionados ao meio natural. Tais 

conhecimentos serão construídos gradativamente na medida em que as crianças forem 

tomando consciência do mundo, ou seja, questionando, observando, comparando e 

organizando informações sobre o meio. Assim, o conhecimento sempre estará em movimento 

e transformação, como a história da humanidade. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

Para que a criança avance na construção de seu conhecimento é indispensável que o 

educador desenvolva algumas estratégias de ensino que a possibilite: 

Formular perguntas; 

Buscar soluções para resolver problemas;  

Estabelecer relações na comparação de dados; 

Confrontar idéias; 

Formular coletiva e individualmente conclusões e explicações sobre o tema em 

questão; 

Utilizar, com a ajuda do educador, diferentes fontes de pesquisas; 

Utilizar a observação direta e instrumentos como binóculos, lupas e microscópios 

para obtenção de dados e informações; 

Conhecer locais que oferecem informações, como museus e bibliotecas; 

Ler e interpretar registros como desenhos, fotografias e maquetes;  

Registrar informações, utilizando diferentes formas: desenhos, textos orais ditados 

pelo educador, comunicação oral registrada em gravador. 

Diante da grande diversidade de temas que este eixo oferece, é preciso estruturar o 

trabalho de forma a escolher os assuntos mais relevantes para as crianças e para o seu grupo 

social. As crianças devem, desde pequenas, serem instigadas, a observar fenômenos, relatar 

acontecimentos, formular hipóteses, prever resultados para experimentos, conhecer diferentes 

contextos históricos e sociais e tentar localizá-los no espaço e no tempo. Podem, também, 

trocar ideias e informações, debatê-las, confrontá-las, distingui-las, e representá-las, 

aprendendo, aos poucos, como se produz um conhecimento novo ou porque as ideias mudam 

ou permanecem. 

 

EIXO VI:  
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RELAÇÃO COM O MUNDO FÍSICO E NATURAL 

 

PRESSUPOSTO TEÓRICO. 

Neste campo os fenômenos naturais, socioculturais e conhecimentos matemáticos se 

completam, relacionam-se entre si de forma interdisciplinar, promovendo experiências para 

que o aluno se aproprie dos espaços e tempos, dos fenômenos naturais, socioculturais e 

conhecimentos matemáticos por meio de interações e brincadeiras, observações, manipulação, 

investigação, exploração, levantamento de hipóteses, busca de respostas, pesquisa em 

diferentes fontes. 

O professor tem o papel de criar oportunidades para os alunos ampliarem o modo de 

perceber a si mesmo e ao outro, valorizando sua identidade, respeitando os outros, e 

reconhecendo as diferenças que nos constituem como seres humanos. 

As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um 

mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Portanto é fundamental a 

Educação infantil promover interações e brincadeiras nas quais as crianças possam fazer suas 

observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantando hipóteses e 

consultando fontes de informação para buscar respostas para as indagações dos alunos. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

A partir do momento em que os alunos utilizam os conhecimentos adquiridos no seu 

cotidiano à contextualização ocorre de fato. 

Neste campo é possível visualizar todos os direitos de aprendizagem do aluno: 

 O conviver com diferentes grupos, por meio de diferentes linguagens. 

 Promover o brincar de diferentes formas, espaços e tempos. 

 Participar da construção de seus conhecimentos de forma ativa. 

 Explorar formas, transformações, natureza em diferentes espaços. 

 Expressar suas ideias, hipóteses, opiniões, questionamentos. 

 Conhecer-se formando sua identidade frente ao seu grupo (familiar, escolar e 

comunitário). 

 

EIXO VI   
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RELAÇÃO COM O MUNDO FÍSICO E NATURAL 

 

PRESSUPOSTO TEÓRICO. 

O contato com o mundo permite  à criança    construir    conhecimentos    práticos    

sobre   seu   entorno,   relacionados   à   sua   capacidade   de   perceber   a   existência   de   

objetos,  seres,  formas,  cores,  sons,  odores,  de    movimentar-se    nos    espaços    e    de    

manipular diferentes materiais. Desta      forma,      para      desenvolver      conceitos de 

objetos e processos de transformação, pode-se  proporcionar    as crianças  projetos  nos  quais  

elas  necessitem  agir  sobre  os  objetos  e  materiais,  com  o  auxílio  do  educador,  fazendo,  

por  exemplo,  misturas   de   água   e   areia   ou   modelando   massinhas  produzidas  com  

mingau  grosso  de  água  e  maisena,  levando  as  crianças  a  pesquisarem  algumas  

características  físicas,  como  consistência  (duro,  mole),  temperatura (quente,     frio),     

peso     (leve,     pesado),     identificando       também       diferenças       e       semelhanças  

entre  o  estado  inicial  e  final  destas misturas e pensando sobre problemas simples, como 

por exemplo, como fazer para uma  mistura  ficar  mais  “molinha”,  ou  mais  “durinha”, 

entre outros.  

Em     relação     aos     fenômenos     e     componentes naturais, pode-se instigar 

ainda mais a curiosidade infantil, levando   as   crianças     a     observarem     situações     no     

cotidiano,  como  chuva  e  relâmpagos,  caules  de      plantas,      troncos      quebrados      ou      

apodrecidos  e  vários  outros  objetos  que  se  encontrem  em  processo  de  transformação,  

apontando  as  consequências  do  seu  mal  cuidado   e   construindo   conceitos   sobre   a   

utilização  e  cuidados  adequados  para  a  sua  conservação. Os  projetos  podem  abordar  

passeios  externos na unidade de ensino, com o intuito de abordar questões de cuidados com o 

meio ambiente  e  suas  prováveis  consequências  com    o    seu    uso    inadequado,    como    

o    desperdício  de  água  e  a  poluição  dos  rios,  entre   outros,   desenvolvendo   o   hábito   

de   cuidados   e   preservação   com   a   natureza assim   como   a   reciclagem   de   

diferentes   materiais,  levando  a  criança  a  perceber-se como um ser social, por meio das 

atividades de  observação,  exploração  e  inteiração  com  outras crianças e adultos. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

A criança nesta faixa etária está ainda descobrindo seu corpo.  Desta forma, é preciso 

proporcionar momentos de interação entre as crianças, nos quais  observem  sua  imagem  e  

de  seus  colegas e educadores no espelho, realizando comparações  das  características  
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pessoais,  como  cor  e  tamanho  do  cabelo,  número  de  dentes,  altura,  entre  outros.  Pode-

se utilizar da observação, por meio de vídeos, gravuras, e até mesmo teatrinhos, na qual as 

crianças  façam  relações  ao  seu  nascimento,  ou  então  construir  um  álbum  com  fotos  ou  

desenhos que representem cada fase de sua vida, percebendo-se como um  ser  vivo  em  

transformação   e   construindo   conceitos   de   compreensão  sobre  o  espaço  que  cada  um  

ocupa e seu papel a desempenhar.Sugere-se levar a criança a perceber e conhecer os 

diferentes animais que  existem,  por   meio   de projetos   que   utilizem de diferentes      

recursos      (vídeos,      revistas,      gravuras)  ou,  até  mesmo,  levando para  sala  de aula 

animais de diferentes tipos, para que percebam   os   sons   que   produzem, seus aspectos   

físicos   e   sua   alimentação. Da mesma forma com as plantas, identificando a importância 

destas para os seres vivos, aprendendo assim a preservá-las e a cultivá-las.Desta forma, para 

que a criança interaja com  o  meio  ambiente  é  necessário  que  ela  perceba que as relações 

dos seres humanos com a natureza não acontecem desvinculadas, e, a partir desta 

compreensão,     ela     irá     construindo     e     compreendendo  que  o  espaço  e  o  tempo  

próximos  a  ela  são  referências  constantes  para as vivências, experiências e reflexões. 

 

ORGANIZADOR CURRICULAR – CRIANÇAS BEM PEQUENAS (3 ANOS) 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 

sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 

individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; [...] 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, 

formas e orientações espaço temporais; 

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas; 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das 

crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 

VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que 

alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da 

diversidade; [...] 
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XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições 

culturais brasileiras; 

XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

●Respeito à 

individualidade e à 

diversidade de todos. 

●Profissionais da 

instituição. 

● Família. 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças e adultos. 

● Interagir por meio de diferentes linguagens com 

professores(as) e crianças, estabelecendo vínculos afetivos. 

● Vivenciar experiências com outras turmas em espaços 

internos e externos. 

● Compartilhar brinquedos, objetos e alimentos. 

● Conhecer e reconhecer pessoas da família e de sua 

convivência. 

● Reconhecer, nomear e cuidar de seus pertences e dos colegas. 

● Perceber as consequências de suas ações com o outro em 

situações de amizade e conflito. 

● Perceber quando suas ações podem gerar conflitos ou 

afinidades. 

● Vivenciar dinâmica de troca de afeto como, abraçar e fazer 

carinho para criar vínculos afetivos. 

● Começar a considerar o ponto de vista do outro ao esperar 

sua vez para brincar com determinado objeto. 

● Autoconhecimento. 

● Próprio corpo e suas 

possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

●Estratégias para 

resolver problemas. 

● Comunicação. 

● Autonomia. 

●Respeito à 

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em 

sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

● Reconhecer sua imagem corporal no espelho ou em fotos. 

● Brincar com seu corpo por meio de gestos e movimentos. 

● Apontar partes do seu corpo e mostrar a correspondência 

destas em seus colegas. 

● Perceber características e possibilidades corporais na 

conquista de objetivos simples. 

● Cuidar da imagem de si mesmo por meio da sua apresentação 
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individualidade e 

diversidade. 

● Valores e hábitos da 

vida em sociedade. 

pessoal e zelo com os seus pertences. 

● Expressar suas emoções e sentimentos de modo que seus 

hábitos, ritmos e preferências individuais sejam respeitadas no 

grupo em que convive. 

● Realizar escolhas manifestando interesse e curiosidade. 

● Enfrentar desafios em brincadeiras e jogos para desenvolver 

confiança em si próprio. 

● Realizar atividades que exijam autonomia como entregar 

objetos ou materiais aos colegas quando solicitada. 

● Reconhecer sua identidade, seu nome, suas histórias e 

características. 

● Solicitar ajuda quando está em dificuldade e auxiliar o colega 

quando este necessita. 

● Patrimônio material e 

imaterial. 

● Atributos físicos e 

função social dos 

objetos. 

● Convívio e interação 

social. 

●Normas de convivência. 

 ● Localização do corpo 

no espaço. 

●Organização do espaço 

escolar. 

● Meios de transporte. 

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças 

da mesma faixa etária e adultos. 

● Compartilhar brinquedos em suas atividades de explorações, 

investigações ou de faz de conta. 

● Participar de situações de interações e brincadeiras agindo de 

forma solidária e colaborativa. 

● Buscar colegas para iniciar uma brincadeira. 

● Manter interações que gradativamente tenham uma maior 

duração, uma maior intenção de continuidade e uma maior 

complexidade de relações nas suas brincadeiras e jogos de 

exploração. 

● Brincar coletivamente em diversos espaços. 

● Organizar e utilizar diferentes espaços da instituição. 

● Compartilhar objetos e espaços com crianças e adultos 

manifestando curiosidade e autonomia. 

● Compartilhar instrumentos e objetos de nossa cultura como: 

óculos, chapéus, pentes, escovas, telefones, caixas, panelas, 

instrumentos musicais, livros, rádios, gravadores, máquinas de 

calcular, vestimentas e outros para conhecimento de suas 

funções sociais. 
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● Participar progressivamente de brincadeiras coletivas 

assumindo papéis e compartilhando objetos. 

● Respeitar as regras dos diferentes espaços da escola. 

● Conhecer e reconhecer diferentes meios de transportes e suas 

características. 

● Comunicação verbal e 

expressão de 

sentimentos. 

● Sensações, emoções e 

percepções; 

●Linguagem oral e 

corporal. 

● Nome próprio e do 

outro. 

● Imitação como forma 

de expressão. 

● Vocabulário. 

(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, 

buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

● Participar de situações de brincadeira buscando compartilhar 

enredos e cenários. 

● Usar expressões faciais para apoiar seus relatos de situações 

vividas ou sua opinião diante dos questionamentos sobre uma 

história. 

● Expressar e nomear sensações, sentimentos, desejos e ideias 

que vivencia e observa no outro por meio de diferentes 

linguagens. 

● Expressar suas ideias, sentimentos e emoções por meio da 

dança, da música ou da arte. 

● Relatar acontecimentos que vivencia, que ouve e que vê. 

● Descrever situações ou fatos vividos utilizando palavras 

novas e frases cada vez mais complexas. 

● Reconhecer na oralidade o próprio nome e dos colegas em 

diferentes situações. 

● Transmitir recados a colegas e profissionais da instituição 

para desenvolver a oralidade e a organização de ideias. 

● Estabelecer relações com os colegas através da brincadeira, 

imitação e outras situações. 

● Demonstrar atitude de escuta e/ou atenção visual para 

compreender o outro. 

● Cooperar com os colegas e adultos. 

● Próprio corpo e do 

outro. 

● Características físicas: 

semelhanças e 

(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas 

diferentes, respeitando essas diferenças. 

● Perceber o próprio corpo e o do outro. 

● Perceber suas características físicas observando-se no 
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diferenças. 

●Respeito à 

individualidade e 

diversidade. 

● Corpo humano. 

● Esquema corporal. 

espelho. 

● Observar e relatar sobre suas características observando-se 

em fotos e imagens. 

● Reconhecer diferenças e semelhanças das pessoas quanto a: 

cabelos, pele, olhos, altura, peso e outros. 

● Identificar progressivamente suas características físicas, 

reconhecendo diferenças e semelhanças entre pares. 

● Reconhecer e representar o próprio corpo e dos demais por 

meio de registros gráficos e da nomeação das partes. 

● Brincar de faz de conta assumindo diferentes papéis e 

imitando ações e comportamentos de seus colegas, expandindo 

suas formas de expressão e representação. 

● Relacionar-se com outras crianças respeitando suas formas 

diferentes de agir 

● Normas de convívio 

social. 

● Regras de jogos e 

brincadeiras. 

(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas 

interações e brincadeiras. 

● Participar de brincadeiras que estimulem a relação entre o 

adulto/criança e criança/criança. 

● Construir, vivenciar e respeitar normas e combinados de 

convívio social em brincadeiras e jogos e na organização e 

utilização de espaços da instituição. 

● Começar a seguir, de forma gradativa, regras simples de 

convívio em momentos de alimentação, cuidado com a saúde e 

brincadeiras. 

● Desenvolver a capacidade de conviver em grupo. 

● Participar de diferentes manifestações culturais de seu grupo, 

como festas de aniversários, ritos ou outras festas tradicionais, 

respeitando e valorizando ações e comportamentos típicos. 

● Participar de eventos tradicionais de seu território. 

● Reconhecimento e 

respeito às diferenças. 

●Procedimentos 

dialógicos para a 

(EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, 

com a orientação de um adulto. 

● Resolver os conflitos relacionais com o(a) professor(a) em 

situações de brincadeiras. 
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resolução de conflitos. ● Reconhecer o(a) professor(a) como apoio para ajudar a 

resolver conflitos nas brincadeiras e interações com outras 

crianças. 

● Controlar suas emoções em situações de conflitos, como, por 

exemplo, aceitar ajuda e conseguir acalmar-se com o apoio 

do(a) professor(a) ao vivenciar um conflito relacional. 

● Usar o diálogo para resolver conflitos reconhecendo as 

diferentes opiniões e aprendendo a respeitá-las. 

● Realizar a escuta do outro. 

● Saber desculpar-se quando sua atitude desrespeitar o outro. ● 

Cooperar, compartilhar, dar e receber auxílio quando 

necessário. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 

sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 

individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e 

musical; [...] 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das 

crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; [...] 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia 

e literatura; [...] 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

●Manifestações 

culturais. 

● Coordenação motora 

ampla: equilíbrio, 

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua 

cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

● Explorar o próprio corpo na perspectiva de conhecê-lo. 

● Vivenciar brincadeiras de esquema corporal e expressão 
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destreza e postura 

corporal. 

● Orientação espacial. 

● Seu corpo, suas 

possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

● O corpo do outro. 

● Esquema corporal 

● Materiais de higiene, 

procedimentos e 

cuidados consigo 

mesmo. 

● Órgãos dos sentidos 

utilizando as diferentes linguagens. 

● Imitar gestos e movimentos típicos dos profissionais da 

escola e de sua comunidade próxima. 

● Vivenciar, explorar e valorizar a escuta de diferentes estilos 

de música, dança e outras expressões da cultura corporal. 

● Participar de brincadeiras com cantigas, rimas, lendas, 

parlendas ou outras situações que envolvam movimentos 

corporais. 

● Cantar canções imitando os gestos ou seguir ritmos 

diferentes de músicas com movimentos corporais. 

● Criar novos movimentos e gestos a partir de apresentações 

artísticas. 

● Conhecer os objetos, materiais, expressões culturais 

corporais, danças, músicas e brincadeiras que são típicas de sua 

região, de sua cultura. 

●Manifestações 

culturais. 

● Coordenação motora 

ampla: equilíbrio, 

destreza e postura 

corporal. 

● Orientação espacial. 

● Seu corpo, suas 

possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

● O corpo do outro. 

● Esquema corporal 

● Materiais de higiene, 

procedimentos e 

cuidados consigo 

mesmo. 

● Órgãos dos sentidos. 

(EI02CG01) Continuação. 

● Imitar movimentos fazendo relações entre a situação vivida e 

o enredo, cenários e personagens em situação de faz de conta. 

● Identificar partes do corpo na perspectiva de conhecê-lo. 

● Brincar nos espaços externos e internos com obstáculos que 

permitem empurrar, rodopiar, balançar, escorregar, equilibrar-

se, arrastar, engatinhar, levantar, subir, descer, passar por 

dentro, por baixo, saltar, rolar, virar cambalhotas, perseguir, 

procurar, pegar, etc., vivenciando limites e possibilidades 

corporais. 

● Conversar com professores(as) e outras crianças sobre o 

cuidado e a atenção no uso dos diferentes espaços da escola. 

● Apropriar-se de movimentos para o cuidado de si: pentear-se, 

lavar as mãos, usar talheres e outros utensílios percebendo suas 

funções sociais. 

● O corpo e o espaço. (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por 
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● Esquema Corporal. 

● Motricidade: 

equilíbrio, destreza e 

postura corporal. 

● Linguagem oral. 

● Jogos expressivos de 

linguagem corporal. 

● Noções espaciais: 

dentro, fora, perto, longe, 

embaixo, em cima, de 

um lado, do outro, 

esquerda, direita, frente, 

atrás etc. 

● Orientação espacial. 

noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora 

etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas. 

● Explorar o espaço ao seu redor fazendo movimentos como 

saltar, correr, arrastar-se e outros. 

● Localizar um brinquedo e buscá-lo. 

● Brincar com os colegas de esconder e achar brinquedos e 

objetos no espaço. 

● Experimentar novas explorações a partir de diferentes 

perspectivas: olhando pela janela, em cima da mesa ou do 

escorregador do parque etc. 

● Observar e imitar seus colegas nas diferentes formas de 

exploração do espaço. 

● Reconhecer o local onde se encontram seus pertences 

pessoais. 

● Percorrer trajetos inventados espontaneamente ou propostos: 

circuitos desenhados no chão, feitos com corda, elásticos, 

tecidos, mobília e outros limitadores e obstáculos para subir, 

descer, passar por baixo, por cima, por dentro, por fora, na 

frente, atrás, contornar e outros. 

● Participar de situações que envolvam comandos: dentro, fora, 

perto, longe, em cima, embaixo, ao lado, à frente, atrás, no alto, 

embaixo. 

● Participar de situações identificando a localização de objetos: 

à frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc. 

● Chutar, pegar, mover e transportar objetos orientando-se por 

noções espaciais. 

● Participar de jogos de montar, empilhar e encaixar, 

realizando construções cada vez mais complexas e orientando-

se por noções espaciais. 

● O corpo e seus 

movimentos. 

● Esquema corporal. 

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço 

(pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo 

orientações. 
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● Dança. 

● Imitação como forma 

de expressão. 

● Motricidade: 

equilíbrio, destreza e 

postura corporal. 

● Explorar o espaço ao seu redor fazendo movimentos como: 

correr, lançar, galopar, pendurar-se, pular, saltar, rolar, 

arremessar, engatinhar e dançar livremente ou de acordo com 

comandos dados em brincadeiras e jogos. 

● Deslocar-se em ambientes livres ou passando por obstáculos 

que permitam pular, engatinhar, correr, levantar, subir, descer, 

dentre outras possibilidades. 

● Deslocar-se de diferentes modos: andando de frente, de 

costas, correndo, agachando, rolando, saltando, rastejando e 

etc. 

● Realizar atividades corporais e vencer desafios. 

● Descobrir diferentes possibilidades de exploração de um 

mesmo espaço e compartilhar com os colegas. 

● Explorar espaços maiores, com mais desafios, variando os 

movimentos e mostrando maior domínio sobre eles. 

● Deslocar-se de acordo com ritmos musicais: rápido ou lento. 

● Dançar, executando movimentos variados. 

● Vivenciar jogos de imitação e mímica. 

● Vivenciar brincadeiras e jogos corporais como, roda, 

amarelinha e outros. 

● Descrever seus movimentos enquanto os realiza. 

●Práticas sociais 

relativas à higiene. 

●Autocuidado e 

autonomia. 

●Materiais de uso 

pessoal. 

● Hábitos alimentares, de 

higiene e descanso. 

● Cuidados com a saúde. 

● Órgãos dos sentidos. 

(EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado 

do seu corpo. 

● Cuidar progressivamente do próprio corpo, executando ações 

simples relacionadas à saúde e higiene. 

● Participar de momentos como: limpar-se, lavar as mãos, 

vestir-se e alimentar-se com crescente independência. 

● Participar dos cuidados básicos ouvindo as ações realizadas. 

● Conhecer o material de uso pessoal. 

● Alimentar-se com crescente autonomia, manuseando os 

alimentos. 

● Vivenciar práticas que desenvolvam bons hábitos 

alimentares: consumo de frutas, legumes, saladas e outros. 
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● Perceber e oralizar as necessidades do próprio corpo: fome, 

frio, calor, sono, sede e outras necessidades fisiológicas. 

● Motricidade e 

habilidade manual. 

● Elementos dos meios 

natural e cultural. 

● Materiais e tecnologias 

para a produção da 

escrita. 

● Suportes, materiais e 

instrumentos para 

desenhar, pintar, folhear. 

 ● Os objetos, suas 

características, 

propriedades e funções. 

● Representação gráfica 

e plástica. 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

● Conhecer e explorar novos objetos e seus usos ou funções. 

● Coordenar o movimento das mãos para segurar o giz de cera, 

canetas, lápis e fazer suas marcas gráficas. 

● Adaptar a forma como segura instrumentos gráficos: pincel 

grosso, fino, pincel de rolinho, giz de cera, giz pastel e outros 

para conseguir diferentes marcas gráficas. 

● Manusear diferentes riscadores naturais e industrializados em 

suportes e planos variados para perceber suas diferenças. 

● Explorar o uso de tesouras. 

● Mudar a página do livro ou explorar materiais de construção 

e brinquedos de encaixe de diferentes tamanhos e formatos. 

● Pintar, desenhar, rabiscar, folhear e recortar utilizando 

diferentes recursos e suportes. 

● Construir jogos de montar, empilhar e encaixar. 

● Participar de situações que envolvam o rasgar, o enrolar e o 

amassar. 

● Virar páginas de livros, revistas, jornais etc. com crescente 

habilidade. 

● Manipular e modelar materiais e elementos de diferentes 

formas: massinha, argila, papel alumínio e outros. 

● Executar habilidades manuais utilizando recursos variados: 

linha, lã, canudinho, argolas e outros. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e 
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musical; [...] 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia 

e literatura; [...] 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Percepção e produção 

sonora. 

● Audição e percepção 

musical. 

● Execução musical 

(imitação). 

● Sons do corpo, dos 

objetos e da natureza. 

● Parâmetros do som: 

altura, intensidade, 

duração e timbre. 

● Melodia e ritmo. 

● Diferentes 

instrumentos musicais 

convencionais e não 

convencionais. 

● Canto. 

● Música e dança 

(EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos 

musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. 

● Brincar com materiais, objetos e instrumentos musicais. 

● Perceber e criar sons com o próprio corpo e na manipulação 

de objetos. 

● Ouvir e produzir sons com materiais, objetos e instrumentos 

musicais. 

● Perceber e reconhecer os sons da natureza e elementos 

naturais que podem produzir sons. 

● Explorar os sons produzidos pelo corpo, por objetos, por 

elementos da natureza e instrumentos, percebendo os 

parâmetros do som: altura, intensidade, duração e timbre. 

● Produzir sons com materiais alternativos: garrafas, caixas, 

pedras, madeiras, latas e outros. 

● Reconhecer e diferenciar sons dos objetos sonoros e dos 

instrumentos musicais. 

● Explorar possibilidades vocais a fim de perceber diferentes 

sons. 

● Explorar novos materiais buscando diferentes sons para 

acompanhar canções que lhes são familiares. 

● Imitar, inventar e reproduzir criações musicais. 

● Conhecer instrumentos musicais, objetos ou canções que são 

típicos da cultura local e regional. 

● Reconhecer as partes do corpo nomeando-as e realizar 

registros gráficos do próprio corpo e dos demais. 

● Ouvir e conhecer produções artísticas de diferentes culturas. 

● Explorar diversos objetos e materiais sonoros, 
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compreendendo que os mesmos produzem sons, sentindo a 

vibração de cada material. 

 

● Suportes, materiais, 

instrumentos e técnicas 

das Artes Visuais e seus 

usos. 

● Elementos da 

linguagem visual: 

texturas, cores, 

superfícies, volumes, 

espaços, formas etc. 

● Órgãos dos sentidos e 

sensações. 

●Propriedades dos 

objetos: formas e 

tridimensionalidade. 

●Estratégias de 

apreciação estética. 

● Obras de Arte. 

● Produção de objetos 

tridimensionais. 

● Classificação. 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de 

manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. 

● Manipular diversos materiais das Artes Visuais e plásticas 

explorando os cinco sentidos. 

● Manipular materiais de diferentes texturas: lisas, ásperas, 

macias e outras. 

● Observar e manipular objetos e identificar características 

variadas como: cor, textura, tamanho, forma, odor, temperatura, 

utilidade, entre outros classificando-os. 

● Explorar formas variadas dos objetos para perceber as 

características das mesmas. 

● Conhecer objetos e materiais que são típicos da região, 

comunidade ou cultura local. 

● Experimentar diversas possibilidades de representação visual 

bidimensionais e tridimensionais. 

● Experimentar possibilidades de representação visual 

tridimensional, utilizando materiais diversos: caixas, 

embalagens, tecidos, tampinhas, massa de modelar, argila e 

outros. 

● Criar produtos com massa de modelar ou argila a partir de 

seu próprio repertório, explorando diferentes elementos, como: 

forma, volume, textura etc. 

● Explorar e aprofundar suas descobertas em relação a 

procedimentos necessários para modelar e suas diferentes 

possibilidades de manuseio a partir de sua intencionalidade. 

● Experimentar e explorar superfícies tridimensionais com 

texturas diversas: pedrinhas, sementes, algodão, argila e outros. 

● Cuidar e apreciar a sua própria produção e dos colegas. 
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● Manipular jogos de encaixe e de construção, explorando 

cores, formas e texturas, planos e volumes. 

● Apreciar e oralizar sobre diferentes obras de arte 

tridimensionais 

● Linguagens musical, 

corporal e dramática. 

●Estilos musicais 

diversos. 

● Sons do corpo, dos 

objetos e da natureza. 

● Ritmos. 

● Músicas e danças. 

● Instrumentos musicais 

convencionais e não 

convencionais. 

● Recursos tecnológicos 

e midiáticos que 

produzem e reproduzem 

músicas. 

● Diversidade musical de 

várias culturas locais, 

regionais e globais. 

● Parâmetros do som: 

altura, intensidade, 

duração e timbre. 

● Paisagem sonora: sons 

naturais, humanos, 

industriais ou 

tecnológicos. 

● Apreciação e produção 

sonora. 

● Canto. 

●Manifestações 

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no 

ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e 

melodias. 

● Ouvir a própria voz ou de pessoas conhecida em gravações. 

● Explorar e reconhecer sons familiares. 

● Escutar e perceber sons do entorno e estar atento ao silêncio. 

● Explorar e identificar possibilidades sonoras de objetos de 

seu cotidiano ou de instrumentos musicais. 

● Manipular e perceber os sons de instrumentos sonoros 

diversos identificando-os pela escuta. 

● Ouvir e explorar instrumentos musicais convencionais e não 

convencionais buscando acompanhar ritmos variados. 

● Perceber sons graves e agudos, curtos e longos produzidos 

pelo corpo, objetos e instrumentos musicais. 

● Perceber o som de diferentes fontes sonoras presentes no dia 

a dia: buzina, despertador, toque do telefone, sino, apito dentre 

outros. 

● Reproduzir sons ou canções conhecidas e usar em suas 

brincadeiras. 

● Escutar canções e participar de brincadeiras cantadas 

apresentadas pelos professores(as) ou seus colegas. 

● Conhecer objetos, canções, instrumentos ou manifestações 

culturais que são típicas de sua cultura, região ou de outras 

culturas. 

● Participar, reconhecer e cantar cantigas de roda. 

● Participar de brincadeiras cantadas do folclore brasileiro. 

● Participar de situações que desenvolvam a percepção das 

rimas durante a escuta de músicas. 

● Vivenciar jogos e brincadeiras que envolvam música. 
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folclóricas. 

● Melodia 

● Ouvir e cantar músicas de diferentes ritmos e melodias e de 

diferentes culturas. 

● Perceber diferentes estilos musicais. 

● Dar sequência à música quando a mesma for interrompida. 

● Escutar e perceber músicas de diversos estilos musicais, por 

meio da audição de CDs, DVDs, rádio, MP3, computador ou 

por meio de intérpretes da comunidade. 

● Conhecer fontes sonoras antigas como: som de vitrola, fita 

cassete e outros. 

● Participar e apreciar apresentações musicais de outras 

crianças /ou de grupos musicais como orquestras, corais, 

bandas etc. 

● Explorar as possibilidades vocais ao cantar. 

● Ouvir poemas, parlendas, trava-línguas e outros gêneros 

textuais. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: [...] 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e 

musical; [...] 

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a 

linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e 

escritos; [...] 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● A língua portuguesa 

falada, suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Palavras e expressões 

da língua. 

● Identificação nominal. 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 

desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

● Expressar ideias e sentimentos respondendo e formulando 

perguntas, comunicando suas experiências, descrevendo 

lugares, pessoas e objetos com mediação para a organização do 

pensamento. 
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● Expressão corporal. 

● Oralidade e escuta. 

● Vocabulário. 

● Organização da 

narrativa considerando 

tempo e espaço. 

● Identificação e 

nomeação de elementos. 

● Expressões de cortesia. 

● Participar de variadas situações de comunicação utilizando 

diversas linguagens. 

● Oralizar sobre suas atividades na instituição. 

● Nomear objetos, pessoas, fotografias, gravuras. 

● Combinar palavras para se expressar usando verbos e 

adjetivos. 

● Interagir com outras pessoas por meio de situações 

comunicativas mediadas pelo(a) professor(a). 

● Produzir cartas aos seus colegas e familiares à sua maneira. 

● Interagir com outras crianças fazendo uso da linguagem oral 

e tentando se fazer entender. 

● Ampliar o vocabulário utilizado para se expressar. 

● Ampliar seu vocabulário por meio de músicas, narrativas, 

poemas, histórias, contos, parlendas, conversas e brincadeiras 

para desenvolver sua capacidade de comunicação. 

● Levantar hipóteses sobre situações de aprendizagem 

oralizando ideias e opiniões. 

● Expressar suas ideias, sentimentos e emoções por meio de 

diferentes linguagens como: a dança, o desenho, a mímica, a 

música, a linguagem oral e a escrita. 

● Compreender o uso social da linguagem oral e escrita como 

meio de comunicação e diálogo. 

● Falar e escutar atentamente em situações do dia a dia para 

interagir socialmente. 

● Utilizar expressões de cortesia: cumprimentar, agradecer, 

despedir-se e outros. 

● Patrimônio cultural, 

literário e musical. 

● Linguagem oral. 

● Gêneros textuais. 

● Rimas e aliterações 

● Sons da língua e 

sonoridade das palavras. 

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer 

rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 

● Identificar sons da natureza e de objetos da cultura humana. 

● Confeccionar brinquedos a partir de materiais recicláveis 

para trabalhar sons e ritmos. 

● Utilizar materiais estruturados e não estruturados para criar 

sons rítmicos ou não. 
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● Sons dos elementos 

naturais e culturais. 

● Ritmo. 

●Consciência fonológica. 

● Participar de situações que envolvam cantigas de roda e 

textos poéticos. 

● Recitar poesias e parlendas criando diferentes entonações e 

ritmos. 

● Participar da criação de músicas ou poemas. 

● Participar de jogos e brincadeiras de linguagem que 

exploram a sonoridade das palavras (sons, rimas, sílabas, 

aliterações). 

● Explorar e brincar com a linguagem criando sons e 

reconhecendo rimas e aliterações. 

● Participar de brincadeiras que desenvolvam a consciência 

fonológica. 

● Conhecer textos poéticos típicos da sua cultura. 

● Declamar textos poéticos conhecidos nas brincadeiras como 

corre-cotia, pula corda etc. 

● Explorar diversos objetos e materiais sonoros 

compreendendo que os mesmos produzem sons, sentindo a 

vibração de cada material. 

 

● Escrita e ilustração. 

● Direção de leitura: de 

cima para baixo, da 

esquerda para a direita. 

● Patrimônio cultural e 

literário. 

● Escuta, observação e 

respeito à fala do outro. 

● Sensibilidade estética 

em relação aos textos 

literários. 

● Aspectos gráficos da 

escrita. 

● Vocabulário. 

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura 

de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, 

e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da 

leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

● Ouvir, visualizar e apreciar histórias e outros textos literários: 

poemas, parlendas, contos, cordel, lendas, fábulas, músicas etc. 

● Identificar a história pela capa do livro. 

● Manusear diferentes portadores textuais e ouvir sobre seus 

usos sociais. 

● Observar ilustrações dos livros buscando identificar sua 

relação com o texto lido. 

● Reconhecer as ilustrações/ figuras de um livro. 

● Perceber que imagens e palavras representam ideias e têm 

relação com o texto lido. 



239 

 

● Gêneros textuais. 

● Portadores textuais, 

seus usos e funções. 

● Linguagem escrita. 

● Sistema alfabético de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita. 

●Interpretação e 

compreensão de textos. 

● Diferenciar desenho de letra/escrita. 

● Participar de jogos que relacionem imagem e palavras. 

● Fazer uso de diferentes técnicas, materiais e recursos gráficos 

para produzir ilustrações. 

● Presenciar e participar de situações significativas de leitura e 

escrita. 

● Perceber características da língua escrita: orientação e 

direção da escrita. 

● Ouvir e contar histórias oralmente, com base em imagens ou 

temas sugeridos. 

● Participar de momentos em que o(a) professor(a) realiza 

leitura apontada. 

● Vivenciar situações de leitura e escrita tendo o(a) 

professor(a) como escriba de listas, bilhetes, recados, convites, 

cantigas, receitas e histórias para compreender a função social 

das mesmas. 

●Interpretação e 

compreensão de textos. 

● Linguagem oral. 

● A língua portuguesa 

falada, suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Gêneros discursivos 

orais, suas diferentes 

estruturas e tramas. 

● Fatos da história 

narrada. ● Características 

gráficas: personagens e 

cenários. 

● Vocabulário. 

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da 

história narrada, identificando cenários, personagens e 

principais acontecimentos. 

● Reconhecer cenários de diferentes histórias. 

● Identificar personagens e/ou cenários e descrever suas 

características. 

● Identificar características dos personagens das histórias para 

incrementar cenários e adereços em suas brincadeiras de faz de 

conta. 

● Identificar os personagens principais das histórias, 

nomeando-os. 

● Responder a questionamentos sobre as histórias narradas. 

● Formular hipóteses e perguntas sobre fatos da história 

narrada, personagens e cenários. 

● Brincar de imitar personagens das histórias ouvidas. 

● Oralizar sobre fatos e acontecimentos da história ouvida. 

● Ordenar partes do texto segundo a sequência da história 
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apoiado por ilustrações. 

● Ouvir e participar de narrativas compreendendo o significado 

de novas palavras e ampliando o seu vocabulário. 

● Vivências culturais: 

histórias, filmes e peças 

teatrais. 

● Expressividade pela 

linguagem oral e gestual. 

● A língua portuguesa 

falada, suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Palavras e expressões 

da língua e sua 

pronúncia. 

● Vocabulário. 

● Relação entre imagem 

ou tema e narrativa. 

● Organização da 

narrativa considerando 

tempo e espaço. 

(EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias 

ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. 

● Expressar-se verbalmente em conversas, narrações e 

brincadeiras, ampliando seu vocabulário e fazendo uso de 

estruturas orais que aprimorem suas competências 

comunicativas. 

● Participar de situações de conversas em grandes e pequenos 

grupos ou duplas, relatando suas experiências pessoais e 

escutando os relatos dos colegas. 

● Recontar histórias ouvidas, filmes e/ou peças de teatro 

identificando seus personagens e elementos. 

● Assistir a filmes, peças teatrais e ouvir histórias 

compreendendo as mensagens principais. 

● Compreender o conteúdo e o propósito de diferentes 

mensagens em diversos contextos. 

● Relatar acontecimentos vividos para outras crianças ou 

familiares para ampliar sua capacidade de oralidade. 

● Pedir e atender pedidos, dar e ouvir recados. 

● Criação e reconto de 

histórias. 

● A língua portuguesa 

falada, suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Relação entre imagem 

e narrativa. 

● Repertório de textos 

orais que constituem o 

patrimônio cultural 

literário. 

● Linguagem oral. 

(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em 

imagens ou temas sugeridos. 

● Participar de situações em que é convidado a contar ou criar 

histórias com ou sem o apoio de imagens, fotos ou temas 

disparadores. 

● Ouvir e nomear objetos, pessoas, personagens, fotografias e 

gravuras para ampliar seu vocabulário. 

● Oralizar contextos e histórias, a seu modo. 

● Recontar histórias ao brincar de faz de conta. 

● Relacionar diferentes histórias conhecidas. 

● Simular leituras por meio de brincadeiras de faz de conta. 

● Ditar histórias criadas ou memorizadas ao(à) professor(a). 



241 

 

● Vocabulário ● Narrar situações do dia a dia no sentido de manifestar 

experiências vividas e ouvidas. 

● Usos e funções da 

escrita. 

● Gêneros e suportes de 

textos. 

● Apreciação de gêneros 

textuais. 

(EI02EF07) Manusear diferentes portadores textuais, 

demonstrando reconhecer seus usos sociais. 

● Manusear e explorar diferentes portadores textuais como: 

livros, revistas, jornais, cartazes, listas telefônicas, cadernos de 

receitas, bulas e outros. 

● Conhecer portadores textuais buscando usá-los segundo suas 

funções sociais. 

● Manusear diferentes portadores textuais tendo os adultos 

como referência. 

● Conversar com outras pessoas e familiares sobre o uso social 

de diferentes portadores textuais. 

● Folhear livros contando suas histórias para seus colegas. 

● Escrever cartas aos seus colegas ou familiares fazendo uso da 

escrita espontânea. 

● Gêneros textuais, seus 

autores, características e 

suportes. 

● Sensibilidade estética 

em relação aos textos. 

(EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de 

escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais 

(parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, 

cardápios, notícias etc.). 

● Ouvir e apreciar histórias e outros gêneros textuais como 

poemas, contos, literatura popular, lendas, fábulas, parlendas e 

músicas percebendo suas funções. 

● Apreciar e participar de momentos de contação de histórias 

realizados de diferentes maneiras. 

● Participar de situações de exploração de portadores de 

diferentes gêneros textuais em brincadeiras ou atividades de 

pequenos grupos. 

● Identificar suportes e gêneros textuais que sejam típicos de 

sua cultura. 

● Manusear diversos suportes textuais percebendo as 

diferenças entre eles. 

● Explorar o jornal como fonte de informação. 
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● Participar de atividades de culinária fazendo uso de 

cadernos/livros de receitas. 

● Ouvir histórias contadas por outras pessoas dentro da 

instituição: avós, irmãos, pais e outros. 

● Ouvir histórias em outros espaços próximos à instituição: 

praças, bibliotecas, escolas e outros. 

● Brincar recitando parlendas. 

● Escolher livros de literatura e “lê-los” à sua maneira 

● Marcas gráficas: 

desenhos, letras, 

números. 

● Sistema alfabético de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita. 

● Escrita do nome. 

● Produção gráfica. 

● Sensibilização para a 

escrita. 

● Materiais e tecnologias 

variadas para a produção 

da escrita: lápis, caneta, 

giz, computador e seus 

diferentes usos. 

● Apreciação gráfica. 

● Suportes de escrita. 

(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de 

escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

● Rabiscar, pintar, desenhar, modelar, colar à sua maneira, 

dando significado às suas ideias, aos pensamentos e sensações. 

● Expressar-se utilizando diversos suportes, materiais, 

instrumentos e técnicas. 

● Produzir marcas gráficas com diferentes suportes de escrita 

(lápis, pincel, giz) e elementos da natureza (graveto, carvão, 

pedra etc.). 

● Utilizar diversos suportes de escrita para desenhar e escrever 

espontaneamente: cartolina, sulfite, draft, livros, revistas e 

outros. 

● Conceber seus desenhos como uma forma de comunicação. 

● Conhecer a escrita do seu nome associando símbolos para 

identificá-lo em situações diversas, progressivamente. 

● Fazer uso de garatujas com a intenção de uma comunicação 

escrita. 

● Fazer uso das letras, ainda que de forma não convencional, 

em seus registros de comunicação. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES 

E TRANSFORMAÇÕES 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, 
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formas e orientações espaço temporais; [...] 

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à 

natureza; [...] 

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e 

da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Manipulação, 

exploração e organização 

de objetos. 

● Características físicas, 

utilidades, propriedades, 

semelhanças e diferenças 

entre os objetos. 

● Patrimônio material e 

imaterial. 

●Percepção dos 

elementos no espaço. 

● Órgãos dos sentidos e 

sensações. 

●Textura peso, 

capacidade e tamanho 

dos objetos. 

● Diferentes pessoas, 

espaços, tempos e 

culturas. 

●Organização, 

comparação, 

classificação, 

sequenciação e 

ordenação de diferentes 

objetos. 

(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças 

entre as características e propriedades dos objetos (textura, 

massa, tamanho). 

● Manipular objetos e brinquedos de materiais diversos, 

explorando suas características físicas e possibilidades: morder, 

chupar, produzir sons, apertar, encher, esvaziar, empilhar, 

afundar, flutuar, soprar, montar, construir, lançar, jogar etc. 

● Explorar objetos pessoais e do meio em que vive, 

conhecendo suas características, propriedades e função social 

para que possa utilizá-los de forma independente de acordo 

com suas necessidades. 

● Descrever objetos em situações de exploração ou em 

atividades de trios ou pequenos grupos, apontando suas 

características, semelhanças e diferenças. 

● Observar e nomear alguns atributos dos objetos que 

exploram. 

● Observar objetos produzidos em diferentes épocas e por 

diferentes grupos sociais a fim de perceber características dos 

mesmos. 

● Manipular objetos e brinquedos explorando características, 

propriedades e possibilidades associativas (empilhar, rolar, 

transvasar, encaixar). 

● Manipular, explorar, comparar, organizar, sequenciar e 

ordenar diversos materiais. 

● Realizar classificação em diferentes situações de acordo com 
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● Formas geométricas. 

●Propriedades 

associativas. 

● Medidas padronizadas 

e não padronizadas de 

comprimento, massa 

capacidade e tempo. 

● Noção espacial. 

● Contagem. 

● Relação entre número 

e quantidade 

critérios: tamanho, forma, cor, peso e comprimento percebendo 

semelhanças e diferenças nos objetos. 

●Observar no meio natural e social as formas geométricas, 

percebendo diferenças e semelhanças entre os objetos no 

espaço, em situações diversas. 

● Participar de situações que envolvam os sistemas de medida 

de comprimento, de massa e de capacidade. 

● Participar de situações misturando areia e água, diversas 

cores de tinta e explorando elementos da natureza como: terra, 

lama, plantas etc. 

●Relação espaço-

temporal. 

●Elementos da natureza. 

● Preservação do meio 

ambiente. 

● Fenômenos físicos: 

movimento, inércia, 

flutuação, equilíbrio, 

força, magnetismo, 

atrito. 

● Fenômenos naturais: 

luz solar, vento, chuva. 

● Sistema Solar. 

● Dia e noite. 

● Luz e sombra. 

● Diferentes fontes de 

pesquisa. 

● Registros gráficos, 

orais, plásticos, 

dramáticos que retratam 

os conhecimentos. 

● Instrumentos para 

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do 

cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

● Fazer observações e descobrir diferentes elementos e 

fenômenos da natureza, como: luz solar, chuva, vento, dunas, 

lagoas, entre outros. 

● Ter contato com fenômenos naturais por meio de diferentes 

recursos e experiências. 

● Conhecer fenômenos da natureza. 

● Experimentar sensações físicas táteis sobre os fenômenos da 

natureza. 

● Realizar investigações de como os fenômenos naturais 

ocorrem e quais suas consequências. 

● Falar sobre o que está vendo e o que está acontecendo, 

descrevendo mudanças em objetos, seres vivos e eventos 

naturais no ambiente. 

● Conhecer fenômenos naturais típicos de sua região e de todo 

planeta. 

● Observar o céu em diferentes momentos do dia. 

● Perceber os elementos e características do dia e da noite. 

● Observar experimentos e relatar sobre: o vento, a chuva, a 

luz do sol e outros. 

● Experienciar simulações do dia e da noite com presença e 
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observação e 

experimentação. 

ausência de luz e sol/lua. 

● Participar da construção de maquetes de sistema solar 

utilizando materiais diversos. 

● Pesquisar sobre diversos fenômenos naturais e físicos. 

● Explorar o efeito da luz por meio da sua presença ou 

ausência (luz e sombra). 

● Explorar os quatro elementos: terra, fogo, ar e água, de várias 

formas. 

● Expressar suas observações pela oralidade e outros registros. 

● Fazer registros por meio de desenhos, fotos e relatos. 

● Participar de momentos dentro e fora da sala, em que sinta a 

presença do vento. 

●Observação e 

experimentação. 

●Animais no 

ecossistema: cadeia 

alimentar. 

● Coleta seletiva do lixo. 

●Plantas, suas 

características e habitat. 

●Animais, suas 

características e seus 

modos de vida. 

● Seres vivos. 

● Preservação do meio 

ambiente. 

● Alimentação saudável. 

●Transformação da 

natureza. 

●Elementos da natureza. 

● Doenças transmitidas 

por animais e formas de 

prevenção. 

(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de 

cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora 

dela. 

● Participar de experiências coletivas nas quais a curiosidade 

sobre as plantas e os animais sejam instigadas. 

● Levantar hipóteses e pesquisar sobre o desenvolvimento, 

características e habitat das plantas e animais. 

● Perceber-se enquanto parte integrante do meio ambiente. 

● Ouvir músicas e histórias que envolvem as temáticas: 

plantas, animais e meio ambiente. 

● Observar, imitar e nomear particularidades dos animais. 

● Observar animais no ecossistema, modos de vida, cadeia 

alimentar, características físicas e outras peculiaridades. 

● Vivenciar momentos de cuidado com animais que não 

oferecem riscos. 

● Participar da construção de aquários, terrário, minhocário e 

outros espaços para observação, experimentação e cuidados 

com os animais. 

● Conhecer doenças transmitidas por animais, insetos e formas 

de prevenção. 

● Ter contato com plantas percebendo suas partes e funções. 
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● Diferentes fontes de 

pesquisa. 

● Participar da construção de hortas, jardins, sementeiras, 

estufas e outros espaços para observação, experimentação e 

cuidado com as plantas. 

● Responsabilizar-se pelo cultivo de plantas e por seu cuidado. 

● Participar de situações que envolvam compostagem. 

● Coletar e selecionar o lixo produzido pela sua turma no 

ambiente para preservar a flora e a vida animal. 

● Participar de situações de cuidado com o meio ambiente, 

preservação de plantas, cuidado com animais, separação de 

lixo, economia de água e outros. 

● Participar de visitas a áreas de preservação ambiental. 

● Percepção do entorno. 

● Espaço físico e objetos. 

● Comparação dos 

elementos no espaço. 

● Noções espaciais de 

orientação, direção, 

proximidade, 

lateralidade, exterior e 

interior, lugar e distância. 

● Posição dos objetos. 

● Posição corporal. 

● Noção temporal 

● Espaço escolar. 

(EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em 

cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais 

(antes, durante e depois). 

● Conhecer os diferentes espaços da escola por meio de 

explorações que promovam a identificação de relações 

espaciais. 

● Explorar o espaço escolar e do entorno, identificando a 

localização de seus elementos. 

● Realizar circuitos subindo, descendo, andando para frente e 

para trás, dentre outros. 

● Encontrar objetos ou brinquedos desejados nas situações de 

brincadeiras ou a partir de orientações do(a) professor(a) sobre 

a sua localização. 

● Compreender e realizar comandos: dentro, fora, em cima, 

embaixo, ao lado, à frente, atrás, etc., identificando essas 

posições no espaço. 

● Participar de situações diversas dentro e fora da sala que 

envolvam as noções topológicas. 

● Perceber situações de relação temporal: antes, durante e 

depois em situações rotineiras: depois do lanche vamos escovar 

os dentes... durante a brincadeira vamos comer uma fruta… 

antes de ir ao parque precisamos arrumar a sala. 
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● Identificar os momentos da rotina e conversar sobre os 

acontecimentos do dia utilizando expressões temporais como 

antes, durante e depois. 

● Conversar sobre os acontecimentos do dia fazendo uso de 

expressões temporais como antes, durante e depois. 

● Participar de momentos de exploração dos dias da semana 

com músicas. 

● Propriedades e funções 

dos objetos. 

●Semelhanças e 

diferenças entre 

elementos. 

● Classificação. 

●Tamanho, forma e 

posição dos objetos. 

● Medidas padronizadas 

e não padronizadas de 

comprimento e massa. 

●Linguagem matemática. 

(EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado 

atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

● Explorar objetos pessoais e do meio em que vive conhecendo 

suas características, propriedades e função social para que 

possa utilizá-los de forma independente, de acordo com suas 

necessidades. 

● Usar seus conhecimentos sobre os atributos de diferentes 

objetos para selecioná-los segundo suas intenções. 

● Identificar objetos no espaço, fazendo relações e 

comparações entre eles ao observar suas propriedades de 

tamanho (grande, pequeno, maior, menor) de peso (leve, 

pesado) dentre outras características (cor, forma, textura). 

● Explorar e fazer comparações entre diferentes materiais 

fazendo referência ao tamanho, peso, cor, forma etc. 

● Organizar materiais e brinquedos em caixas de acordo com 

critérios definidos. 

● Comparar, classificar e organizar os objetos seguindo alguns 

critérios estabelecidos, como cor, forma, peso, tamanho, 

material, uso etc. 

● Nomear os atributos dos objetos destacando semelhanças e 

diferenças. 

● Noções de Tempo. 

●Transformações na 

natureza: dia e noite. 

● Medidas e grandezas. 

● Medidas padronizadas 

(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, 

durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, 

devagar). 

● Brincar no espaço externo explorando diversos movimentos 

corporais e experimentando diferentes níveis de velocidades. 
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e não padronizadas de 

tempo. 

●Linguagem matemática. 

● Recursos culturais e 

tecnológicos de medida 

de tempo. 

● Sequência temporal 

nas narrativas orais e 

registros gráficos. 

● Compreender o agora e o depois nos diferentes momentos do 

cotidiano de seu grupo. 

● Participar de rodas de conversa relatando sobre suas rotinas. 

● Participar da elaboração de cartazes com a rotina diária da 

turma. 

● Reconhecer a rotina da sala de aula compreendendo a 

sequência dos fatos de modo a adquirir maior independência, 

autonomia e atuar de forma a prever as próximas ações. 

● Relacionar noções de tempo a seus ritmos biológicos para 

perceber a sequência temporal em sua rotina diária: alimentar-

se, brincar, descansar, tomar banho. 

● Compreender o agora e o depois nos diferentes momentos do 

cotidiano de seu grupo construindo referências para apoiar sua 

percepção do tempo, por exemplo, ao pegar um livro entende-

se que é o momento de escuta de histórias. 

● Utilizar conceitos básicos de tempo em situações do dia a 

dia: amanhã vamos visitar uma outra turma da escola; vamos 

andar bem devagar até o pátio; qual história ouvimos ontem? e 

outras possibilidades que envolvam noções de tempo. 

● Participar de atividades de culinária ou produções artísticas 

que envolvam: pintura, experiências com argila e outras 

situações para perceber a importância do tempo para esperar de 

preparo ou até secagem. 

● Explorar diferentes instrumentos de nossa cultura que usam 

números, grandezas e medidas de tempo em contextos 

significativos que permitam pensar e experienciar medidas de 

tempo como: calendário, relógio, ampulheta e etc. 

● Observar o céu, astros, estrelas e seus movimentos (dia e 

noite), para perceber a passagem do tempo. 

●Manipulação, 

exploração e 

agrupamento de objetos. 

● Contagem oral. 

(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em 

contextos diversos. 

● Perceber o uso da contagem por meio de diferentes 

atividades realizadas oralmente pela professora, estabelecendo 
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● Sistema de numeração 

decimal. 

●Identificação e 

utilização dos números 

no contexto social. 

● Sequência numérica. 

●Linguagem matemática. 

●Noções básicas de 

divisão. 

●Relação 

número/quantidade. 

● Comparação. 

noções de quantificação. 

● Participar de brincadeiras que envolvam a recitação da 

sequência numérica por meio de cantigas, rimas, lendas e ou 

parlendas. 

● Realizar contagem oral em brincadeiras e situações 

cotidianas como: quantidade de meninos e meninas da turma, 

quantidade de brinquedos, mochilas, bonecas e outras. 

● Realizar contagem oral durante brincadeiras. 

● Contar objetos, brinquedos e alimentos e dividir entre os 

colegas. 

● Jogar jogos de percurso simples movendo sua peça conforme 

a quantidade tirada no dado. 

● Manipular, explorar, organizar brinquedos e outros materiais 

em agrupamentos. 

● Contagem oral. 

●Números e quantidades. 

● Linguagem 

matemática. 

●Identificação e 

utilização dos números 

no contexto social. 

● Sistema de numeração 

decimal. 

●Representação gráfica 

numérica. 

●Representação de 

quantidades de forma 

convencional ou não 

convencional. 

●Agrupamento de 

quantidades. 

●Comparação entre 

quantidades: menos, 

(EI02ET08) Registrar com números a quantidade de crianças 

(meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de 

objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.). 

● Identificar os números e seus usos sociais em situações do 

dia a dia: a própria idade e as dos colegas, os algarismos 

presentes nas roupas, calçados, telefones, elevadores, jogos, 

celulares, livros, revistas e jornais, residências, dentre outras 

possibilidades e no discurso oral quando este se referir a 

quantidades. 

● Perceber os números no contexto social escolar. 

● Ter contato com instrumentos da cultura que permitam 

pensar sobre o número como: calendário, termômetro, relógio, 

celular. 

● Realizar contagem oral por meio de cantigas e outras 

atividades lúdicas relacionando às quantidades. 

● Representar, com a mediação do(a) professor(a), quantidades 

que surgem nas interações e brincadeiras como: número de 

meninas, meninos, objetos, brinquedos, bolas e outros; por 

meio de desenhos e registros gráficos (riscos, bolinhas, 
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mais, igual. 

● Registros gráficos 

numerais e outros). 

● Jogar jogos nos quais se precisa contar, ler ou registrar 

números. 

● Comparar quantidades identificando se há mais, menos ou a 

quantidade é igual. 

● Participar de jogos que envolvam números como boliche, 

amarelinha e/ou jogos cantados como parlendas e outros. 

● Registrar números e quantidades por meio de desenhos e 

outros símbolos. 

● Ler números escritos ou escritos em palavras. 

● Agrupar elementos da mesma natureza em quantidades pré-

estabelecidas. 

 

CRIANÇAS BEM PEQUENAS DE 4 E 5 ANOS 

EIXO IDENTIDADE E AUTONOMIA 

 É necessário trabalhar com a criança os processos cooperativos e com o outro, 

conhecer o espaço social e coletivo da instituição, desenvolvendo os conceitos de identidade, 

interação, autonomia, cooperação, iniciativa, independências pessoal e social, regras de 

convivência. 

As brincadeiras devem propor o reconhecimento do seu corpo, do papel do homem e 

da mulher, evidenciando ainda diferenças e particularidades de cada um. 

 

ENCAMINHAMENTOS  METODOLÓGICO 

1. Numa roda, distribuir caixinhas surpresa para as crianças com suas respectivas 

fotos dentro, de forma que abram e encontrem a sua imagem. 

2. Distribuir as fotos e ajudar as crianças a colá-las sobre os cabides, onde ficam 

penduradas suas sacolas. Deixar as fotos sempre no mesmo lugar para que as crianças saibam 

o lugar destinado a ela guardar seus pertences. (Pode-se também fazer um mural de bolsos e, 

com ajuda das crianças, colar suas fotos, uma em cada bolso). 

3. Fazer um cartaz de pregas representando a escola e outro representando a casa. 

Disponibilizar as fotos das crianças numa caixa que fique disponível a elas no início do dia. 

Deixe que olhem as fotos, encontrem as suas próprias e ensine-as a colocar no cartaz referente 

à escola. 
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4. Numa roda, sortear uma foto por vez para que o grupo identifique quem é quem. 

Incentivar as crianças a nomear e a relacionar foto e colega. Também podem cantar alguma 

canção simples, que diga os nomes das crianças neste momento, como "Bom dia Mariana, 

com vai? Bom dia Mariana, como vai? Bom dia, Mariana, bom dia Mariana, bom dia, 

Mariana, como vai?". Cada um leva a sua foto ao cartaz da escola. 

5. Espalhar fotos pelo espaço e brincar com as crianças de encontrar. Pode cantar 

uma canção simples como: "Cadê o Léo, cadê o Léo, o Léo onde é que está?". Cada um leva a 

sua foto ao cartaz da escola. 

6. Fazer um cartaz com xerox repetidos e misturados das fotos de todas as crianças. 

Brincar com as crianças de cada uma encontrar as suas próprias fotos entre as demais.  

 

MOVIMENTO  

O corpo em movimento na Educação Infantil. A capacidade de brincar e de se 

movimentar com qualidade na Educação Infantil se desenvolve na medida em que 

acreditamos que o papel do professor e da escola é proporcionar às crianças pequenas o 

contato com determinados conteúdos da cultura lúdica e corporal. 

Os movimentos são de grande importância biológica, psicológica e social, sendo 

fundamentais para a aprendizagem e para o desenvolvimento humano. ... O movimento é 

 campos de experiências definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC): o 

“Corpo, gestos e movimentos”. Ele propõe a utilização de tudo o que compõe o corpo, como 

os próprios sentidos, mas também os gestos, os movimentos impulsivos ou intencionais, 

coordenados ou espontâneos são fundamental para a construção da autonomia, já que 

contribui para o domínio das habilidades motoras que a criança desenvolve ao longo da 

primeira infância. 

 Experiência com as diferentes linguagens como movimento, dança, canto, jogos, 

brincadeiras, leitura, oralidade, desenho, escrita, pintura e modelagem; 

 

CONHECIMENTO DO MUNDO FÍSICO, SOCIAL E CULTURAL.   

A criança desenvolve  noções  de espaço , dentro , fora longe e perto , esquerda e 

direta etc...Musica ,expressões faciais,gestos e mímicas ,gestual  e Dramatização  “Participar 

de brincadeiras cantadas que envolvam poemas e canções, criando rimas, aliterações e 

ritmos.” 

 

https://educacaoinfantil.aix.com.br/campos-de-experiencia-da-bncc/
https://educacaoinfantil.aix.com.br/bncc-na-educacao-infantil-o-guia-completo/
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ORALIDADE E RELAÇÃO COM A  LINGUAGEM E ESCRITA 

No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), 

a oralidade aparece no eixo de Linguagem Oral e Escrita. ... Portanto, falar bem é uma 

condição da cidadania e a Educação Infantil pode trazer muitas coisas para a aprendizagem 

dos pequenos. 

 A linguagem oral e a linguagem escrita possuem características distintas e próprias, 

que precisam ser vivenciadas de forma gradual e progressiva. Nossas ações pedagógicas 

propostas para o desenvolvimento dessas linguagens devem ter como foco o contexto e a 

perspectiva do aluno, que é o protagonista na construção ativa dos seus conhecimentos, e não 

apenas um receptor passivo de informações. Além disso, a parceria com as famílias é 

fundamental para motivar o envolvimento das crianças na percepção dessas aprendizagens. 

O professor que é mediador propõe situações intencionais e significativas que 

promovem a inserção das crianças em um ambiente letrado com o objetivo de despertar o 

interesse contínuo, a curiosidade permanente das diferentes formas de comunicação e 

respeitar as especificidades etárias, sem antecipar conteúdo. 

Concluindo, a Educação Infantil tem como função principal educar respeitando a 

infância, estimular a troca de experiências, favorecer as descobertas a partir das diferentes 

linguagens das crianças ampliando seu olhar para o mundo. Dessa forma, as propostas de 

trabalho envolvendo Oralidade e Escrita devem ter como prioridade o universo infantil e sua 

amplitude. 

 

SUGESTÕES METODOLÓGICA 

 “Participar de brincadeiras cantadas que envolvam poemas e canções, criando 

rimas,aliterações e ritmos.” 

* folhar livros,e outros materiais, seguindo o modelo, reconhecer as ilustrações 

figuras de um livro, recontar e dramatizar do seu jeito: historias contadas. 

* relacionar fatos da historia contada ou lida, com situações do dia a dia.Recontar 

histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como 

escriba.Dramatizar historias, criando personagens e cenários, usando sua própria imaginação. 

 

FUNDAMENTAÇÃO DA ARTE; 

São linguagens carregadas de grande significado e não podem ser consideradas como 

mero divertimento para as crianças. Devem ser planejadas e oferecidas diariamente no 
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trabalho pedagógico de modo a explorar os espaços em diferentes contextos, usando suportes 

variados, usando pigmentos naturais e trabalhando as noções básicas das cores e a mistura das 

cores. Desenvolver trabalhos que estimulem a criança a tomar gosto e respeito pela pintura, 

por suas produções e as produções dos colegas. 

A importância da arte na educação infantil. A arte faz parte da vida da criança como 

instrumento de leitura do mundo e de si mesma. Possibilita que adquira atitudes essenciais 

para seu desenvolvimento como senso crítico, sensibilidade e criatividade. 

O trabalho artístico possibilita ampliar as formas de expressão e o universo criativo e 

imaginário das crianças, é uma linguagem especial. 

A Educação Infantil apresenta um ambiente ideal para o desenvolvimento da 

expressão criadora, pois é um espaço mágico de criatividade, imaginação, fantasia e 

potencialidade. 

O desenho tem o papel fundamental da formação da criança,pois daí do desenho 

desenvolve a escrita: a auto expressão e atua com o mundo,  opinando e sugerindo através das 

cores, formas, tamanhos, símbolos e imagens. 

 

SUGESTÕES...  

Pintar, recortar, desenhar e modelar:Cantigas de roda, colagens, circuitos, identidade 

e autonomia, interpretar através de desenho, dançar musicas  coriografadas e musicas 

historiadas, observar a sua imagem a frente ao espelho pintura artística, atividades  

pontilhadas, dramatizações e apresentações. 

 

FUNDAMENTAÇÃO DA MATEMÁTICA. 

O importante é que o professor perceba que pode trabalhar a matemática na 

Educação Infantil sem se preocupar tanto com a representação dos números ou com o 

registro no papel, pode colocar em contato com a matemática crianças de todas as idades, 

desde bebês. A criança é um ser em formação. 

Sendo assim, a função educativa do jogo oportuniza a aprendizagem do indivíduo, 

seu saber, seu conhecimento e sua compreensão individual de mundo. O lúdico é uma 

necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão. 

 

SUGESTÕES; 
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À medida que as crianças vão se desenvolvendo, vão se dando conta de seu corpo, 

de seu espaço, de seus movimentos e de suas ações, seus registros se transformam em 

registros do seu corpo e de suas relações com o mundo, isso ocorre no lúdico com as 

atividades trabalhadas. 

 Contar objetos, brinquedos e alimentos e dividir entre as crianças. 

*identificar o que vem antes e depois em uma seqüência de objetos, rotina diária, dia 

da semana contagem do numero dos alunos na oralidade. 

*realizar a contagem em situações do cotidiano por meio de manipulação de objetos 

e atividades lúdicas como parlendas, musicas, adivinhas desenvolvendo o reconhecimento de 

quantidades. 

 

RELAÇAO COM O MUNDO FISICO E NATURAL; 

Hoje, é impossível pensar nos fenômenos naturais sem analisar a ação antrópica e 

seus efeitos na natureza e na própria sociedade. Para criar uma consciência dinâmica e 

intuitiva, o ensino da natureza e da sociedade se torna imprescindível, desde o ensino 

infantil até a fase adulta. 

A importância do brincar no desenvolvimento da criança. Porque é que brincar é um 

fator essencial para o desenvolvimento físico, emocional, mental e social da criança. As 

crianças aprendem muito rapidamente. Ao brincarem, não só estão a explorar o ambiente à 

sua volta como também a desenvolver a sua própria identidade. 

O referido trabalho teve como objetivo mostrar a importância do lúdico na Educação 

Infantil, através da prática das brincadeiras e dos jogos que exercem no 

desenvolvimento infantil, muitos benefícios nos aspectos cultural, físico, social, cognitivo e 

afetivo, desenvolvendo na criança os potenciais como a autonomia. 

As aprendizagens que ocorrem dentro dos espaços disponíveis e acessíveis  são 

fundamentais na construção da autonomia, tendo a mesma, como própria construtora do seu 

conhecimento. O conhecimento se constrói a cada momento em  que a criança tem a 

possibilidade de explorar os espaços. 

Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características desde o nascimento, 

percebendo as transformações  e respeitando as diversas etapas do desenvolvimento. 

 Brincadeiras ao ar livres, passeios, observações de diferentes ambientes da 

natureza. 
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RELAÇAO COM O MUNDO SOCIAL E HISTORICO- CULTURAL 

 Esta teoria destaca a interação entre o desenvolvimento das pessoas e a cultura em 

que vivem. Sugere que a aprendizagem humana é um processo social. 

A Teoria Histórico-Cultural de Vigotski, em sua gênese, pressupõe uma natureza 

social da aprendizagem, ou seja, é por meio das interações sociais que o indivíduo desenvolve 

suas funções psicológicas superiores. 

O mundo onde as crianças vivem se constitui em um conjunto de fenômenos naturais 

e sociais indissociáveis diante do qual elas se mostram curiosas e investigativas. 

 Interagem num contexto de conceitos, valores, idéias, diferenças objetos  na vida 

cotidiana, construindo um conjunto de conhecimentos sobre o mundo que a cerca. 

 

SUGESTÕES... 

É desta forma que, gradualmente, construirão as primeiras noções a respeito das 

pessoas do grupo social e das relações humanas. 

O professor colocará diversos objetos e materiais na sala, dispostos de forma 

acessível: objetos que produzem sons, como chocalhos de vários tipos, tambores com 

baquetas, etc. Brinquedos, livros, almofadas, materiais para construção, que possam ser 

empilhados e justa postos. As atividades permitem observar e lidar com transformações 

decorrentes de misturas de elementos materiais são sempre interessantes para as crianças 

pequenas. 

As crianças desenvolverão gradativamente a percepção integrada do próprio corpo 

por meio de seu uso na realização de atividade do cotidiano. A aprendizagem do nome das 

partes do corpo e de algumas de suas funções também será feita de forma contextualizada, por 

meio de situações reais do dia-a-dia.Este trabalho aborda a importância de se trabalhar com a 

filosofia na educação infantil para o seu desenvolvimento social da criança. Tal abordagem se 

faz necessária, pois o estudo da filosofia implica em trabalhar com alguns conceitos nem 

sempre presentes nas escolas. Ao propor atividades investigativo-filosóficas, as crianças são 

convidadas a refletir sobre as próprias conjecturas, refletindo e tirando suas próprias 

conclusões além de se envolverem com situações presentes na filosofia, tais como identidade, 

imaginação, verdade, certo e errado, amizades, entre outras. 

 

SUGESTÕES: 

 Como devemos nos relacionar com os colegas da sala? 
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 Como devemos fazer para respeitar a vez do outro? 

 Por que devemos construir combinados em sala de aula? 

 Quais são os direitos das crianças? 

 Quais são os deveres das crianças? 

 

 construir noções sobre ética e moral, como valores a serem buscados para se 

obter uma boa convivência, baseada na tolerância e respeito ao outro. 

 Ler e interpretar imagens. 

 Exercitar o diálogo como uma atividade cognitiva de se perguntar sobre as 

questões do cotidiano. 

  Relatar oralmente suas opiniões. 

 

ORGANIZADOR CURRICULAR – CRIANÇAS PEQUENAS (4 ANOS) 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 

sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 

individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; [...] 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, 

formas e orientações espaço temporais; 

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas; 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das 

crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 

VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que 

alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da 

diversidade; [...] 

XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições 

culturais brasileiras; 

XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 
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SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Respeito à 

individualidade e à 

diversidade. 

● Patrimônio material e 

imaterial. 

● Família. 

●Linguagem como 

expressão de ideias e 

sentimentos: oral, 

gestual, corporal, gráfica 

e outras. 

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que 

as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras 

de pensar e agir. 

● Conhecer e conviver com outras pessoas respeitando as 

diferenças. 

● Brincar e interagir com outras crianças que possuem 

diferentes habilidades e características. 

● Interagir por meio de diferentes linguagens com adultos e 

crianças, estabelecendo vínculos afetivos. 

● Compartilhar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos respeitando as ideias e sentimentos alheios. 

● Demonstrar respeito pelas ideias e gostos de seus colegas. 

● Engajar-se em decisões coletivas, aceitando a escolha da 

maioria. 

● Ouvir e compreender os sentimentos e necessidades de outras 

crianças. 

● Receber visitas e visitar outras turmas reconhecendo os 

outros grupos da instituição escolar. 

● Perceber as consequências de suas ações com o outro em 

situações de amizade e conflito. 

● Manifestar-se frente a situações que avalia como injustas. 

● Autoconhecimento. 

● Próprio corpo e suas 

possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

● Confiança e imagem 

positiva de si. 

● Estratégias para 

resolver 

situaçõesproblema. 

● Comunicação. 

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em 

suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. 

● Manifestar iniciativa na escolha de brincadeiras e atividades, 

na seleção de materiais e na busca de parcerias, considerando 

seu interesse. 

● Enfrentar desafios em brincadeiras e jogos para desenvolver 

confiança em si próprio. 

● Reconhecer-se como um integrante do grupo ao qual 

pertence. 

● Expressar suas emoções e sentimentos de modo que seus 
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● Autonomia. 

●Respeito à 

individualidade e 

diversidade. 

● Valores e hábitos para 

a vida em sociedade. 

● Cuidados com o corpo. 

hábitos, ritmos e preferências individuais sejam respeitadas no 

grupo em que convive. 

● Demonstrar autonomia ao participar de atividades diversas, 

dentro e fora da sala. 

● Realizar ações como ir ao banheiro, tomar água, frequentar 

espaços da instituição com crescente autonomia. 

● Agir progressivamente de forma independente alimentando-

se, vestindo-se e realizando atividades de higiene corporal. 

● Solicitar ajuda quando está em dificuldade e auxiliar o colega 

quando este necessita. 

● Ampliar, progressivamente, suas atividades com base nas 

orientações dos(as) professores(as). 

● Conhecer o próprio corpo e suas possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

● O espaço social como 

ambiente de interações. 

● Patrimônio material e 

imaterial. 

● Atributos físicos e 

função social dos 

objetos. 

●Normas de convivência. 

● Organização do espaço 

escolar. 

● Regras. 

●Identidade e autonomia. 

● Reconhecimento oral e 

gráfico do próprio nome 

e dos outros. 

● Escola, família e 

bairro. 

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo 

atitudes de participação e cooperação. 

● Desenvolver noção de identidade e convivência em um 

espaço compartilhado com outras pessoas. 

● Participar de brincadeiras de faz de conta, compartilhando 

propósitos comuns, representando diferentes papéis e 

convidando outros colegas para participar. 

● Relacionar-se com crianças da mesma idade e com outras em 

situações de interações e brincadeira, agindo de forma solidária 

e colaborativa. 

● Levar em consideração o ponto de vista de seus colegas. 

● Perceber a expressão de sentimentos e emoções de seus 

companheiros. 

● Explorar os espaços da instituição, do bairro e da cidade 

conhecendo ambientes, fatos históricos e interagindo com 

diferentes pessoas e em diferentes contextos sociais. 

● Compartilhar objetos e espaços com crianças e 

professores(as) manifestando curiosidade e autonomia. 

● Realizar a guarda de seus pertences no local adequado. 
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● Participar de conversas com professores(as) e crianças. 

● Esperar a vez quando está realizando atividades em grupo. 

● Participar de situações em que é instruída a levar objetos ou 

transmitir recados em outros locais da instituição. 

● Sensações, emoções e 

percepções próprias e do 

outro. 

● Linguagem oral e 

corporal. 

● Representação gráfica 

como expressão de 

conhecimentos, 

experiências e 

sentimentos. 

● Autonomia, criticidade 

e cidadania. 

EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e 

grupos diversos. 

● Expressar e reconhecer diferentes emoções e sentimentos em 

si mesmo e nos outros. 

● Relatar e expressar sensações, sentimentos, desejos e ideias. 

● Demonstrar compreensão de seus sentimentos e nomeá-los. 

● Expressar e representar com desenho e outros registros 

gráficos seus conhecimentos, sentimentos e apreensão da 

realidade. 

● Relatar acontecimentos que vivencia, que ouve e que vê. 

● Interagir com outras crianças estabelecendo relações de troca 

enquanto trabalha na própria tarefa. 

● Participar de assembleias, rodas de conversas, eleições e 

outros processos de escolha dentro da instituição. 

● Oralizar reivindicações e desejos do grupo. 

● Próprio corpo e do 

outro. 

● Características físicas: 

semelhanças e 

diferenças. 

●Respeito à 

individualidade e 

diversidade. 

● Corpo humano. 

● Esquema corporal. 

● Relatos como forma de 

expressão. 

●Etapas do 

desenvolvimento e 

(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu 

corpo e respeitar as características dos outros (crianças e 

adultos) com os quais convive. 

● Perceber seus atributos corporais, expressando-os de 

diferentes formas e contribuindo para a construção de sua 

imagem corporal. 

● Observar e relatar sobre suas características, observando-se 

em fotos e imagens. 

● Observar e respeitar as características das diversas fases do 

desenvolvimento humano. 

● Perceber o próprio corpo e o do outro, reconhecendo as 

diferenças e semelhanças das pessoas quanto a: cabelos, pele, 

olhos, altura, peso e etc. 

● Identificar e respeitar as diferenças reconhecidas entre as 
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transformações 

corporais. 

características femininas e masculinas. 

● Valorizar suas próprias características e a de outras crianças 

enquanto pertencentes diferentes culturas. 

● Compreender as mudanças ocorridas nas suas características 

desde o nascimento, percebendo as transformações e 

respeitando as diversas etapas do desenvolvimento. 

● Reconhecer gradativamente suas habilidades, expressando-as 

e usando-as em suas brincadeiras e nas atividades individuais, 

de pequenos ou grandes grupos. 

● Normas e regras de 

convívio social. 

● Regras de jogos e 

brincadeiras. 

● Família. 

● Diferentes pessoas, 

espaços, tempos e 

culturas. 

● Transformações que 

ocorrem no mundo 

social. 

● Vida urbana e rural. 

●Manifestações culturais 

de sua cidade e outros 

locais. 

● Profissões. 

● Diferentes fontes de 

pesquisa. 

● Recursos tecnológicos 

e midiáticos. 

● Meios de transporte 

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes 

culturas e modos de vida. 

● Participar de brincadeiras que estimulam a relação entre o 

adulto/criança e criança/criança. 

● Compreender e respeitar as diversas estruturas familiares. 

● Reconhecer pessoas que fazem parte de sua comunidade, 

conversar com elas sobre o que fazem. 

● Conhecer e se relacionar com crianças e pessoas de outros 

grupos sociais, seja por meio de situações presenciais, seja por 

outros meios de comunicação. 

● Conhecer diferentes povos e suas culturas por meio de 

pesquisas, filmes, fotos, entrevistas, relatos e outros. 

● Conhecer modos de vida urbana e rural. 

● Ouvir relatos de familiares e pessoas de mais idade sobre 

outras épocas históricas. 

● Conhecer objetos antigos e de outras culturas, como: ferro de 

passar roupa, escovão, fogão a lenha, lamparina e outros. 

● Participar de diferentes eventos culturais para conhecer 

novos elementos como: dança, música, vestimentas, 

ornamentos e outros. 

● Identificar as funções desempenhadas por diferentes 

profissionais. 

● Conhecer e identificar profissões de pessoas que fazem parte 

de sua comunidade, como o padeiro, o fazendeiro, o pescador 
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etc. 

● Conhecer e identificar os diferentes meios de transporte e 

suas características. 

● Construir representações de meios de transporte e os trajetos 

com materiais diversos: caixas, rolos, pratos recicláveis, tintas, 

tampas, embalagens, papéis, tecidos, fita adesiva e outros. 

●Reconhecimento e 

respeito às diferenças. 

●Procedimentos 

dialógicos para a 

comunicação e resolução 

de conflitos. 

●Expressão de 

sentimentos que vivencia 

e reconhece no outro. 

(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para 

lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos. 

● Expressar, reconhecer e nomear necessidades, emoções e 

sentimentos que vivencia e observa no outro. 

● Cooperar, compartilhar objetos e receber auxílio quando 

necessário. 

● Utilizar estratégias pacíficas ao tentar resolver conflitos com 

outras crianças, buscando compreender a posição e o 

sentimento do outro. 

● Utilizar estratégias para resolver seus conflitos relacionais 

considerando soluções que satisfaçam a ambas as partes. 

● Realizar a escuta do outro. 

● Saber desculpar-se quando sua atitude desrespeitar o outro. ● 

Usar do diálogo e estratégias simples para resolver conflitos, 

reconhecendo as diferentes opiniões e aprendendo a respeitá-

las. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 

sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 

individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e 

musical; [...] 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das 
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crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; [...] 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia 

e literatura; […] 

 

 

 

 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

●Manifestações 

culturais. 

●Seu corpo, suas 

possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

●Estratégias e 

procedimentos para jogar 

e brincar. 

● Esquema corporal. 

●Movimento: gestos, 

expressões faciais e 

mímicas. 

●Linguagem musical, 

gestual e dramática. 

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de 

expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas 

situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, 

música. 

● Representar-se em situações de brincadeiras ou teatro, 

apresentando suas características corporais, seus interesses, 

sentimentos, sensações ou emoções. 

● Expressar suas hipóteses por meio da representação de seus 

sentimentos, fantasias e emoções. 

● Vivenciar e promover jogos de imitação e de expressão de 

sentimentos. 

● Aceitar e valorizar suas características corporais, 

expressando-se de diferentes formas e construindo uma 

imagem positiva de si mesmo. 

● Expressar e comunicar suas características de diferentes 

maneiras. 

● Vivenciar brincadeiras de esquema e expressão corporal 

diante do espelho, utilizando as diferentes formas de 

linguagem. 

● Realizar movimentos com gestos, expressões faciais e 

mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas. 

● Cantar, gesticular e expressar emoções acompanhando 

músicas e cantigas. 
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● Participar de encenações e atividades que desenvolvam a 

expressão corporal a partir de jogos dramáticos. 

● Discriminar e nomear as percepções ao experimentar 

diferentes sensações proporcionadas pelos órgãos dos sentidos. 

● Explorar corporalmente o ambiente da sala de aula e outros 

espaços da unidade e lugares externos com o intuito de 

expressar-se. 

● Brincadeiras cantadas e 

cantigas de roda. 

● O corpo e o espaço. 

● Esquema Corporal 

● Motricidade: controle e 

equilíbrio do corpo. 

● Linguagem oral. 

● Jogos expressivos de 

linguagem corporal. 

●Localização e 

orientação espacial: 

dentro, fora, perto, longe, 

embaixo, em cima, de 

um lado, do outro, 

esquerda, direita, frente, 

atrás etc. 

● Criação e reconto de 

histórias. 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu 

corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, 

atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

● Participar e promover brincadeiras de expressão corporal 

cantadas: escravos de jó, brincadeiras de roda, feijão queimado, 

a linda rosa juvenil, “seu lobo está?”, entre outras. 

● Adequar seus movimentos em situações de brincadeiras com 

o ritmo da música ou da dança. 

● Movimentar-se seguindo uma sequência e adequando-se ao 

compasso definido pela música ou pelas coordenadas dadas por 

seus colegas em brincadeiras ou atividades em pequenos 

grupos. 

● Percorrer trajetos inventados espontaneamente ou propostos: 

circuitos desenhados no chão, feitos com cordas, elásticos, 

tecidos, mobílias e outros limitadores e obstáculos para subir, 

descer, passar por baixo, por cima, por dentro, por fora, na 

frente, atrás, contornar demonstrando controle e adequação 

corporal e outros. 

● Participar de jogos e brincadeiras que permitam: andar e 

correr de diversas maneiras, saltar e gesticular. 

● Movimentar-se fazendo uso de diferentes movimentos 

corporais cada vez mais complexos. 

● Movimentar-se e deslocar-se com controle e equilíbrio. 

● Valorizar o esforço em adequar seus movimentos corporais 

aos de seus colegas em situações de brincadeiras ou atividades 

coletivas. 
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●Movimentar-se seguindo orientações dos(as) professores(as), 

de outras crianças ou criando suas próprias orientações. 

● Participar de atividades que desenvolvam noções de 

proximidade, interioridade e direcionalidade. 

● Participar de situações livre ou orientadas para posicionar o 

corpo no espaço, como: dentro, fora, perto, longe, em cima, 

embaixo, ao lado, à frente, atrás, muito, pouco. 

● Participar de conversas em pequenos grupos escutando seus 

colegas e esperando a sua vez de falar. ● Representar com o 

corpo, com linguagem dramática, em diferentes situações: 

encenações, imitações e dramatizações. 

● Imaginação. 

●O corpo e seus 

movimentos. 

● Esquema corporal. 

●Estratégias e 

procedimentos para 

brincar e jogar. 

● Dança. 

● Imitação como forma 

de expressão. 

● Ritmos: rápido e lento. 

● Jogo de papéis e 

domínio da conduta. 

●Linguagem: musical, 

dramática, corporal. 

● Motricidade: 

equilíbrio, destreza e 

controle do corpo 

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em 

brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e 

música. 

● Vivenciar situações de deslocamento e movimento do corpo 

fora e dentro da sala. 

● Explorar movimentos corporais ao dançar e brincar. 

● Dramatizar situações do dia a dia, músicas ou trechos de 

histórias. 

● Deslocar-se de acordo com ritmos musicais: rápido ou lento. 

● Criar movimentos dançando ou dramatizando para expressar-

se em suas brincadeiras. 

● Participar de jogos de imitação, encenação e dramatização. ● 

Vivenciar diferentes papéis em jogos e brincadeiras, criando 

movimentos e gestos ao brincar. 

● Combinar seus movimentos com os de outras crianças e 

explorar novos movimentos usando gestos, seu corpo e sua 

voz. 

● Vivenciar brincadeiras e jogos corporais como amarelinha, 

roda, boliche, maria-viola, passa-lenço, bola ao cesto e outras. 

● Conhecer brincadeiras e atividades artísticas típicas de sua 

cultura local. 

● Práticas sociais EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados à 
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relativas à higiene. 

●Autocuidado e 

autonomia. 

●Materiais de uso 

pessoal. 

● Hábitos alimentares, de 

higiene e descanso. 

●Cuidados com a saúde. 

● Órgãos dos sentidos e 

sensações. 

● Consciência e imagem 

corporal. 

● Linguagem oral como 

forma de comunicação 

das necessidades e 

intenções. 

higiene, alimentação, conforto e aparência. 

● Identificar, nomear, e localizar as partes do corpo em si, no 

outro e em imagens, adquirindo consciência do próprio corpo. 

● Conhecer os vegetais e seu cultivo, para uma alimentação 

saudável. 

● Reconhecer a importância de desenvolver hábitos de boas 

maneiras ao alimentar-se. 

● Reconhecer e fazer uso de noções básicas de cuidado consigo 

mesmo. 

● Realizar, de forma independente, ações de cuidado com o 

próprio corpo como, por exemplo: buscar água quando sente 

sede. 

● Identificar e valorizar alguns alimentos saudáveis. 

● Realizar ações de higiene: ir ao banheiro, lavar as mãos e 

escovar os dentes com autonomia. 

● Servir-se e alimentar-se com independência. 

● Participar do cuidado dos espaços coletivos da escola, como 

o banheiro, o refeitório e outros. 

● Conhecer e cuidar de seu material de uso pessoal. 

● Conhecer hábitos de saúde de sua cultura local. 

● Perceber, oralizar e solucionar as necessidades do próprio 

corpo: fome, frio, calor, sono, sede. 

● Entrevistar com auxílio do(a) professor(a), profissionais da 

área da saúde e nutrição. 

● Esquema corporal. 

● Imaginação. 

● Motricidade e 

habilidade manual. 

● Elementos do meio 

natural e cultural. 

● Materiais e tecnologias 

para a produção da 

escrita. 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 

atendimento adequado a seus interesses e necessidades em 

situações diversas. 

● Manusear e nomear elementos do meio natural e objetos 

produzidos pelo homem, utilizando-os em suas produções 

manuais. 

● Usar a tesoura sem ponta para recortar. 

● Manipular objetos de diferentes tamanhos e pesos. 

● Explorar materiais como argila, barro, massinha de modelar e 
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● Suportes, materiais e 

instrumentos para 

desenhar, pintar, folhear. 

 ● Os objetos, suas 

características, 

propriedades e funções. 

● Representação gráfica 

e plástica: desenho, 

pintura, colagem, 

dobradura, escultura etc. 

outros, com variadas intenções de criação. 

● Manipular objetos pequenos construindo brinquedos ou jogos 

e utilizar instrumentos como palitos, rolos e pequenas espátulas 

nas suas produções com cada vez maior destreza. 

● Manusear diferentes riscadores em suportes e planos variados 

para perceber suas diferenças e registrar suas ideias. 

● Pintar, desenhar, rabiscar, folhear, modelar, construir, colar à 

sua maneira, utilizando diferentes recursos e dando significados 

às suas ideias, aos seus pensamentos e sensações. 

● Vivenciar situações em que é feito o contorno do próprio 

corpo, nomeando suas partes e vestimentas. 

● Participar de jogos e brincadeiras de construção utilizando 

elementos estruturados ou não, com o intuito de montar, 

empilhar, encaixar e outros. 

● Virar páginas de livros, revistas, jornais e outros com 

crescente habilidade. 

● Executar habilidades manuais utilizando recursos variados: 

linha, lã, canudinho, argola e outros. 

● Realizar conquistas relacionadas às suas habilidades 

manuais. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e 

musical[...]; 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia 

e literatura[...]. 

 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 
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● Percepção e produção 

sonora. 

● Audição e percepção 

musical. 

● Execução musical 

(imitação). 

● Sons do corpo, dos 

objetos e da natureza. 

● Parâmetros do som: 

altura, intensidade, 

duração e timbre. 

● Melodia e ritmo. 

●Diferentes instrumentos 

musicais convencionais e 

não convencionais. 

● Canto. 

● Música e dança. 

● Movimento: expressão 

musical, dramática e 

corporal. 

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e 

instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, 

encenações, criações musicais, festas. 

● Escutar sons do entorno e estar atento ao silêncio. 

● Perceber os sons da natureza e reproduzi-los: canto dos 

pássaros, barulho de ventania, som da chuva e outros, em 

brincadeiras, encenações e apresentações. 

● Produzir sons com materiais alternativos: garrafas, caixas, 

pedras, madeira, latas e outros durante brincadeiras, encenações 

e apresentações. 

● Escutar e produzir sons com instrumentos musicais. 

● Cantar canções conhecidas, acompanhando o ritmo com 

gestos ou com instrumentos musicais. 

● Participar de execução musical utilizando instrumentos 

musicais de uma banda. 

● Explorar os sons produzidos pelo corpo, por objetos, por 

elementos da natureza e instrumentos musicais, percebendo os 

parâmetros do som (altura, intensidade, duração e timbre). 

● Participar de brincadeiras cantadas e coreografadas 

produzindo sons com o corpo e outros materiais. 

● Reconhecer elementos musicais básicos: frases, partes, 

elementos que se repetem, etc. 

● Explorar possibilidades vocais a fim de produzir diferentes 

sons. 

● Criar sons a partir de histórias (sonoplastia) utilizando o 

corpo e materiais diversos. 

● Dançar e criar sons a partir de diversos ritmos. 

● Reconhecer canções características que marcam eventos 

específicos de sua rotina ou de seu grupo. 

● Conhecer manifestações artísticas, canções ou instrumentos 

de sua região, comunidade, cultura local, nacional ou 

internacional. 

● Apreciar e valorizar a escuta de obras musicais de diversos 
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gêneros, estilos, épocas e culturas, da produção musical 

brasileira e de outros povos e países. 

● Representação visual. 

● Expressão cultural. 

●Suportes, materiais, 

instrumentos e técnicas 

das Artes Visuais e seus 

usos. 

●Elementos da 

linguagem visual: 

texturas, cores, 

superfícies, volumes, 

espaços, formas etc. 

● Órgãos dos sentidos e 

sensações. 

●Elementos 

bidimensionais e 

tridimensionais. 

●Estratégias de 

apreciação estética. 

● Produção de objetos 

tridimensionais. 

●Linguagem oral e 

expressão. 

● Obras de arte, autores e 

contextos. 

●Cores primárias e 

secundárias. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 

● Explorar formas variadas dos objetos para perceber as 

características das mesmas e utilizá-las em suas composições. 

● Criar com jogos de encaixe e de construção, explorando 

cores, formas e texturas. 

● Desenhar, construir e identificar produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

● Experimentar possibilidades de representação visual 

bidimensional e tridimensional, utilizando materiais diversos: 

caixas, tecidos, tampinhas, gravetos, pedrinhas, lápis de cor, giz 

de cera, papéis etc. 

● Usar materiais artísticos para expressar suas ideias, 

sentimentos e experiências. 

● Expressar-se utilizando variedades de materiais e recursos 

artísticos. 

● Reconhecer as cores presentes na natureza e no dia a dia 

nomeando-as, com o objetivo de fazer a correspondência entre 

cores e elementos. 

● Experimentar as diversas possibilidades do processo de 

produção das cores secundárias e reconhecê-las na natureza, no 

dia a dia e em obras de arte. 

● Criar desenhos, pinturas, colagens, modelagens a partir de 

seu próprio repertório e da utilização dos elementos da 

linguagem das Artes Visuais: ponto, linha, cor, forma, espaço e 

textura. 

● Manipular materiais de diferentes texturas: lisas, ásperas, 

macias, duras, moles etc. 

● Conhecer a apreciar artesanato e obras de Artes Visuais de 

diferentes técnicas, movimentos, épocas, estilos e culturas. 
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● Utilizar a investigação que realiza sobre o espaço, as 

imagens, as coisas ao seu redor para significar e incrementar 

sua produção artística. 

● Conhecer e apreciar produções artísticas de sua cultura ou de 

outras culturas regionais, nacionais ou internacionais 

● Percepção e memória 

auditiva. 

● Audição e percepção 

de sons e músicas. 

● Sons do corpo, dos 

objetos e da natureza. 

● Ritmos. 

● Instrumentos musicais 

convencionais e não 

convencionais. 

● Apreciação e produção 

sonora. 

● Canto. 

● Cantigas populares. 

● Parâmetros do som: 

altura, intensidade, 

duração e timbre. 

● Imitação como forma 

de expressão. 

(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, 

duração, altura e timbre), utilizando-as em suas produções 

sonoras e ao ouvir músicas e sons. 

● Perceber som do entorno e estar atento ao silêncio. 

● Perceber sons graves e agudos, curtos e longos produzidos 

pelo corpo, objetos e instrumentos musicais. 

●Reconhecer, em situações de escuta de música, características 

dos sons. 

● Brincar com a música explorando objetos ou instrumentos 

musicais para acompanhar ritmos. 

● Manipular e perceber os sons de instrumentos sonoros 

diversos. 

● Explorar possibilidades musicais para perceber diferentes 

sons e ritmos, em instrumentos sonoros diversos. 

● Explorar, em situações de brincadeiras com música, 

variações de velocidade e intensidade na produção de sons. 

● Dar sequência à música quando a mesma for interrompida. 

● Imitar, inventar e reproduzir criações musicais. 

● Escutar a própria voz e de outras crianças em gravações. 

● Conhecer canções, brincadeiras ou instrumentos musicais 

que são típicos de sua cultura ou de alguma outra cultura que 

estão conhecendo. 

● Apreciar produções audiovisuais como musicais, brinquedos 

cantados, teatros para reconhecer as qualidades sonoras. 

 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 
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interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: [...] 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e 

musical; [...] [...] 

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a 

linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e 

escritos; [...] 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● A língua portuguesa 

falada, suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Palavras e expressões 

da língua. 

● Oralidade e escuta. 

● Vocabulário. 

● Organização da 

narrativa considerando 

tempo, espaço, trama e 

personagens. 

● Registros gráficos: 

desenhos, letras e 

números. 

●Linguagem escrita, suas 

funções e usos sociais. 

●Identificação do próprio 

nome e reconhecimento 

do nome dos colegas. 

● Sistema alfabético de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita. 

● Registro gráfico como 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas 

vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita 

espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

● Expressar-se por meio da linguagem oral, transmitindo suas 

necessidades, desejos, ideias e compreensões de mundo. 

● Participar de variadas situações de comunicação onde seja 

estimulada a explicar suas ideias com clareza, 

progressivamente. 

● Comunicar-se com diferentes intenções, em diferentes 

contextos, com diferentes interlocutores, respeitando sua vez de 

falar e escutando o outro com atenção. 

● Oralizar sobre suas atividades na instituição. 

● Expressar oralmente seus sentimentos em diferentes 

momentos. 

● Interagir com outras pessoas por meio de situações mediadas 

ou não pelo(a) professor(a). 

● Ampliar seu vocabulário por meio de músicas, narrativas 

(poemas, histórias, contos, parlendas, conversas) e brincadeiras 

para desenvolver sua capacidade de comunicação. 

● Representar ideias, desejos e sentimentos por meio de escrita 

espontânea e desenhos para compreender que aquilo que está 

no plano das ideias pode ser registrado graficamente. 

● Fazer uso da escrita espontânea para comunicar suas ideias e 
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expressão de 

conhecimentos, ideias e 

sentimentos. 

opiniões aos colegas e professores(as). 

● Utilizar letras, números e desenhos em suas representações 

gráficas, progressivamente. 

● Elaborar hipóteses sobre a escrita para aproximar-se 

progressivamente do uso social e convencional da língua. 

● Identificar o próprio nome e dos colegas para o 

reconhecimento dos mesmos em situações da rotina escola. 

● Criação musical 

● Regras de jogos e 

brincadeiras orais. 

●Patrimônio cultural, 

literário e musical. 

● Linguagem oral. 

● Gêneros textuais. 

● Instrumentos musicais 

convencionais e não 

convencionais. 

● Rimas e aliterações 

● Sons da língua e 

sonoridade das palavras. 

● Cantigas de roda. 

● Textos poéticos. 

● Ritmo. 

●Consciência fonológica. 

Canto. 

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, 

criando rimas, aliterações e ritmos. 

● Participar de situações que envolvam cantigas de roda e 

textos poéticos. 

● Participar de brincadeiras cantadas e cantar músicas de 

diversos repertórios. 

● Participar de situações de criação e improvisação musical. 

● Conhecer poemas, parlendas, trava-línguas e outros gêneros 

textuais. 

● Declamar suas poesias e parlendas preferidas fazendo uso de 

ritmo e entonação. 

● Brincar com os textos poéticos em suas brincadeiras livres 

com outras crianças. 

● Participar de jogos e brincadeiras de linguagem que 

exploram a sonoridade das palavras (sons, rimas, sílabas, 

aliteração). 

● Perceber que os textos se dividem em partes e o verso 

corresponde a uma delas. 

● Reconhecer rimas 

● Conhecer textos poéticos típicos de sua cultura. 

● Escrita e ilustração 

● Direção de leitura: de 

cima para baixo, da 

esquerda para a direita. 

● Patrimônio cultural e 

literário. 

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se 

por temas e ilustrações e tentando identificar palavras 

conhecidas. 

● Folhear livros e escolher aqueles que mais gostam para ler 

em momentos individuais. 

● Escolher e contar histórias, a sua maneira, para outras 
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● Escuta, observação e 

respeito à fala do outro e 

textos literários. 

● Sensibilidade estética 

em relação aos textos 

literários. 

●Aspectos gráficos da 

escrita. 

● Vocabulário. 

● Gêneros textuais. 

● Portadores textuais, 

seus usos e funções. 

● Diferentes usos e 

funções da escrita. 

●Pseudoleitura. 

●Interpretação e 

compreensão de textos. 

●Sistema alfabético de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita 

crianças. 

● Escolher livros de sua preferência explorando suas 

ilustrações e imagens para imaginar as histórias. 

● Realizar pseudoleitura. 

● Reconhecer as ilustrações/ figuras de um livro. 

● Perceber que imagens e palavras representam ideias. 

● Ordenar ilustração e corresponder com o texto. 

● Perceber as características da língua escrita: orientação e 

direção da escrita. 

● Participar de situações de escrita, com a mediação do(a) 

professor(a), de listas dos personagens das histórias. 

● Folhear livros e outros materiais tendo como referência o 

modo como outras pessoas fazem. 

● Relacionar fatos da história contada ou lida, com situações 

do dia a dia. 

● Participar coletivamente da leitura e escrita de listas, bilhetes, 

recados, convites, cantigas, textos, receitas e outros, tendo o(a) 

professor(a) como leitor e escriba. 

● Manusear diferentes portadores textuais, e ouvir sobre seus 

usos sociais. 

● Dramatização. 

● Criação de histórias. 

●Interpretação e 

compreensão textual. 

●Linguagem oral. 

●A língua portuguesa 

falada, em suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Gêneros discursivos 

orais, suas diferentes 

estruturas e tramas. 

● Fatos da história 

narrada. 

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar 

coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os 

contextos, os personagens, a estrutura da história. 

● Oralizar sobre fatos e acontecimentos da história ouvida. 

● Relatar fatos e ideias com começo, meio e fim. 

● Representar os personagens de histórias infantis conhecidas. 

● Dramatizar histórias, criando personagens, cenários e 

contextos. 

● Dramatizar situações do dia a dia e narrativas: textos 

literários, informativos, trava-línguas, cantigas, quadrinhas, 

notícias e outros. 

● Responder a questionamentos sobre as histórias narradas. 

●Identificar personagens, cenários, trama, sequência 
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●Características gráficas: 

personagens e cenários. 

● Vocabulário. 

● Narrativa: organização 

e sequenciação de ideias. 

● Elaboração de roteiros: 

desenvolvimento da 

história, personagens e 

outros. 

cronológica, ação e intenção dos personagens. 

● Ditar partes da história ao participar da construção de roteiros 

de vídeos ou encenações. 

● Envolver-se em situações de pequenos grupos, contribuindo 

para a construção de roteiros de vídeos ou encenações coletivas 

● Relato de fatos e 

situações com 

organização de ideias. 

● Criação e reconto de 

histórias 

● Vivências culturais: 

histórias, filmes e peças 

teatrais. 

● Expressividade pela 

linguagem oral e gestual. 

● A língua portuguesa 

falada, suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Palavras e expressões 

da língua e sua 

pronúncia. 

● Vocabulário. 

● Relação entre imagem 

ou tema e narrativa. 

● Organização da 

narrativa considerando 

tempo e espaço. 

● Diferentes usos e 

funções da escrita. 

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de 

reconto escrito, tendo o(a) professor(a) como escriba. 

● Recontar histórias, identificando seus personagens e 

elementos. 

● Participar da elaboração, criação e reconto de histórias e 

textos tendo o(a) professor(a) como escriba. 

● Criar e contar histórias ou acontecimentos oralmente, com 

base em imagens ou temas sugeridos. 

● Criar histórias orais e escritas (desenhos), em situações com 

função social significativa. 

● Identificar personagens, cenários, trama, sequência 

cronológica, ação e intenção dos personagens. 

● Relatar situações diversas para outras crianças e familiares, 

ampliando suas capacidades de oralidade. 

● Escutar relatos de outras crianças. 

● Envolver-se em situações de pequenos grupos, contribuindo 

para a construção de encenações coletivas. 

● Narrar partes da história ao participar da construção de 

roteiros de vídeos ou encenações. 

● Participar da elaboração de histórias observando o(a) 

professor(a) registrar a história recontada. 
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● Sistema alfabético de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita 

● Diferenciação entre 

desenhos, letras e 

números. 

● Criação e reconto de 

histórias. 

● A língua portuguesa 

falada, suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Relação entre imagem 

ou tema e narrativa. 

● Repertório de textos 

orais que constituem o 

patrimônio cultural 

literário. 

● Linguagem oral. 

● Vocabulário. 

●Identificação e 

nomeação de elementos. 

● Pseudoleitura. 

● Diferentes usos e 

funções da escrita. 

● Sistema alfabético de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita. 

● Aspectos gráficos da 

escrita. 

● Produção escrita. 

(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas 

(escrita espontânea), em situações com função social 

significativa. 

● Escutar e nomear objetos, pessoas, personagens, fotografias e 

gravuras para ampliar seu vocabulário. 

● Oralizar contextos e histórias contadas, a seu modo. 

● Fazer uso de expressões da linguagem da narrativa. 

● Criar histórias e representá-las graficamente (desenho) a 

partir de imagens ou temas sugeridos. 

● Diferenciar desenho, letra e número em suas produções 

espontâneas. 

● Expressar hipóteses a respeito da escrita de letras e números, 

registrando símbolos para representar ideias. 

● Produzir escritas espontâneas, utilizando letras como marcas 

gráficas. 

● Ler, a seu modo, textos literários e seus próprios registros 

gráficos para outras crianças. 

● Usos e funções da 

escrita. 

●Tipos, gêneros e 

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais 

veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias 

de observação gráfica e/ou de leitura. 
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suportes de textos que 

circulam em nossa 

sociedade com suas 

diferentes estruturas 

textuais. 

●Gêneros literários, 

autores, características e 

suportes. 

● Escuta e apreciação de 

gêneros textuais. 

● Sensibilidade estética 

em relação aos textos 

literários. 

● Aspectos gráficos da 

escrita. 

●Estratégias e 

procedimentos para 

leitura e produção de 

textos. 

● Sistema alfabético de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita. 

●Escrita do próprio 

nome. 

● Direção da leitura e da 

escrita: de cima para 

baixo, da esquerda para a 

direita. 

● Símbolos. 

● Manusear e explorar diferentes portadores textuais como: 

livros, revistas, jornais, cartazes, listas telefônicas, cadernos de 

receitas, bulas e outros. 

● Expressar suas hipóteses sobre “para que servem” os 

diferentes gêneros textuais como: receitas, classificados, 

poesias, bilhetes, convites, bulas e outros. 

● Conhecer e compreender, progressivamente, a função social 

de diferentes suportes textuais: livros, revistas, jornais, 

cartazes, listas telefônicas, cadernos de receitas e outros. 

● Conversar com outras pessoas e familiares sobre o uso social 

de diferentes portadores textuais. 

● Fazer uso de cadernos ou livros de receitas em situações de 

brincadeiras de culinária. 

● Buscar informações sobre algum tema a ser estudado em 

livros ou revistas com textos informativos, fazendo uso da 

leitura das fotos ou legendas para se apropriar de informações. 

● Manusear diferentes portadores textuais imitando adultos. 

 ● Compreender a escrita por meio do manuseio de livros, 

revistas e outros portadores de textos e da participação em 

diversas situações nas quais seus usos se fazem necessários. 

● Reconhecer as letras do alfabeto em diversas situações da 

rotina escolar. 

● Registrar o nome e outros textos significativos realizando 

tentativas de escrita. 

● Compreender como se organiza a escrita em nossa cultura: de 

cima para baixo, da esquerda para a direita. 

● Identificar símbolos que representam ideias, locais, objetos e 

momentos da rotina: a marca do biscoito preferido, placa do 

banheiro, cartaz de rotina do dia etc. 

● Observar o registro textual tendo o(a) professor(a) como 

escriba. 

● Acompanhar a leitura apontada do texto realizada pelo(a) 

professor(a). 
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● Escuta e oralidade. 

● Criação de histórias: 

enredo, personagens, 

cenários. 

●Gêneros literários 

textuais, seus autores, 

características e suportes. 

● Sensibilidade estética 

em relação aos textos 

literários. 

● Imaginação. 

●Pseudoleitura. 

● Narrativa: organização 

e sequenciação de ideias. 

●Identificação dos 

elementos das histórias. 

(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos 

para a leitura de um adulto e/ou para sua própria leitura 

(partindo de seu repertório sobre esses textos, como a 

recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.). 

● Apreciar e participar de momentos de contação de histórias e 

de outros gêneros textuais de diferentes maneiras. 

● Escutar histórias contadas por outras pessoas convidadas a 

visitar a instituição: avós, irmãos, pais e outros. 

● Escutar histórias em espaços próximos à instituição: praças, 

bibliotecas, escolas e outros. 

● Contar, a seu modo, histórias para outras crianças e adultos. 

● Ler, à sua maneira, diferentes gêneros textuais. 

● Expressar suas opiniões sobre os diferentes textos lidos. 

● Escolher suportes textuais para observação e pseudoleitura. 

● Criar histórias a partir da leitura de ilustrações e imagens, 

desenvolvendo a criatividade e a imaginação. 

● Relacionar imagens de personagens e cenários às histórias a 

que pertencem. 

● Narrar histórias ouvidas utilizando somente a memória como 

recurso. 

● Apresentar uma história mostrando a capa do livro, o título e 

o nome do autor. 

● Identificar rimas em pequenos trechos de histórias contadas 

pelo(a) professor(a). 

● Identificação do nome 

próprio e de outras 

pessoas. 

● Uso e função social da 

escrita. 

● Valor sonoro de letras. 

●Consciência fonológica. 

● Marcas gráficas: 

desenhos, letras, 

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 

realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita 

espontânea. 

● Vivenciar experiências que possibilitem perceber a presença 

da escrita em diferentes ambientes. 

● Compreender a função social da escrita. 

● Vivenciar jogos e brincadeiras que envolvam a escrita (forca, 

bingos, cruzadinhas, etc.) e utilizar materiais escritos em 

brincadeiras de faz de conta. 
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números. 

● Sistema alfabético de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita. 

● Escrita do nome e de 

outras palavras. 

● Produção gráfica. 

● Sensibilização para a 

escrita. 

● Materiais e tecnologias 

variadas para a produção 

da escrita: lápis, caneta, 

giz, computador e seus 

diferentes usos. 

● Apreciação gráfica. 

● Suportes de escrita. 

● Oralização da escrita. 

●Sonoridade das 

palavras. 

● Escrita convencional e 

espontânea. 

● Participar de jogos que relacionam imagens e palavras. 

● Brincar com a sonoridade das palavras, explorando-as e 

estabelecendo relações com sua representação escrita. 

● Utilizar suportes de escrita diversos para desenhar e escrever 

espontaneamente (cartolina, sulfite, craft, livros, revistinhas e 

outros). 

● Registrar suas ideias utilizando desenhos, símbolos e 

palavras, escritas à sua maneira. 

● Realizar tentativas de escrita com recursos variados e em 

diferentes suportes. 

● Ter contato com o alfabeto em diferentes situações: 

brincadeiras, jogos e outros. 

● Escrever o nome próprio e de alguns colegas. 

● Verbalizar suas hipóteses sobre a escrita. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES 

E TRANSFORMAÇÕES 

Artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes 

incisos: 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, 

formas e orientações espaço temporais; 

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à 

natureza; 

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e 

da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. 
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SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Manipulação, 

exploração e organização 

de objetos. 

● Características físicas, 

propriedades e utilidades 

dos objetos. 

● Patrimônio natural e 

cultural. 

● Percepção dos 

elementos no espaço. 

● Órgãos dos sentidos e 

sensações. 

● Textura, massa e 

tamanho dos objetos. 

● Coleções: agrupamento 

de objetos por 

semelhança. 

● Diferentes pessoas, 

espaços, tempos e 

culturas. 

●Organização, 

comparação, 

classificação, 

sequenciação e 

ordenação de diferentes 

objetos. 

● Formas geométricas. 

● Figuras geométricas. 

● Sólidos geométricos. 

●Propriedades 

associativas. 

(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, 

observando suas propriedades. 

● Manipular objetos e brinquedos de materiais diversos, 

explorando suas características físicas e suas possibilidades: 

morder, chupar, produzir sons, apertar, encher, esvaziar, 

empilhar, colocar dentro, fora, fazer afundar, flutuar, soprar, 

montar, construir, lançar, jogar etc. 

● Identificar objetos pessoais e do meio em que vive 

conhecendo suas características, propriedades e função social 

para que possa utilizá-los de forma independente, de acordo 

com suas necessidades. 

● Observar objetos produzidos em diferentes épocas e por 

diferentes grupos sociais, a fim de perceber características dos 

mesmos. 

● Manipular objetos e brinquedos explorando características, 

propriedades e possibilidades associativas (empilhar, rolar, 

transvasar, encaixar). 

● Pesquisar, experimentar e sentir os elementos naturais: areia, 

água, barro, pedras, plantas etc. 

● Usar características opostas das grandezas de objetos 

(grande/pequeno, comprido/curto etc.) ao falar sobre eles; 

● Diferenciar, diante de objetos ou figuras, características como 

aberto/fechado, todo/parte, interior/exterior. 

● Identificar fronteiras: fora/dentro. 

● Perceber semelhanças e diferenças, com apoio de imagens e 

objetos. 

● Manipular, explorar, comparar, organizar, sequenciar e 

ordenar diversos materiais. 

● Comparar, classificar e ordenar (seriação) os objetos 

seguindo alguns critérios, como cor, forma, textura, tamanho, 

função etc. 
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● Medidas padronizadas 

e não padronizadas de 

comprimento, massa, 

capacidade e tempo. 

● Noção espacial. 

● Contagem. 

● Relação entre número 

e quantidade. 

● Manipulação, 

exploração e organização 

de objetos. 

● Características físicas, 

propriedades e utilidades 

dos objetos. 

● Patrimônio natural e 

cultural. 

● Percepção dos 

elementos no espaço. 

● Órgãos dos sentidos e 

sensações. 

● Textura, massa e 

tamanho dos objetos. 

● Coleções: agrupamento 

de objetos por 

semelhança. 

● Diferentes pessoas, 

espaços, tempos e 

culturas. 

●Organização, 

comparação, 

classificação, 

sequenciação e 

ordenação de diferentes 

(EI03ET01) Continuação. 

● Participar de situações que envolvam unidades de medida: 

comprimento, massa e capacidade. 

● Comparar tamanhos, pesos, capacidades e temperaturas de 

objetos, estabelecendo relações. 

● Fazer uso de diferentes procedimentos ao comparar objetos. 

● Colecionar objetos com diferentes características físicas e 

reconhecer formas de organizá-los. 

● Observar e identificar no meio natural e social as formas 

geométricas, percebendo diferenças e semelhanças entre os 

objetos no espaço em situações diversas. 

● Reconhecer e nomear as figuras geométricas planas: 

triângulo, círculo, quadrado, retângulo. 

● Estabelecer relações entre os sólidos geométricos e os 

objetos presentes no seu ambiente. 
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objetos. 

● Formas geométricas. 

● Figuras geométricas. 

● Sólidos geométricos. 

●Propriedades 

associativas. 

● Medidas padronizadas 

e não padronizadas de 

comprimento, massa, 

capacidade e tempo. 

●Noção espacial. 

● Contagem. 

● Relação entre número 

e quantidade 

●Relação espaço-

temporal. 

●Elementos da natureza. 

●Fenômenos da natureza 

e suas relações com a 

vida humana. 

●Fenômenos físicos: 

movimento, inércia, 

flutuação, equilíbrio, 

força, magnetismo, 

atrito. 

● Fenômenos naturais: 

luz solar, vento, chuva. 

● Tempo atmosférico. 

● Sistema Solar. 

● Dia e noite. 

● Luz sombra. 

● Elementos da natureza: 

terra, fogo, ar e água. 

(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes 

materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos 

envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

● Observar fenômenos naturais por meio de diferentes recursos 

e experiências. 

● Identificar os fenômenos naturais por meio de diferentes 

recursos e experiências. 

● Nomear e descrever características e semelhanças frente aos 

fenômenos da natureza, estabelecendo relações de causa e 

efeito, levantando hipóteses, utilizando diferentes técnicas e 

instrumentos e reconhecendo características e consequências 

para a vida das pessoas; 

● Perceber os elementos (fogo, ar, água e terra) enquanto 

produtores de fenômenos da natureza e reconhecer suas ações 

na vida humana (chuva, seca, frio e calor). 

● Explorar os quatro elementos por meio de experimentos 

(fogo, ar, água e terra). 

● Experimentar sensações físicas táteis em diversas situações 

da rotina. 
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●Diferentes fontes de 

pesquisa. 

● Registros gráficos, 

orais, plásticos, 

dramáticos que retratam 

os conhecimentos. 

●Instrumentos para 

observação e 

experimentação. 

● Fenômenos químicos: 

produção, mistura, 

transformação. 

● Observar e relatar sobre: o vento, a chuva, a luz do sol e 

outros. 

● Observar o céu em diferentes momentos do dia. 

● Identificar os elementos e características do dia e da noite. 

● Explorar o efeito da luz por meio da sua presença ou 

ausência (luz e sombra). 

● Experienciar simulações do dia e da noite com presença e 

ausência de luz e sol/lua. 

● Observar e conhecer os astros, estrelas, planetas e suas 

características. 

● Participar da construção de maquetes de sistema solar 

utilizando materiais diversos. 

● Pesquisar sobre diversos fenômenos naturais e físicos. 

● Fazer misturas, provocando mudanças físicas e químicas na 

realização de atividades de culinária, pinturas, e experiências 

com água, terra, argila e outros. 

● Reunir informações de diferentes fontes para descobrir por 

que as coisas acontecem e como funcionam, registrando e 

comunicando suas descobertas de diferentes formas (oralmente, 

por meio da escrita, desenhos, encenações e outras). 

● Reconhecer características geográficas e paisagens que 

identificam os lugares onde vivem, destacando aqueles que são 

típicos de sua região. 

● Instrumentos para 

observação e 

experimentação. 

● Tipos de moradia. 

● Formas de organização 

da cidade: ruas, becos, 

avenidas. 

● Elementos da 

paisagem: naturais e 

construídos pela 

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para 

responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua 

conservação. 

● Observar o trajeto de casa à escola e vice-versa, conhecendo 

e relatando os elementos que compõem a paisagem do percurso 

e suas modificações. 

● Perceber que os seres vivos possuem ciclo de vida, 

reconhecendo as diferentes fases da vida. 

● Identificar os animais, suas características físicas e habitat. 

● Observar animais no ecossistema: modos de vida, cadeia 
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humanidade. 

● Coleta seletiva do lixo. 

●Plantas, suas 

características e habitat. 

●Animais, suas 

características, seus 

modos de vida e habitat. 

● Preservação do meio 

ambiente. 

● Seres vivos: ciclos e 

fases da vida. 

●Transformação da 

natureza. 

●Elementos da natureza. 

●Diferentes fontes de 

pesquisa. 

●Animais no 

ecossistema: cadeia 

alimentar. 

● Órgãos dos sentidos e 

sensações. 

● Utilidade, importância 

e preservação da água. 

alimentar e outras características. 

● Vivenciar momentos de cuidado com animais que não 

oferecem riscos. 

● Cooperar na construção de hortas, jardins, sementeiras, 

estufas e outros espaços para observação, experimentação e 

cuidado com as plantas. 

● Responsabilizar-se pelo cultivo e cuidado de plantas. 

● Cooperar na construção de aquários, terrários, minhocários e 

outros espaços para observação, experimentação e cuidados 

com os animais. 

● Participar de situações de cuidado com o meio ambiente, 

preservação de plantas, cuidado com animais, separação de 

lixo, economia de água, reciclagem e outros. 

● Auxiliar nas práticas de compostagem. 

● Identificar, com auxílio do(a) professor(a), problemas 

ambientais nos lugares conhecidos. 

●Instrumentos para 

observação e 

experimentação. 

● Tipos de moradia. 

● Formas de organização 

da cidade: ruas, becos, 

avenidas. 

●Elementos da 

paisagem: naturais e 

construídos pela 

(EI03ET03) Continuação. 

● Assistir a vídeos, escutar histórias, relatos e reportagens que 

abordam os problemas ambientais para se conscientizar do 

papel do homem frente a preservação do meio ambiente. 

● Coletar, selecionar e reaproveitar o lixo produzido por si ou 

por sua turma, compreendendo a importância de preservar a 

flora e a vida animal. 

● Participar de visitas a áreas de preservação ambiental. 

● Disseminar na comunidade, família e bairro os 

conhecimentos construídos sobre o tema. 
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humanidade. 

● Coleta seletiva do lixo. 

●Plantas, suas 

características e habitat. 

●Animais, suas 

características, seus 

modos de vida e habitat. 

● Preservação do meio 

ambiente. 

● Seres vivos: ciclos e 

fases da vida. 

● Transformação da 

natureza. 

● Elementos da natureza. 

● Diferentes fontes de 

pesquisa. 

●Animais no 

ecossistema: cadeia 

alimentar. 

● Órgãos dos sentidos e 

sensações. 

● Utilidade, importância 

e preservação da água. 

● Desenvolver ações referentes aos cuidados com o uso 

consciente da água, destinação correta do lixo, conservação do 

patrimônio natural e construído, a fim de contribuir com a 

preservação do meio ambiente. 

● Utilizar percepções gustativas e experiências com a 

temperatura para realizar comparações e estabelecer relações, 

compreendendo os fenômenos quente, frio e gelado. 

● Utilizar, com ou sem a ajuda do(a) professor(a), diferentes 

fontes para encontrar informações frente a hipóteses 

formuladas ou problemas a resolver relativos à natureza, seus 

fenômenos e sua conservação, como livros, revistas, pessoas da 

comunidade, fotografia, filmes ou documentários etc. 

● Reunir informações de diferentes fontes e, com o apoio do(a) 

professor(a), ler, interpretar e produzir registros como 

desenhos, textos orais ou escritos (escrita espontânea), 

comunicação oral gravada, fotografia etc. 

● Fazer registros espontâneos sobre as observações feitas nos 

diferentes espaços de experimentação. 

● Conhecer fontes de informações que são típicas de sua 

comunidade. 

● Valorizar a pesquisa em diferentes fontes para encontrar 

informações sobre questões relacionadas à natureza, seus 

fenômenos e conservação. 

● Percepção do entorno. 

● Espaço físico. 

●Linguagem matemática. 

●Comparação dos 

elementos no espaço. 

● Noções espaciais de 

orientação, direção, 

proximidade, 

lateralidade, exterior e 

interior, lugar e distância. 

(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, 

usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou 

escrita espontânea), em diferentes suportes. 

● Perceber que os números fazem parte do cotidiano das 

pessoas; 

● Estabelecer a relação de correspondência (termo a termo) 

entre a quantidade de objetos de dois conjuntos; 

● Reconhecer pontos de referência de acordo com as noções de 

proximidade, interioridade e direcionalidade comunicando-se 

oralmente e representando com desenhos ou outras 
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● Posição dos objetos. 

● Posição corporal. 

● Noção temporal. 

● Organização de dados 

e informações em suas 

representações visuais. 

●Representação de 

quantidades. 

● Medidas padronizadas 

e não padronizadas de 

comprimento, massa, 

capacidade e tempo. 

●Fenômenos químicos: 

mistura de tintas para a 

produção de cores 

secundárias. 

● Mudanças nos estados 

físicos da matéria. 

● Medida de valor: 

sistema monetário 

brasileiro. 

composições, a sua posição, a posição de pessoas e objetos no 

espaço. 

● Explorar o espaço escolar e do entorno, fazendo registros de 

suas observações. 

● Utilizar mapas simples para localizar objetos ou 

espaços/locais. 

● Participar de situações que envolvam a medição da altura de 

si e de outras crianças, por meio de fitas métricas e outros 

recursos. 

● Comparar tamanhos entre objetos, registrando suas 

constatações e/ou da turma. 

● Utilizar ferramentas de medidas não padronizadas, como os 

pés, as mãos e pequenos objetos de uso cotidiano em suas 

brincadeiras, construções ou criações. 

● Utilizar instrumentos não convencionais (mãos, pés, 

polegares, barbante, palitos ou outros) para comparar diferentes 

elementos, estabelecendo relações de distância, tamanho, 

comprimento e espessura. 

● Manipular tintas de diferentes cores e misturá-las 

identificando as cores que surgem, e registrando as 

constatações. 

● Observar as transformações produzidas nos alimentos 

durante o cozimento, fazendo registros espontâneos. 

● Conhecer os estados físicos da água e registrar suas 

transformações em diferentes contextos. 

● Percepção do entorno. 

●Espaço físico. 

●Linguagem matemática. 

●Comparação dos 

elementos no espaço. 

●Noções espaciais de 

orientação, direção, 

proximidade, 

(EI03ET04) Continuação. 

● Reconhecer, em atividades de sua rotina, os conceitos agora e 

depois, rápido e devagar, percebendo que a atividade 

desenvolvida por si e por seus colegas acontecem em um 

determinado tempo de duração. 

● Observar, em atividades da sua rotina, a construção da 

sequência temporal: manhã/tarde, dia/noite, reconhecendo a 

passagem de tempo. 
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lateralidade, exterior e 

interior, lugar e distância. 

● Posição dos objetos. 

● Posição corporal. 

●Noção temporal. 

● Organização de dados 

e informações em suas 

representações visuais. 

●Representação de 

quantidades. 

● Medidas padronizadas 

e não padronizadas de 

comprimento, massa 

capacidade e tempo. 

●Fenômenos químicos: 

mistura de tintas para a 

produção de cores 

secundárias. 

● Mudanças nos estados 

físicos da matéria. 

●Medida de valor: 

sistema monetário 

brasileiro. 

● Conhecer as características e regularidades do calendário 

relacionando com a rotina diária e favorecendo a construção de 

noções temporais. 

● Explorar instrumentos não convencionais (sacos com 

alimentos, saco de areia, garrafas com líquidos ou outros) para 

comparar elementos e estabelecer relações entre leve e pesado. 

● Utilizar instrumentos não convencionais (garrafas, xícaras, 

copos, colheres ou outros) para comparar elementos 

estabelecendo relações entre cheio e vazio. 

● Explorar os conceitos básicos de valor (barato/caro, 

necessário/desnecessário, gostar/não de/não gostar ou outros), 

reconhecendo o uso desses conceitos nas relações sociais. 

● Vivenciar situações que envolvam noções monetárias 

(compra e venda). 

● Fazer registros espontâneos sobre as observações realizadas 

em momentos de manipulação de objetos, alimentos, materiais, 

identificando as transformações. 

● Registrar suas observações e descobertas fazendo-se entender 

e escolhendo linguagens e suportes mais eficientes a partir de 

sua intenção comunicativa. 

● Propriedades e funções 

dos objetos. 

● Semelhanças e 

diferenças entre 

elementos. 

●Classificação e 

agrupamento dos objetos 

de acordo com atributos. 

● Tamanho, peso, forma, 

textura e posição dos 

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças. 

● Explorar o espaço desenvolvendo noções de profundidade e 

analisando objetos, formas e dimensões. 

● Explorar objetos pessoais e do meio em que vive conhecendo 

suas características, propriedades e função social, para que 

possa utilizá-los de forma independente de acordo com suas 

necessidades. 

● Identificar e verbalizar as semelhanças e diferenças em 

objetos e figuras. 
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objetos. 

● Medidas padronizadas 

e não padronizadas de 

comprimento, massa, 

capacidade e tempo. 

●Linguagem matemática 

● Identificar as características geométricas dos objetos, como 

formas, bidimensionalidade e tridimensionalidade em situações 

de brincadeira, exploração e observação de imagens e 

ambientes e em suas produções artísticas. 

● Organizar materiais e brinquedos em caixas de acordo com 

critérios definidos. 

● Agrupar objetos e/ou figuras a partir de observações, 

manuseios e comparações sobre suas propriedades. 

● Agrupar objetos por cor, tamanho, forma, peso. 

● Observar e comparar com seus pares as diferenças entre 

altura e peso. 

● Definir critérios em jogos e brincadeiras, para que outras 

crianças façam a classificação de objetos. 

● Identificar objetos no espaço, fazendo relações e 

comparações entre eles ao observar suas propriedades de 

tamanho (grande, pequeno, maior, menor) de peso (leve, 

pesado) dentre outras características (cor, forma, textura). 

● Classificar objetos de acordo com semelhanças e diferenças. 

●Nomear os atributos dos objetos destacando semelhanças e 

diferenças. 

● Tipos de moradia. 

● Diferentes pessoas, 

espaços, tempos e 

culturas. 

● Planejamento da rotina 

diária. 

● Família. 

● Diferentes fontes de 

pesquisa. 

●Fases do 

desenvolvimento 

humano. 

●Os objetos, suas 

(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e 

desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua 

comunidade. 

● Identificar mudanças ocorridas no tempo, como, por 

exemplo, na família e na comunidade, usando palavras ou 

frases que remetem a mudanças, como “quando eu era bebê”, 

diferenciando eventos do passado e do presente. 

● Entrevistar familiares para descobrir aspectos importantes de 

sua vida: Onde nasceu? Em que hospital? Como foi? Quanto 

pesava? Quanto media? Foi amamentado? dentre outras 

informações. 

● Construir sua linha do tempo com auxílio da família ou do(a) 

professor(a), utilizando fotos. 
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características, funções e 

transformações. 

● Conceitos, formas e 

estruturas do mundo 

social e cultural. 

● Autoconhecimento. 

● Conceitos básicos de 

tempo: agora, ontem, 

hoje, amanhã etc. 

● Noções de Tempo. 

● Medidas e grandezas. 

● Medidas padronizadas 

e não padronizadas de 

tempo. 

●Linguagem matemática. 

● Recursos culturais e 

tecnológicos de medida 

de tempo. 

● Sequência temporal 

nas narrativas orais e 

registros gráficos. 

● Formas de organização 

da cidade: bairros, ruas, 

praças etc. 

● Relatar fatos de seu nascimento e desenvolvimento com 

apoio de fotos ou outros recursos. 

● Descobrir quem escolheu o seu nome e dos colegas da turma. 

● Descobrir o significado de seu nome e relatar para outras 

crianças. 

● Identificar e apresentar objetos de família a outras crianças. 

● Participar de rodas de conversa relatando sobre suas rotinas. 

● Recontar eventos importantes em uma ordem sequencial. 

● Identificar hábitos, ritos e costumes próprios, bem como de 

outras famílias. 

● Perceber as diversas organizações familiares. 

● Valorizar as formas de vida de outras crianças ou adultos, 

identificando costumes, tradições e acontecimentos 

significativos do passado e do presente. 

● Identificar a diversidade cultural existente entre as famílias. 

● Perceber as características do meio social no qual se insere, 

reconhecendo os papéis desempenhados pela família e pela 

escola. 

● Conhecer celebrações e festas tradicionais da sua 

comunidade. 

● Relatar aspectos da sua vida: família, casa, moradia, bairro 

ou outros. 

● Pesquisar sobre os diferentes tipos de moradia 

●Manipulação, 

exploração, comparação 

e agrupamento de 

objetos. 

● Contagem oral. 

●Sequenciação de 

objetos e fatos de acordo 

com critérios. 

● Sistema de numeração 

(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas 

quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 

sequência. 

● Perceber quantidades nas situações rotineiras. 

● Participar de brincadeiras envolvendo cantigas, rimas, lendas, 

parlendas ou outras situações que se utilizam de contagem oral 

e contato com números. 

● Utilizar a contagem oral nas diferentes situações do cotidiano 

por meio de manipulação de objetos e atividades lúdicas como 
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decimal. 

●Identificação e 

utilização dos números 

no contexto social. 

● Lugar e regularidade 

do número natural na 

sequência numérica. 

●Linguagem matemática. 

●Noções básicas de 

quantidade: muito, 

pouco, mais menos, 

bastante, nenhum. 

● Noções básicas de 

divisão. 

●Relação 

número/quantidade. 

●Tratamento da 

informação. 

●Representação de 

quantidades. 

●Noções de cálculo e 

contagem como recurso 

para resolver problemas. 

●Comparação de 

quantidades utilizando 

contagem, notação 

numérica em registros 

convencionais e não 

convencionais. 

●Correspondência termo 

a termo. 

parlendas, músicas, adivinhas desenvolvendo o reconhecimento 

de quantidades. 

● Realizar contagem em situações cotidianas: quantidade de 

meninas e meninos da turma, de objetos variados, de mochilas, 

de bonecas e outras possibilidades. 

● Ler e nomear números, usando a linguagem matemática para 

construir relações, realizar descobertas e enriquecer a 

comunicação em momentos de brincadeiras, em atividades 

individuais, de grandes ou pequenos grupos. 

● Contar objetos, brinquedos e alimentos e dividir entre as 

crianças. 

● Ter contato e utilizar noções básicas de quantidade: 

muito/pouco, mais/menos, um/nenhum/muito. 

● Realizar agrupamentos utilizando diferentes possibilidades 

de contagem; 

● Reconhecer posições de ordem linear como “estar entre 

dois”, direita/esquerda, frente/atrás. 

● Estabelecer a relação de correspondência (termo a termo) 

entre a quantidade de objetos de dois conjuntos; 

● Identificar o que vem antes e depois em uma sequência de 

objetos, dias da semana, rotina diária e outras situações 

significativas. 

● Reconhecer a sequência numérica até 9 ampliando essa 

possibilidade. 

● Representar e comparar quantidades em contextos diversos 

(desenhos, objetos, brincadeiras, jogos e outros) de forma 

convencional ou não convencional, ampliando 

progressivamente a capacidade de estabelecer correspondência 

entre elas. 

● Elaborar hipóteses para resolução de problemas que 

envolvam as ideias de adição e subtração com base em 

materiais concretos, jogos e brincadeiras, reconhecendo essas 

situações em seu cotidiano. 
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● Comunicar oralmente suas ideias, suas hipóteses e estratégias 

utilizadas em contextos de resolução de problemas 

matemáticos 

● Contagem oral. 

●Números e quantidades. 

●Linguagem matemática. 

● Identificação e 

utilização dos números 

no contexto social. 

●Representação de 

quantidades. 

●Tratamento da 

informação. 

● Organização de dados. 

● Sistema de numeração 

decimal. 

●Representação gráfica 

numérica. 

●Representação de 

quantidades de forma 

convencional ou não 

convencional. 

●Agrupamento de 

quantidades. 

●Comparação entre 

quantidades: menos, 

mais, igual. 

● Registros gráficos. 

● Leitura e construção de 

gráficos. 

●Identificação e 

utilização dos gráficos no 

contexto social. 

(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo 

gráficos básicos. 

● Representar quantidades (quantidade de meninas, meninos, 

objetos, brinquedos, bolas e outros) por meio de desenhos e 

registros gráficos (riscos, bolinhas, numerais e outros). 

● Usar unidades de medidas convencionais ou não em 

situações nas quais necessitem comparar distâncias ou 

tamanhos. 

● Participar de situações de resolução de problemas 

envolvendo medidas. 

● Comparar quantidades identificando se há mais, menos ou a 

quantidade é igual. 

● Compreender a utilização social dos gráficos e tabelas por 

meio da elaboração, leitura e interpretação desses instrumentos 

como forma de representar dados obtidos em situações de seu 

contexto. 

● Usar gráficos simples para comparar quantidades. 

● Construir gráfico comparando altura, peso e registros de 

quantidades. 

● Ler gráficos coletivamente. 

● Medir comprimentos utilizando passos e pés em diferentes 

situações (jogos e brincadeiras); 

● Utilizar a justaposição de objetos, fazendo comparações para 

realizar medições. 
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● Medidas de massa e 

comprimento 

 

 

 

ORGANIZADOR CURRICULAR – CRIANÇAS PEQUENAS (5 ANOS) 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, em seu artigo 9º estabelece que: 

As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, 

garantindo experiências que estão previstas nos seguintes incisos: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 

sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 

individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; [...] 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, 

formas e orientações espaço temporais; 

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas; 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das 

crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 

VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que 

alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da 

diversidade; [...] 

XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições 

culturais brasileiras; 

XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Escuta e compreensão 

do outro. 

●Respeito à 

individualidade e à 

diversidade. 

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que 

as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras 

de pensar e agir. 

● Demonstrar respeito pelas ideias e gostos de seus colegas. 

● Brincar e interagir com outras crianças que possuem 
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● Patrimônio material e 

imaterial. 

● Família. 

●Linguagem como 

expressão de ideias e 

sentimentos: oral, 

gestual, corporal, gráfica 

e outras. 

diferentes habilidades e características. 

● Manifestar-se frente a situações que avalia como injustas. 

● Engajar-se em decisões coletivas, aceitando a escolha da 

maioria. 

●Interagir por meio de diferentes linguagens com 

professores(as) e crianças, estabelecendo vínculos afetivos. 

● Receber visitas e visitar outras turmas reconhecendo os 

outros grupos da instituição escola. 

● Apresentar, identificar e nomear pessoas e objetos culturais 

da família. 

● Perceber as consequências de suas ações com o outro em 

situações de amizade e conflito. 

● Ouvir, compreender e relatar os sentimentos e necessidades 

de outras crianças. 

● Conhecer e conviver com outras pessoas respeitando as 

diferenças. 

● Compartilhar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos respeitando as ideias e sentimentos alheios. 

● Próprio corpo e suas 

possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

●Confiança e imagem 

positiva de si. 

●Interações com o outro. 

●Estratégias para 

resolver dificuldades. 

●Comunicação. 

● Autonomia. 

●Respeito à 

individualidade e 

diversidade. 

● Cuidados com o corpo. 

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em 

suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. 

● Manifestar iniciativa na escolha de brincadeiras e atividades, 

na seleção de materiais e na busca de parcerias, considerando 

seu interesse. 

● Reconhecer-se como um integrante do grupo ao qual 

pertence. 

● Perseverar frente a desafios ou a novas atividades. 

● Realizar escolhas manifestando e argumentando sobre seus 

interesses e curiosidades. 

● Expressar suas emoções e sentimentos de modo que seus 

hábitos, ritmos e preferências individuais sejam respeitadas no 

grupo em que convive. 

● Enfrentar desafios em brincadeiras e jogos para desenvolver 

confiança em si próprio. 
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● Realizar ações como ir ao banheiro, alimentar-se, tomar água 

e frequentar espaços da instituição com crescente autonomia. 

● Demonstrar autonomia ao participar de atividades diversas, 

dentro e fora da sala. 

● Agir de forma independente alimentando-se, vestindo-se e 

realizando atividades de higiene corporal. 

● Solicitar ajuda quando está em dificuldade e auxiliar o colega 

quando este necessita. 

● Ampliar, progressivamente, suas atividades com base nas 

orientações dos(as) professore(as). 

● Conhecer o próprio corpo e suas possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

● O espaço social como 

ambiente de interações. 

●Cidade, bairro e 

contexto social no qual 

está inserida a instituição 

escolar. 

●Manifestações 

culturais. 

● Convívio e interação 

social. 

●Normas de convivência. 

●Organização do espaço 

escolar. 

● Regras. 

●Identidade e autonomia. 

● Reconhecimento oral e 

gráfico do próprio nome 

e dos outros. 

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo 

atitudes de participação e cooperação. 

● Participar de brincadeiras de faz de conta, compartilhando 

propósitos comuns, representando diferentes papéis e 

convidando outros colegas para participar. 

● Levar em consideração o ponto de vista de seus colegas. 

● Perceber a expressão de sentimentos e emoções de seus 

companheiros. 

● Explorar os espaços da instituição, do bairro e da cidade 

conhecendo ambientes, fatos históricos e interagindo com 

diferentes pessoas e contextos sociais. 

● Relacionar-se com crianças da mesma idade e com outras, 

colaborando em situações diversas. 

● Participar de situações de interações e brincadeiras agindo de 

forma solidária e colaborativa. 

● Compartilhar objetos e espaços com crianças e 

professores(as) manifestando curiosidade e autonomia. 

● Participar de conversas com professores(as) e crianças. 

● Participar de situações em que é instruída a levar objetos ou 

transmitir recados em outros locais da instituição. 

● Realizar a guarda de seus pertences no local adequado. 
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● Participar de jogos, conduzidos pelas crianças ou pelos 

professores(as), seguindo regras. 

● Esperar a vez quando está realizando atividades em grupo. 

● Participar de brincadeiras coletivas, assumindo papéis e 

criando enredos com os colegas. 

● Representar o próprio nome e a idade, bem como o nome e a 

idade dos colegas. 

● Comunicação verbal, 

expressão de sentimentos 

e ideias. 

● Sensações, emoções e 

percepções próprias e do 

outro. 

●Linguagem oral e 

corporal. 

● Representação gráfica 

como expressão de 

conhecimentos, 

experiências e 

sentimentos. 

● Relato: descrição do 

espaço, personagens e 

objetos. 

● Direitos e deveres. 

● Autonomia, criticidade 

e cidadania. 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e 

grupos diversos. 

● Identificar emoções ou regulá-las conforme as ações que 

realizam. 

● Expressar e reconhecer diferentes emoções e sentimentos em 

si mesmos e nos outros. 

● Relatar acontecimentos que vivencia, que ouve e que vê. 

● Relatar e expressar sensações, sentimentos, desejos e ideias. 

● Interagir com pessoas de diferentes idades em situações do 

dia a dia. 

● Expressar, reconhecer e nomear necessidades, emoções, 

sentimentos que vivencia e/ou que observa no outro. 

● Mostrar compreensão de sentimentos, sensibilizando-se com 

o sentimento do outro. 

● Interagir com outras crianças estabelecendo relações de troca 

enquanto trabalha na própria tarefa. 

● Transmitir recados a colegas e profissionais da instituição, 

desenvolvendo a oralidade e a organização de ideias. 

● Representar no desenho seus conhecimentos, sentimentos e 

apreensão da realidade. 

● Participar de assembleias, rodas de conversas, eleições e 

outros processos de escolha para vivenciar o exercício da 

cidadania e de práticas democráticas. 

● Oralizar e argumentar sobre reivindicações e desejos do 

grupo 

● Próprio corpo e do (EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu 



294 

 

outro. 

● Características físicas: 

semelhanças e 

diferenças. 

●Respeito à 

individualidade e 

diversidade. 

● Corpo humano. 

● Esquema corporal. 

● Relatos como forma de 

expressão. 

●Etapas do 

desenvolvimento 

humano e transformações 

corporais. 

corpo e respeitar as características dos outros (crianças e 

adultos) com os quais convive. 

● Perceber seu corpo, expressando-se de diferentes formas e 

contribuindo para a construção de sua imagem corporal. 

● Reconhecer gradativamente suas habilidades, expressando-as 

e usando-as em suas brincadeiras e nas atividades individuais, 

em pequenos ou grandes grupos. 

● Identificar e respeitar as diferenças reconhecidas entre as 

características femininas e masculinas. 

● Perceber o próprio corpo e o do outro. 

● Observar e relatar sobre suas características observando-se 

em fotos e imagens. 

● Reconhecer diferenças e semelhanças das pessoas quanto a: 

cabelos, pele, olhos, altura, massa e outros. 

● Valorizar suas próprias características e a de outras crianças 

para estabelecer boa auto estima e relações de respeito ao outro 

enquanto pertencentes a uma cultura. 

● Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características 

desde o nascimento, percebendo as transformações e 

respeitando as diversas etapas do desenvolvimento. 

Normas e regras de 

convívio social. 

● Regras de jogos e 

brincadeiras. 

● Diferentes pessoas, 

espaços, tempos e 

culturas. ● 

Transformações que 

ocorrem no mundo 

social. 

● Vida urbana e rural. 

●Manifestações culturais 

de sua cidade e outros 

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes 

culturas e modos de vida. 

● Reconhecer as pessoas que fazem parte de sua comunidade e 

conversar com elas sobre o que fazem. 

● Conhecer e se relacionar com crianças e pessoas de outros 

grupos sociais, seja por meio de situações presenciais, seja por 

outros meios de comunicação. 

● Conhecer e identificar profissões de pessoas que fazem parte 

de sua comunidade, como o padeiro, o fazendeiro, o pescador e 

outras. 

● Participar de brincadeiras que estimulem a relação entre o(a) 

professor(a)/criança e criança/criança 

● Construir e respeitar normas e combinados de convívio 
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locais. 

● Profissões. 

● Diferentes fontes de 

pesquisa. 

● Recursos tecnológicos 

e midiáticos. 

● Meios de transporte. ● 

Trânsito. 

social, de organização e de utilização de espaços da instituição 

e de outros ambientes. 

● Participar de diferentes eventos culturais para conhecer 

novos elementos como: dança, música, vestimentas, 

ornamentos e outros. 

● Conhecer diferentes povos e suas culturas por meio de 

pesquisas, filmes, fotos, entrevistas, relatos e outros. 

● Ouvir e compreender relatos de familiares e pessoas de mais 

idade sobre outras épocas históricas. 

● Conhecer objetos antigos como: ferro de passar roupa, 

escovão, fogão a lenha, lamparina e outros. 

● Conhecer modos de vida urbana e rural. 

● Compreender e respeitar as diversas estruturas familiares. 

● Identificar as funções desempenhadas por diferentes 

profissionais. 

● Conhecer e identificar os diferentes meios de transporte, suas 

características e importância para circulação de pessoas e 

mercadorias. 

● Construir representações de meios de transporte e os trajetos 

com materiais diversos: caixas, rolos, pratos recicláveis, tintas, 

tampas, embalagens, papéis, tecidos, fita adesiva, giz e outros. 

● Discutir sobre as regras de trânsito. 

● Ouvir sobre os problemas ambientais causados pelo trânsito 

(poluição sonora e do ar). 

●Reconhecimento e 

respeito às diferenças. 

●Procedimentos 

dialógicos para a 

comunicação e resolução 

de conflitos. 

●Expressão de 

sentimentos que vivencia 

e reconhece no outro. 

(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para 

lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos. 

● Utilizar estratégias pacíficas ao tentar resolver conflitos com 

outras crianças, buscando compreender a posição e o 

sentimento do outro. 

● Usar estratégias para resolver seus conflitos relacionais 

considerando soluções que satisfaçam a ambas as partes. 

● Realizar a escuta e respeitar a opinião do outro. 

● Expressar, reconhecer e nomear necessidades, emoções e 
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● Escuta e compreensão 

do outro 

sentimentos que vivencia e observa no outro. 

● Saber desculpar-se quando sua atitude desrespeitar o outro. 

● Cooperar, compartilhar, receber auxílio quando necessário. 

● Usar do diálogo e estratégias simples para resolver conflitos, 

reconhecendo as diferentes opiniões e aprendendo a respeitá-

las. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, em seu artigo 9º estabelece que: 

As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, 

garantindo experiências que estão previstas nos seguintes incisos: I - promovam o 

conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, 

expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade 

e respeito pelos ritmos e desejos da criança; II - favoreçam a imersão das crianças nas 

diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de 

expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; [...] VI - possibilitem situações de 

aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado 

pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; [...] IX - promovam o relacionamento e a 

interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e 

gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; [...] 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Autocuidado com o 

corpo. 

● Manifestações 

culturais. 

● Coordenação motora 

ampla: equilíbrio, 

destreza e postura 

corporal. 

● Orientação espacial. 

●Seu corpo, suas 

possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de 

expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas 

situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, 

música. 

● Representar-se em situações de brincadeiras ou teatro, 

apresentando suas características corporais, seus interesses, 

sentimentos, sensações ou emoções. 

● Expressar suas hipóteses por meio da representação de seus 

sentimentos, fantasias ou emoções. 

● Expressar e comunicar suas características de diferentes 

maneiras. 

● Participar e conduzir brincadeiras envolvendo cantigas, 
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●Estratégias e 

procedimentos para jogar 

e brincar. 

● Esquema corporal. 

●Movimento: gestos, 

expressões faciais e 

mímicas. 

● Órgãos dos sentidos e 

sensações. 

●Linguagem musical, 

gestual e dramática. 

rimas, lendas, parlendas ou outras situações com movimentos 

corporais. 

● Criar e imitar movimentos com gestos, expressões faciais e 

mímicas em brincadeiras, jogos outra e atividades artísticas. 

● Vivenciar e conduzir brincadeiras de esquema corporal, de 

exploração e a expressão corporal diante do espelho, utilizando 

diferentes formas de linguagens e percebendo suas 

características específicas. 

● Brincar nos espaços externos e internos com obstáculos que 

permitam empurrar, rodopiar, balançar, escorregar, equilibrar-

se, arrastar, engatinhar, levantar, subir, descer, passar por 

dentro, por baixo, saltar, rolar, virar cambalhotas, perseguir, 

procurar, pegar, etc., vivenciando limites e possibilidades 

corporais. 

● Chutar, pegar, manusear, mover e transportar objetos com 

diferentes características, identificando suas propriedades e 

função social. 

● Utilizar diferentes movimentos e materiais para o cuidado de 

si percebendo sensações corporais. 

● Cantar, gesticular e expressar emoções acompanhando 

músicas e cantigas. 

● Criar expressões corporais a partir de jogos dramáticos. 

● Manifestações 

culturais. 

● O corpo e o espaço. 

● Esquema Corporal. 

● Motricidade: controle e 

equilíbrio do corpo. 

●Linguagem oral. 

● Produção de sons. 

●Jogos expressivos de 

linguagem corporal. 

● Noções espaciais: 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu 

corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, 

atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

● Participar de conversas em pequenos grupos escutando seus 

colegas e esperando a sua vez de falar. 

● Adequar seus movimentos aos de seus colegas em situações 

de brincadeiras com o ritmo da música ou da dança. 

● Movimentar-se fazendo uso de diferentes movimentos 

corporais cada vez mais complexos. 

●Movimentar-se seguindo orientações dos(as) professores(as), 

de outras crianças ou criando suas próprias orientações. 
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dentro, fora, perto, longe, 

embaixo, em cima, de 

um lado, do outro, 

esquerda, direita, à 

frente, atrás etc. 

●Sensibilidade estética 

literária. 

●Noções de 

direcionalidade, 

lateralidade, proximidade 

e interioridade 

● Movimentar-se seguindo uma sequência e adequando-se ao 

compasso definido pela música ou pelas coordenadas dadas por 

seus colegas em brincadeiras ou atividades em pequenos 

grupos. 

● Valorizar o esforço em adequar seus movimentos corporais 

aos de seus colegas em situações de brincadeiras ou atividades 

coletivas. 

● Participar e promover situações que envolvam comandos 

(dentro, fora, perto, longe, em cima, embaixo, ao lado, à frente, 

atrás, muito, pouco). 

●Percorrer trajetos inventados espontaneamente ou propostos: 

circuitos desenhados no chão, feitos com corda, elásticos, 

tecidos, mobília e outros limitadores e obstáculos para subir, 

descer, passar por baixo, por cima, por dentro, por fora, na 

frente, atrás, contornar e outros. 

● Participar e promover brincadeiras de expressão corporal 

cantadas: “escravos de jó”, brincadeiras de roda, “feijão 

queimado”, “a linda rosa juvenil”, “seu lobo está?”, entre 

outras. 

● Movimentar-se nos jogos e brincadeiras: andar e correr de 

diversas maneiras, saltar e gesticular com controle e equilíbrio. 

● Produzir sons com diferentes materiais durante brincadeiras, 

encenações, comemorações etc. 

● Sensibilizar-se durante leituras e contações de histórias. 

● Movimentar-se e deslocar-se com controle e equilíbrio. 

● Realizar jogos e brincadeiras que permitam: andar e correr de 

diversas maneiras, saltar e gesticular. 

●Participar de atividades que desenvolvam noções de 

proximidade, interioridade, lateralidade e direcionalidade. 

● Imaginação 

●O corpo e seus 

movimentos. 

●Esquema corporal. 

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em 

brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e 

música. 

● Explorar movimentos corporais ao dançar e brincar. 
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● Dança 

● Imitação como forma 

de expressão. 

● Ritmos: rápido e lento. 

● Jogo de papéis e 

domínio da conduta. 

●Linguagem: musical, 

dramática, corporal. 

● Motricidade: 

equilíbrio, destreza e 

controle do corpo. 

● Criar movimentos dançando ou dramatizando para expressar-

se em suas brincadeiras. 

● Combinar seus movimentos com os de outras crianças e 

explorar novos movimentos usando gestos, seu corpo e sua 

voz. 

● Conhecer brincadeiras e atividades artísticas típicas de sua 

cultura local. 

● Criar movimentos e gestos ao brincar, dançar, representar etc. 

● Pular, saltar, rolar, arremessar, engatinhar e dançar em 

brincadeiras e jogos. 

● Vivenciar situações de deslocamento e movimento do corpo 

fora e dentro da sala. 

● Deslocar-se em ambientes livres ou passando por obstáculos. 

● Deslocar-se de diferentes modos: andando de frente e de 

costas, correndo, agachando, rolando, saltando etc. 

● Deslocar-se de acordo com ritmos musicais: rápido ou lento 

movimentando-se de forma condizente. 

● Participar de jogos de imitação. 

● Vivenciar diferentes papéis em jogos e brincadeiras criando 

movimentos e gestos ao brincar. 

● Dançar ao ritmo de músicas. 

● Vivenciar brincadeiras e jogos corporais como amarelinha, 

roda, boliche, maria viola, passa lenço, bola ao cesto e outras 

conhecendo suas regras. 

● Dramatizar situações do dia a dia, músicas ou trechos de 

histórias. 

● Práticas sociais 

relativas à higiene. 

●Autocuidado e 

autonomia. 

●Materiais de uso 

pessoal. 

● Hábitos alimentares, de 

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados à 

higiene, alimentação, conforto e aparência. 

● Realizar, de forma independente, ações de cuidado com o 

próprio corpo. 

● Identificar e valorizar os alimentos saudáveis. 

● Identificar e fazer uso de noções básicas de cuidado consigo 

mesmo. 
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higiene e descanso. 

●Cuidados com a saúde. 

● Órgãos dos sentidos e 

sensações. 

● Consciência e imagem 

corporal. 

● Linguagem oral como 

forma de comunicação 

das necessidades e 

intenções. 

● Servir-se e alimentar-se com independência. 

● Participar do cuidado dos espaços coletivos da escola, como 

o banheiro e o refeitório. 

● Conhecer hábitos de saúde de sua cultura local. 

● Identificar, nomear e localizar as partes do corpo em si, no 

outro e em imagens adquirindo consciência do próprio corpo. 

● Realizar ações de higiene: ir ao banheiro, lavar as mãos e 

escovar os dentes com autonomia. 

● Conhecer, cuidar e utilizar de forma autônoma seu material 

de uso pessoal. 

● Vivenciar práticas que desenvolvam bons hábitos 

alimentares: consumo de frutas, legumes, saladas e outros. 

●Entrevistar, com auxílio do(a) professor(a), profissionais da 

área da saúde e nutrição. 

● Perceber, oralizar e solucionar as necessidades do próprio 

corpo: fome, frio, calor, sono, sede. 

● Conhecer os vegetais e seu cultivo, para uma alimentação 

saudável. 

● Reconhecer a importância de desenvolver hábitos de boas 

maneiras ao alimentar-se. 

● Esquema corporal 

● Imaginação 

●Motricidade e 

habilidade manual. 

● Elementos do meio 

natural e cultural. 

● Materiais e tecnologias 

para a produção da 

escrita. 

● Suportes, materiais e 

instrumentos para 

desenhar, pintar, folhear. 

●Os objetos, suas 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 

atendimento adequado a seus interesses e necessidades em 

situações diversas. 

● Manipular objetos de diferentes tamanhos e pesos. 

● Usar a tesoura para recortar. 

● Explorar materiais como argila, barro, massinha de modelar e 

outros, com variadas intenções de criação. 

● Modelar diferentes formas, de diferentes tamanhos com 

massinha ou argila. 

● Manipular objetos pequenos construindo brinquedos ou jogos 

e utilizar instrumentos como palitos, rolos e pequenas espátulas 

nas suas produções, com cada vez mais destreza. 

● Manusear e nomear elementos do meio natural e objetos 
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características, 

propriedades e funções. 

● Representação gráfica 

e plástica: desenho, 

pintura, colagem, 

dobradura, escultura etc. 

●Representações 

bidimensionais e 

tridimensionais. 

● Representação gráfica 

como recurso de 

expressão de 

conhecimentos, ideias e 

sentimentos. 

produzidos pelo homem. 

● Pintar, desenhar, rabiscar, folhear, modelar, construir, colar 

utilizando diferentes recursos à sua maneira, dando significados 

às suas ideias, aos seus pensamentos e sensações. 

● Vivenciar situações em que é feito o contorno do próprio 

corpo, nomeando suas partes e vestimentas. 

● Manusear diferentes riscadores em suportes e planos variados 

para perceber suas diferenças e registrar suas ideias. 

● Participar de jogos e brincadeiras de construção, utilizando 

elementos estruturados ou não com o intuito de montar, 

empilhar, encaixar e outros. 

● Executar atividades manuais utilizando recursos variados: 

linha, lã, canudinho, argola e outros. 

● Expressar-se por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura, escultura, criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

● Manusear livros, revistas, jornais e outros com crescente 

habilidade. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, em seu artigo 9º estabelece que: 

As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, 

garantindo experiências que estão previstas nos seguintes incisos: 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e 

musical; [...] 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia 

e literatura; [...] 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Percepção e produção 

sonora. 

● Audição e percepção 

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e 

instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, 

encenações, criações musicais, festas. 
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musical. 

● Execução musical 

(imitação). 

● Sons do corpo, dos 

objetos e da natureza. 

● Parâmetros do som: 

altura, intensidade, 

duração e timbre. 

● Melodia e ritmo. 

●Diferentes instrumentos 

musicais convencionais e 

não convencionais. 

● Canto. 

● Música e dança. 

● Movimento: expressão 

musical, dramática e 

corpora 

● Cantar canções conhecidas acompanhando o ritmo com 

gestos ou com instrumentos musicais 

● Reconhecer canções características que marcam eventos 

específicos de sua rotina ou de seu grupo. 

● Reconhecer alguns elementos musicais básicos: frases, 

partes, elementos que se repetem etc. 

● Valorizar a escuta de obras musicais de diversos gêneros, 

estilos, épocas e culturas, da produção musical brasileira e de 

outros povos e países. 

● Participar de brincadeiras cantadas e coreografadas 

produzindo sons com o corpo e outros materiais. 

● Participar de execução musical utilizando e reconhecendo 

alguns instrumentos musicais de uma banda. 

● Explorar possibilidades vocais a fim de produzir diferentes 

sons. 

● Ouvir e produzir sons com instrumentos musicais. 

● Perceber os sons da natureza e reproduzi-los: canto dos 

pássaros, barulho de ventania, som da chuva e outros. 

● Explorar os sons produzidos pelo corpo, por objetos, por 

elementos da natureza e por instrumentos musicais, percebendo 

os parâmetros do som (altura, intensidade, duração e timbre). 

● Produzir sons com materiais alternativos: garrafas, caixas, 

pedras, madeiras, latas e outros. 

● Explorar diversos movimentos corporais (danças, imitações, 

mímicas, gestos, expressões faciais e jogos teatrais) 

intensificando as capacidades expressivas. 

● Escutar sons do entorno e estar atento ao silêncio. 

● Criar sons a partir de histórias utilizando o corpo e materiais 

diversos. 

● Dançar ao som de diversos ritmos. 

● Representação visual 

com elementos naturais e 

industrializados. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 
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● Expressão cultural. 

● Suportes, materiais, 

instrumentos e técnicas 

das Artes Visuais e seus 

usos. 

●Elementos da 

linguagem visual: 

texturas, cores, 

superfícies, volumes, 

espaços, formas, etc. 

● Órgãos dos sentidos e 

sensações. 

●Propriedades e 

classificação dos objetos 

por: cor, tamanho, forma 

etc. 

●Elementos 

bidimensionais e 

tridimensionais. 

●Estratégias de 

apreciação estética. 

● Produção de objetos 

tridimensionais. 

●Linguagem oral e 

expressão. 

●Interpretação e 

compreensão de canções. 

● Obras de arte, autores e 

contextos. 

●Cores primárias e 

secundárias. 

● Desenhar, construir e identificar produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

● Usar materiais artísticos para expressar suas ideias, 

sentimentos e experiências. 

● Expressar-se utilizando uma variedade de materiais e 

recursos artísticos. 

● Utilizar a investigação que realiza sobre o espaço, as 

imagens, as coisas ao seu redor para significar e incrementar 

sua produção artística. 

● Conhecer e apreciar produções artísticas de sua cultura ou de 

outras culturas regionais, nacionais ou internacionais. 

● Criar com jogos de encaixe e de construção, explorando 

cores, formas e texturas. 

● Interpretar canções e participar de brincadeiras cantadas para 

que se estimule a concentração, a atenção e a coordenação 

motora. 

● Manipular e identificar materiais de diferentes texturas: lisas, 

ásperas, macias, duras, moles etc. 

● Explorar e criar a partir de diversos materiais: pedrinhas, 

sementes, algodão, argila e outros. 

● Separar objetos por cores, tamanho, forma, etc. 

●Experimentar diversas possibilidades de representação visual 

bidimensional e tridimensional, utilizando materiais diversos: 

caixas, tecidos, tampinhas, gravetos, pedrinhas, lápis de cor, giz 

de cera, papéis etc. 

● Explorar formas variadas dos objetos, percebendo as 

características das mesmas e utilizá-las em suas composições. 

● Apreciar e oralizar sobre diferentes imagens do seu dia a dia. 

● Explorar os elementos das Artes Visuais (ponto, linha e 

plano) a fim de que sejam considerados em suas produções. 

● Criar desenhos, pinturas, colagens, modelagens a partir de 

seu próprio repertório e da utilização dos elementos da 

linguagem das Artes Visuais: ponto, linha, cor, forma, espaço e 
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textura. 

● Conhecer a apreciar artesanato e obras de Artes Visuais de 

diferentes técnicas, movimentos, épocas, estilos e culturas. 

● Reconhecer as cores presentes na natureza e no dia a dia 

nomeando-as, com o objetivo de fazer a correspondência entre 

cores e elementos. 

● Experimentar as diversas possibilidades do processo de 

produção das cores secundárias e reconhecê-las na natureza, no 

dia a dia e em obras de arte. 

● Percepção e memória 

auditiva. 

●Manifestações 

culturais. 

● Audição e percepção 

de sons e músicas. 

●Linguagem musical, 

corporal e dramática. 

●Estilos musicais 

diversos. 

● Sons do corpo, dos 

objetos e da natureza. 

● Ritmos e melodias. 

● Músicas e danças. 

● Instrumentos musicais 

convencionais e não 

convencionais. 

● Recursos tecnológicos 

e midiáticos que 

produzem e reproduzem 

músicas. 

● Diversidade musical. 

● Apreciação e produção 

sonora. 

(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, 

duração, altura e timbre), utilizando-as em suas produções 

sonoras e ao ouvir músicas e sons. 

● Brincar com a música explorando objetos ou instrumentos 

musicais, acompanhando seus ritmos. 

● Imitar, inventar e reproduzir criações musicais. 

● Reconhecer, em situações de escuta de música, características 

dos sons. 

● Explorar, em situações de brincadeiras com música, 

variações de velocidade e intensidade na produção de sons. 

● Conhecer canções, brincadeiras ou instrumentos musicais 

que são típicos de sua cultura ou de outras. 

● Explorar possibilidades musicais, percebendo diferentes sons 

e ritmos, em instrumentos sonoros diversos. 

● Reconhecer e participar de brincadeiras e cantigas de roda. 

● Participar de brincadeiras cantadas do nosso folclore. 

● Perceber e reconhecer alguns estilos musicais. 

● Vivenciar jogos e brincadeiras que envolvam música. 

● Escutar e cantar músicas de diferentes ritmos, melodias e 

culturas. 

● Dar sequência à música quando a mesma for interrompida. 

● Escutar e perceber músicas de diversos estilos musicais, por 

meio da audição de CDs, DVDs, rádio, MP3, computador ou 

por meio de intérpretes da comunidade. 



305 

 

● Canto. 

●Manifestações 

folclóricas. 

● Rimas. 

● Parâmetros do som: 

altura, intensidade, 

duração e timbre. 

● Imitação como forma 

de expressão 

● Conhecer fontes sonoras antigas como: som de vitrola, fita 

cassete e outras. 

● Participar e apreciar apresentações musicais de outras 

crianças. 

● Perceber sons graves e agudos, curtos e longos produzidos 

pelo corpo, objetos e instrumentos musicais. 

● Gravar e ouvir a própria voz e de outras crianças. 

● Apreciar produções audiovisuais como musicais, brinquedos 

cantados, teatros e outros, a fim de reconhecer as qualidades 

sonoras. 

● Perceber e identificar sons do entorno e estar atento ao 

silêncio. 

● Manipular e perceber os sons de instrumentos sonoros 

diversos. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, em seu artigo 9º estabelece que: 

As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, 

garantindo experiências que estão previstas nos seguintes incisos: 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e 

musical; [...] 

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a 

linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e 

escritos; [...] 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Gêneros textuais. 

● A língua portuguesa 

falada, suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Palavras e expressões 

da língua. 

● Linguagem oral. 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas 

vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita 

espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

● Comunicar-se com diferentes intenções, em diferentes 

contextos, com diferentes interlocutores, respeitando sua vez de 

falar e escutando o outro com atenção. 

● Fazer uso da escrita espontânea para comunicar suas ideias e 
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●Vocabulário. 

● Organização da 

narrativa considerando 

tempo, espaço, trama e 

personagens. 

● Registro gráfico como 

expressão de 

conhecimentos, ideias e 

sentimentos. 

●Registros gráficos: 

desenhos, letras e 

números. 

●Linguagem escrita, suas 

funções e usos sociais. 

●Identificação do próprio 

nome e escrita. 

● Reconhecimento dos 

nomes dos colegas. 

● Sistema alfabético de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita. 

● Relato: descrição do 

espaço, personagens e 

objetos. 

●Consciência fonológica. 

opiniões aos colegas e professores(as). 

● Expressar-se por meio da linguagem oral, transmitindo suas 

necessidades, desejos, ideias opiniões e compreensões de 

mundo. 

● Participar de variadas situações de comunicação onde seja 

estimulada a explicar e argumentar suas ideias. 

● Participar de situações que envolvam a necessidade de 

explicar e argumentar suas ideias e pontos de vista para 

desenvolver sua capacidade comunicativa. 

● Interagir com outras pessoas por meio de situações mediadas 

ou não pelo(a) professor(a). 

● Ampliar seu vocabulário por meio de músicas, narrativas 

(poemas, histórias, contos, parlendas, conversas) e brincadeiras 

para desenvolver sua capacidade de comunicação. 

● Falar e escutar atentamente em situações do dia a dia 

interagindo socialmente. 

● Expressar oralmente seus sentimentos em diferentes 

momentos. 

● Oralizar a sequência lógica sobre suas atividades na 

instituição. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Gêneros textuais. 

● A língua portuguesa 

falada, suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Palavras e expressões 

(EI03EF01) Continuação. 

● Produzir narrativas orais e escritas (desenhos), em situações 

que apresentem função social significativa e organização da 

sequência temporal dos fatos. 

● Representar ideias, desejos e sentimentos por meio de escrita 
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da língua. 

● Linguagem oral. 

●Vocabulário. 

●Organização da 

narrativa considerando 

tempo, espaço, trama e 

personagens. 

● Registro gráfico como 

expressão de 

conhecimentos, ideias e 

sentimentos. 

●Registros gráficos: 

desenhos, letras e 

números. 

●Linguagem escrita, suas 

funções e usos sociais. 

●Identificação do próprio 

nome e escrita. 

● Reconhecimento dos 

nomes dos colegas. 

● Sistema alfabético de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita. 

● Relato: descrição do 

espaço, personagens e 

objetos. 

●Consciência fonológica. 

espontânea e desenhos para compreender que aquilo que está 

no plano das ideias pode ser registrado graficamente. 

● Utilizar letras, números e desenhos em suas representações 

gráficas. 

● Reconhecer e identificar as letras do alfabeto em contexto ao 

valor sonoro convencional para relacionar grafema/fonema. 

● Elaborar perguntas e respostas para explicitar suas dúvidas, 

compreensões e curiosidades diante das diferentes situações do 

dia a dia. 

● Relatar e estabelecer sequência lógica para produzir texto 

escrito, tendo o(a) professor(a) como escriba. 

● Elaborar hipóteses sobre a escrita para aproximar-se 

progressivamente do uso social e convencional da língua. 

● Identificar o próprio nome e dos colegas para realizar a 

leitura dos mesmos em situações da rotina escolar. 

● Escrever o próprio nome, recorrendo ou não a um referencial. 

● Registrar as ideias e sentimentos por meio de diversas 

atividades: desenhos, colagens, dobraduras e outros. 

● Criação musical. 

●Manifestações 

culturais. 

●Patrimônio cultural, 

literário e musical. 

● Linguagem oral. 

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, 

criando rimas, aliterações e ritmos. 

● Perceber que os textos se dividem em partes e o verso 

corresponde a uma delas. 

● Declamar suas poesias e parlendas preferidas fazendo uso de 

ritmo e entonação. 
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● Gêneros textuais. 

● Instrumentos musicais 

convencionais e não 

convencionais. 

● Rimas e aliterações 

● Sons da língua e 

sonoridade das palavras. 

● Ritmo. 

● Canto. 

● Expressão gestual, 

dramática e corporal. 

● Brincar com os textos poéticos em suas brincadeiras livres 

com outras crianças. 

● Conhecer textos poéticos típicos de sua cultura. 

● Utilizar materiais estruturados e não estruturados para criar 

sons rítmicos ou não. 

● Participar de situações que envolvam cantigas de roda e 

textos poéticos. 

● Reconhecer e criar rimas. 

● Ouvir poemas, parlendas, trava-línguas e outros gêneros 

textuais. 

● Participar de jogos e brincadeiras de linguagem que 

exploram a sonoridade das palavras (sons, rimas, sílabas, 

aliteração). 

● Participar de brincadeiras cantadas e cantar músicas de 

diversos repertórios. 

● Participar de situações de criação e improvisação musical. 

● Dramatizar situações do dia a dia e brincadeiras cantadas 

(trava-línguas, cantigas, quadrinhas) no sentido de manifestar 

as experiências vividas e ouvidas. 

● Escrita e ilustração 

● Direção de leitura: de 

cima para baixo, da 

esquerda para a direita. 

● Patrimônio cultural e 

literário. 

● Sensibilidade estética 

em relação aos textos 

literários. 

● Aspectos gráficos da 

escrita. 

● Vocabulário. 

● Gêneros textuais. 

● Portadores textuais, 

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se 

por temas e ilustrações e tentando identificar palavras 

conhecidas. 

● Relacionar os personagens da história ouvida ou conhecida 

tendo o(a) professor(a) como escriba. 

● Folhear livros e escolher aqueles que mais gostam para ler 

em momentos individuais. 

● Manipular, escolher e ler livros de literatura, a sua maneira. 

● Escolher e contar histórias, a sua maneira, para outras 

crianças. 

● Escolher livros de sua preferência explorando suas 

ilustrações e imagens para imaginar as histórias. 

● Folhear livros e outros materiais tendo como referência o 

modo como outras pessoas fazem. 
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seus usos e funções. 

● Diferentes usos e 

funções da escrita. 

● Pseudoleitura. 

●Interpretação e 

compreensão de textos. 

● Sistema alfabético de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita. 

●Literatura infantil: 

trama, cenários e 

personagens. 

●Compreensão e 

interpretação de textos. 

● Relacionar fatos da história contada ou lida, com situações 

do dia a dia. 

● Participar coletivamente da leitura e escrita de listas, bilhetes, 

recados, convites, cantigas, textos, receitas e outros, tendo o(a) 

professor(a) como leitor e escriba. 

● Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou 

temas sugeridos. 

● Manusear diferentes portadores textuais e ouvir sobre seus 

usos sociais. 

● Proporcionar momentos de pseudoleitura tendo como 

parâmetro o comportamento leitor do(a)professor(a). 

● Perceber que imagens e gestos representam ideias. 

● Perceber as características da língua escrita: orientação e 

direção da escrita. 

● Recontar e dramatizar, a seu modo, histórias contadas. 

● Reconhecer as ilustrações/ figuras de um livro. 

● Diferenciar desenho de letra/escrita, relacionando à função 

social. 

● Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a estratégia de observação 

gráfica. 

● Dramatização. 

● Criação de histórias. 

●Interpretação e 

compreensão textual. 

● Linguagem oral. 

● A língua portuguesa 

falada, suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Gêneros discursivos 

orais, suas diferentes 

estruturas e tramas. 

●Roteiro: personagens, 

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar 

coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os 

contextos, os personagens, a estrutura da história. 

● Identificar personagens, cenários, tramas, sequência 

cronológica, ação e intenção dos personagens. 

● Encontrar diálogos memorizados no texto escrito. 

● Narrar partes da história ao participar da construção de 

roteiros de vídeos ou encenações. 

● Envolver-se em situações de pequenos grupos, contribuindo 

para a construção de roteiros de vídeos ou encenações 

coletivas. 

● Reconhecer cenários de diferentes histórias e estabelecer 
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trama, cenários. 

● Fatos da história 

narrada. 

●Características gráficas: 

personagens e cenários. 

● Vocabulário. 

● Narrativa: organização 

e sequenciação de ideias. 

● Imitação como forma 

de expressão. 

relação entre os mesmos. 

● Identificar os personagens das histórias, nomeando-os. 

● Representar os personagens de histórias infantis conhecidas. 

● Responder a questionamentos sobre as histórias narradas. 

● Oralizar sobre fatos e acontecimentos da história ouvida. 

● Dramatizar histórias, criando personagens, cenários e 

contextos. 

● Relatar fatos e ideias com começo, meio e fim. 

● Dramatizar situações do dia a dia e narrativas: textos 

literários, informativos, trava-línguas, cantigas, quadrinhas, 

notícias. 

● Desenvolver escuta atenta da leitura feita pelo(a) 

professor(a), em diversas ocasiões, sobretudo nas situações que 

envolvem diversidade textual, ampliando seu repertório 

linguístico. 

● Reconto de histórias. 

● Relato de fatos e 

situações com 

organização de ideias. 

● Criação de histórias. 

● Vivências culturais: 

histórias, filmes e peças 

teatrais. 

● Expressividade pela 

linguagem oral e gestual. 

● A língua portuguesa 

falada, em suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Palavras e expressões 

da língua e sua 

pronúncia. 

● Vocabulário. 

● Relação entre imagem 

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de 

reconto escrito, tendo o(a) professor(a) como escriba. 

● Compreender que a escrita representa a fala. 

● Perceber a diferença entre dizer e ditar. 

● Participar de situações coletivas de criação ou reconto de 

histórias. 

● Recontar histórias, identificando seus personagens e 

elementos. 

● Criar e contar histórias ou acontecimentos oralmente, com 

base em imagens ou temas sugeridos. 

● Produzir textos coletivos, tendo o(a) professor(a) como 

escriba. 

● Relatar situações diversas para outras crianças e familiares 

para ampliar suas capacidades de oralidade. 

● Escutar relatos de outras crianças e respeitar sua vez de 

escuta e questionamento. 

● Participar da elaboração e reconto de histórias e textos. 

● Participar da elaboração de histórias observando o(a) 
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ou tema e narrativa. 

●Organização da 

narrativa considerando 

tempo e espaço. 

●Diferentes usos e 

funções da escrita. 

●Estratégias e 

procedimentos para 

leitura e produção de 

textos. 

● Sistema alfabético de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita. 

● Símbolos. 

professor(a) registrar a história recontada. 

● Criar histórias orais e escritas (desenhos), em situações com 

função social significativa. 

● Participar de momentos de criação de símbolos e palavras 

com o intuito de identificar lugares e situações e elementos da 

rotina. 

● Narrar partes da história ao participar da construção de 

roteiros de vídeos ou encenações. 

● Diferenciação entre 

desenhos, letras e 

números. 

● Criação e reconto de 

histórias. 

● A língua portuguesa 

falada, suas diversas 

funções e usos sociais. 

● Relação entre imagem, 

personagem ou tema e 

narrativa. 

● Repertório de textos 

orais que constituem o 

patrimônio cultural 

literário. 

● Linguagem oral. 

● Vocabulário 

● Pseudoleitura. 

●Diferentes usos e 

(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas 

(escrita espontânea), em situações com função social 

significativa. 

● Fazer uso de expressões da linguagem da narrativa. 

● Escutar, compreender e nomear objetos, pessoas, 

personagens, fotografias e gravuras para ampliar seu 

vocabulário. 

● Criar histórias a partir de imagens ou temas sugeridos para 

desenvolver sua criatividade. 

● Oralizar contextos e histórias a seu modo. 

● Produzir escritas espontâneas, utilizando letras como marcas 

gráficas. 

● Ler a seu modo textos literários e seus próprios registros para 

outras crianças. 

● Diferenciar desenho, letra e número em suas produções 

espontâneas. 

● Levantar hipótese em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e/ou quantidades por meio da escrita 

espontânea e convencional. 
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funções da escrita. 

●Estratégias e 

procedimentos para 

leitura e produção de 

textos. 

● Sistema alfabético de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita. 

● Sistema numérico. 

● Aspectos gráficos da 

escrita. 

● Produção escrita para 

representação gráfica de 

conhecimentos, ideias e 

sentimentos. 

● Usos e funções da 

escrita. 

●Tipos, gêneros e 

suportes de textos que 

circulam em nossa 

sociedade com suas 

diferentes estruturas 

textuais. 

●Gêneros literários, 

autores, características e 

suportes. 

● Escuta e apreciação de 

gêneros textuais. 

● Sensibilidade estética 

em relação aos textos 

literários. 

● Aspectos gráficos da 

escrita. 

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais 

veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias 

de observação gráfica e/ou de leitura. 

● Fazer uso de cadernos/livros de receitas em situações de 

brincadeiras de culinária. 

● Escutar a leitura de diferentes gêneros textuais. 

● Manusear e explorar diferentes portadores textuais como: 

livros, revistas, jornais, cartazes, listas telefônicas, cadernos de 

receitas, bulas e outros. 

● Expressar suas hipóteses sobre “para que servem” os 

diferentes gêneros textuais como: receitas, classificados, 

poesias, bilhetes, convites, bulas e outros. 

● Conhecer e compreender, progressivamente, a função de 

diferentes suportes textuais: livros, revistas, jornais, cartazes, 

listas telefônicas, cadernos/livros de receitas e outros. 

● Conversar com outras pessoas e familiares sobre o uso social 

de diferentes portadores textuais. 

● Manusear diferentes portadores textuais imitando adultos. 
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●Estratégias e 

procedimentos para 

leitura e produção de 

textos. 

● Sistema alfabético de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita. 

 ● Escrita do próprio 

nome e de outras 

palavras. 

● Direção da leitura e da 

escrita: de cima para 

baixo, da esquerda para a 

direita. 

● Símbolos. 

● Alfabeto 

● Compreender a escrita por meio do manuseio de livros, 

revistas e outros portadores de textos e da participação em 

diversas situações nas quais seus usos se fazem necessários. 

● Compreender como se organiza a escrita em nossa cultura: de 

cima para baixo, da esquerda para a direita. 

● Identificar as letras do alfabeto em diversas situações da 

rotina escolar. 

● Registrar o nome e outros textos significativos realizando 

tentativas de escrita. 

● Identificar símbolos que representam ideias, locais, objetos e 

momentos da rotina: a marca do biscoito preferido, placa do 

banheiro, cartaz de rotina do dia etc. 

● Observar o registro textual tendo o(a) professor(a) como 

escriba. 

● Acompanhar a leitura apontada do texto realizada pelo(a) 

professor(a). 

● Atentar-se para a escuta da leitura feita pelo(a) professor(a), 

em ocasiões variadas, sobretudo nas situações de leitura de 

histórias e na diversidade textual, ampliando seu repertório 

linguístico e observação gráfica das palavras. 

● Escuta e oralidade. 

● Criação de histórias: 

enredo, personagens, 

cenários. 

●Gêneros literários 

textuais, seus autores, 

características e suportes. 

● Sensibilidade estética 

em relação aos textos 

literários. 

● Imaginação. 

●Pseudoleitura. 

● Narrativa: organização 

(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos 

para a leitura de um adulto e/ou para sua própria leitura 

(partindo de seu repertório sobre esses textos, como a 

recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.). 

● Apresentar uma história mostrando a capa do livro, o título e 

o nome do autor. 

● Identificar as palavras que rimam ao ouvir o texto de um 

poema. 

● Identificar rimas em pequenos trechos de histórias contadas 

pelo(a) professor(a) 

● Realizar leitura imagética ou pseudoleitura de diferentes 

gêneros textuais. 

● Apreciar e participar de momentos de contação de histórias 
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e sequenciação de ideias. 

●Identificação dos 

elementos das histórias. 

● Vocabulário 

realizados de diferentes maneiras. 

● Ouvir histórias contadas por pessoas convidadas a visitar a 

instituição: avós, irmãos, pais e outros. 

● Ouvir histórias em outros espaços próximos à instituição: 

praças, bibliotecas, escolas e outros. 

● Contar, a seu modo, histórias para outras crianças e para o(a) 

professor(a). 

● Expressar suas opiniões sobre os diferentes textos lidos. 

● Escolher suportes textuais para observação e pseudoleitura. 

● Criar histórias a partir da leitura de ilustrações e imagens 

para desenvolver a criatividade e a imaginação. 

● Relacionar imagens de personagens e cenários às histórias 

que pertencem. 

● Utilizar a literatura como possibilidade de sensibilização e 

ampliação de repertório. 

● Narrar histórias ouvidas utilizando somente a memória como 

recurso. 

● Escutar e apreciar histórias e outros gêneros textuais 

(poemas, contos, lendas, fábulas, parlendas, músicas, etc.). 

● Identificação do 

próprio nome e de outras 

pessoas. 

● Uso e função social da 

escrita. 

● Valor sonoro de letras e 

sílabas 

●Marcas gráficas: 

desenhos, letras, 

números. 

● Sistema alfabético de 

representação da escrita e 

mecanismos de escrita. 

● Valor sonoro da sílaba. 

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 

realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita 

espontânea. 

● Aceitar o desafio de confrontar suas escritas espontâneas. 

● Conhecer e verbalizar nome próprio de pessoas que fazem 

parte de seu círculo social. 

● Participar de situações que envolvam a escrita do próprio 

nome e de outras palavras, levantando hipóteses. 

● Realizar o traçado das letras. 

● Participar de jogos que relacionem imagem e palavras. 

● Ler e escrever o próprio nome. 

● Realizar tentativas de escrita do próprio nome e de palavras 

com recursos variados e em diferentes suportes. 

● Verbalizar suas hipóteses sobre a escrita. 
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● Leitura e escrita do 

nome e de outras 

palavras. 

● Produção gráfica. 

● Materiais e tecnologias 

variadas para a produção 

da escrita: lápis, caneta, 

giz, computador e seus 

diferentes usos. 

● Apreciação gráfica. 

● Suportes de escrita. 

● Oralização da escrita. 

● Sonoridade das 

palavras. 

● Escrita convencional e 

espontânea. 

● Ter contato com o alfabeto em diferentes situações: 

brincadeiras, jogos e outros. 

● Brincar com a sonoridade das palavras, explorando-as e 

estabelecendo relações com sua representação escrita. 

● Vivenciar experiências que possibilitem perceber a presença 

da escrita em diferentes ambientes. 

● Vivenciar jogos e brincadeiras que envolvam a escrita (forca, 

bingos, cruzadinhas etc.) e utilizar materiais escritos em 

brincadeiras de faz de conta. 

● Produzir escritas espontânea de textos tendo a memória como 

recurso. 

● Utilizar suportes de escrita diversos para desenhar e escrever 

espontaneamente (cartolina, sulfite, kraft, livros, revistas e 

outros). 

● Compreender a função social da escrita. 

● Diferenciar letras de números e de outros símbolos escritos. 

● Registrar suas ideias utilizando desenhos, símbolos e 

palavras 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES 

E TRANSFORMAÇÕES 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, em seu artigo 9º estabelece que: 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, 

formas e orientações espaço temporais; 

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à 

natureza; 

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e 

da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

● Manipulação, 

exploração e organização 

de objetos. 

(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, 

observando suas propriedades. 

● Comparar tamanhos, pesos, volumes e temperaturas de 
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● Características físicas, 

propriedades e utilidades 

dos objetos. 

● Patrimônio natural e 

cultural. 

● Percepção dos 

elementos no espaço. 

● Órgãos dos sentidos e 

sensações. 

● Textura, massa e 

tamanho dos objetos. 

●Coleções: agrupamento 

de objetos por 

semelhança. ● Diferentes 

pessoas, espaços, tempos 

e culturas. 

● Organização, 

comparação, 

classificação, 

sequenciação e 

ordenação de diferentes 

objetos. 

● Formas geométricas. 

● Figuras geométricas. 

● Sólidos geométricos. 

● Propriedades 

associativas. 

● Medidas padronizadas 

e não padronizadas de 

comprimento, massa, 

capacidade e tempo. 

● Noção espacial. 

● Contagem. 

objetos, estabelecendo relações. 

● Usar características opostas das grandezas de objetos 

(grande/pequeno, comprido/curto etc.) ao falar sobre eles. 

● Fazer uso de diferentes procedimentos ao comparar objetos. 

● Manipular e explorar objetos e brinquedos de materiais 

diversos, explorando suas características físicas e suas 

possibilidades: morder, chupar, produzir sons, apertar, encher, 

esvaziar, empilhar, colocar dentro, fora, fazer afundar, flutuar, 

soprar, montar, etc. 

● Manipular, explorar, comparar, organizar, sequenciar e 

ordenar diversos materiais. 

● Comparar, organizar, sequenciar, ordenar e classificar objetos 

e brinquedos seguindo critérios estabelecidos, como: cor, 

forma, tamanho e outros atributos. 

● Identificar posições observando elementos no espaço: em 

cima, embaixo, dentro, fora, perto, longe, à frente, atrás, ao 

lado de, primeiro, último, de frente, de costas, no meio, entre, à 

esquerda, à direita. 

● Observar e identificar no meio natural e social as formas 

geométricas, percebendo diferenças e semelhanças entre os 

objetos no espaço em situações diversas. 



317 

 

● Relação entre número 

e quantidade. 

●Noções de 

direcionalidade, 

lateralidade, proximidade 

e interioridade 

● O dia e a noite. 

● O céu. 

● Sistema Solar. 

● Luz e sombra. 

● Sol e Lua. 

● Mudanças físicas e 

químicas. 

●Experiências e 

registros. 

●Relação espaço-

temporal. 

●Fenômenos da natureza 

e suas relações com a 

vida humana. 

● Fenômenos físicos: 

movimento, inércia, 

flutuação, equilíbrio, 

força, magnetismo, 

atrito. 

● Fenômenos químicos: 

produção, mistura, 

transformação. 

● Fenômenos naturais: 

luz solar, vento, chuva. 

● Elementos da natureza: 

terra, fogo, ar e água. 

● Diferentes fontes de 

(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes 

materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos 

envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

● Nomear e descrever características e semelhanças frente aos 

fenômenos da natureza, estabelecendo algumas relações de 

causa e efeito, levantando hipóteses, utilizando diferentes 

técnicas e instrumentos para reconhecer algumas características 

e consequências para a vida das pessoas; 

● Reunir informações de diferentes fontes para descobrir por 

que as coisas acontecem e como funcionam, registrando e 

comunicando suas descobertas de diferentes formas (oralmente, 

por meio da escrita, da representação gráfica, de encenações 

etc.). 

● Reconhecer características geográficas e paisagens que 

identificam os lugares onde vivem, destacando aqueles que são 

típicos de sua região. 

● Observar fenômenos naturais por meio de diferentes recursos 

e experiências. 

● Utilizar a água para satisfazer suas necessidades (hidratação, 

higiene pessoal, alimentação, limpeza do espaço, etc.). 

● Identificar os elementos e características do dia e da noite. 

● Investigar e registrar as observações a seu modo, sobre os 

fenômenos e mistérios da natureza. 

● Identificar os fenômenos naturais por meio de diferentes 

recursos e experiências. 

● Observar o céu em diferentes momentos do dia. 

● Expressar suas observações pela oralidade e registros. 
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pesquisa. 

● Instrumentos para 

observação e 

experimentação. 

● Experimentar sensações físicas, táteis em diversas situações 

da rotina. 

● Observar e relatar sobre: o vento, a chuva, a luz do sol e 

outros. 

● Participar da construção de maquetes de sistema solar 

utilizando materiais diversos. 

● Experienciar simulações do dia e da noite com presença e 

ausência de luz e sol/lua. 

● Explorar o efeito da luz por meio da sua presença ou 

ausência (luz e sombra). 

● Explorar os quatro elementos por meio de experimentos 

(terra, fogo, ar e água). 

● Fazer registros de suas observações por meio de desenhos, 

fotos, relatos, escrita espontânea e convencional. 

● Fazer misturas, provocando mudanças físicas e químicas na 

realização de atividades de culinária, pinturas e experiências 

com água, terra, argila e outros. 

● Perceber os elementos (terra, fogo, ar e água) enquanto 

produtores de fenômenos da natureza e reconhecer suas ações 

na vida humana (chuva, seca, frio e calor). 

● Tipos de moradia. 

● Formas de organização 

da cidade: ruas, becos, 

avenidas. 

● Elementos da 

paisagem: naturais e 

construídos pela 

humanidade. 

● Coleta seletiva do lixo. 

●Plantas, suas 

características e habitat. 

●Animais, suas 

características, seus 

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para 

responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua 

conservação. 

● Utilizar, com ou sem a ajuda do(a) professor(a), diferentes 

fontes para encontrar informações frente a hipóteses 

formuladas ou problemas a resolver relativos à natureza, seus 

fenômenos e sua conservação, como livros, revistas, pessoas da 

comunidade, fotografia, filmes ou documentários etc. 

● Reunir informações de diferentes fontes e, com o apoio do(a) 

professor(a), ler e interpretar e produzir registros como 

desenhos, textos orais ou escritos (escrita espontânea), 

comunicação oral gravada, fotografia etc. 

● Conhecer fontes de informações que são típicas de sua 
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modos de vida e habitat. 

● Preservação do meio 

ambiente. 

● Seres vivos: ciclo e 

fases da vida. 

●Transformação da 

natureza. 

●Elementos da natureza. 

● Diferentes fontes de 

pesquisa. 

●Animais no 

ecossistema: cadeia 

alimentar. 

● Órgãos dos sentidos e 

sensações. 

● Utilidade, importância 

e preservação da água. 

comunidade. 

● Valorizar a pesquisa em diferentes fontes para encontrar 

informações sobre questões relacionadas à natureza, seus 

fenômenos e conservação. 

● Ter contato com as partes das plantas e suas funções. 

● Auxiliar na construção de hortas, jardins, sementeiras, estufas 

e outros espaços para observação, experimentação e cuidado 

com as plantas. 

● Fazer registros espontâneos sobre as observações feitas nos 

diferentes espaços de experimentação. 

● Responsabilizar-se pelo cultivo e cuidado com as plantas. 

● Construir aquários, terrários, minhocário e outros espaços 

para observação, experimentação e cuidados com os animais. 

● Vivenciar momentos de cuidado com animais que não 

oferecem riscos. 

● Observar animais no ecossistema, modos de vida, cadeia 

alimentar e outras características. 

● Fazer registros espontâneos e convencionais sobre as 

observações feitas. 

● Participar de situações de cuidado com o meio ambiente, 

preservação de plantas, cuidado com animais, separação de 

lixo, economia de água, reciclagem e outros. 

● Tipos de moradia. 

●Formas de organização 

da cidade: ruas, becos, 

avenidas. 

●Elementos da 

paisagem: naturais e 

construídos pela 

humanidade. 

● Coleta seletiva do lixo. 

●Plantas, suas 

características e habitat. 

(EI03ET03) Continuação. 

● Coletar, selecionar e reaproveitar o lixo produzido no seu 

ambiente, compreendendo a importância de preservar a flora e 

a vida animal. 

● Visitar áreas de preservação ambiental. 

● Auxiliar nas práticas de compostagem. 

● Identificar, com o auxílio do professor, problemas ambientais 

em lugares conhecidos. 

● Assistir a vídeos, ouvir histórias, relatos e reportagens que 

abordem os problemas ambientais para se conscientizar do 

papel do homem frente a preservação do meio ambiente. 
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●Animais, suas 

características, seus 

modos de vida e habitat. 

● Preservação do meio 

ambiente. 

● Seres vivos: ciclo e 

fases da vida. 

●Transformação da 

natureza. 

●Elementos da natureza. 

● Diferentes fontes de 

pesquisa. 

●Animais no 

ecossistema: cadeia 

alimentar. 

● Órgãos dos sentidos e 

sensações. 

● Utilidade, importância 

e preservação da água. 

● Disseminar na comunidade, família e bairro os 

conhecimentos construídos sobre o tema. 

● Observar o trajeto de casa até a escola e vice-versa, 

conhecendo e relatando os elementos que compõem a paisagem 

do percurso e suas modificações. 

● Desenvolver ações referentes aos cuidados com o uso 

consciente da água, destinação correta do lixo, conservação do 

patrimônio natural e construído a fim de contribuir com a 

preservação do meio ambiente. 

● Identificar os animais, suas características físicas e habitat. 

● Perceber que os seres vivos possuem ciclo de vida 

reconhecendo as diferentes fases da vida. 

● Utilizar percepções gustativas e experiências com 

temperatura para realizar comparações e estabelecer relações 

compreendendo os fenômenos quente, frio e gelado. 

● Conhecer as relações entre os seres humanos e a natureza 

adquirindo conhecimentos sobre as formas de transformação e 

utilização dos recursos naturais. 

● Percepção do entorno. 

● Espaço físico e objetos. 

●Linguagem matemática. 

●Comparação dos 

elementos no espaço. 

●Noções espaciais de 

orientação, direção, 

proximidade, 

lateralidade, exterior e 

interior, lugar e distância. 

●Correspondência termo 

a termo. 

● Posição dos objetos. 

● Posição corporal. 

(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, 

usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou 

escrita espontânea), em diferentes suportes. 

● Perceber que os números fazem parte do cotidiano das 

pessoas. 

● Estabelecer a relação de correspondência (termo a termo) 

entre a quantidade de objetos de dois conjuntos. 

● Utilizar ferramentas de medidas não padronizadas, como os 

pés, as mãos e pequenos objetos de uso cotidiano em suas 

brincadeiras, construções ou criações. 

● Utilizar mapas simples para localizar objetos ou espaços. 

● Registrar suas observações e descobertas fazendo-se entender 

e escolhendo linguagens e suportes mais eficientes a partir de 

sua intenção comunicativa. 
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● Noção temporal. 

● Organização de dados 

e informações em suas 

representações visuais. 

●Medidas de 

comprimento. 

●Representação de 

quantidades. 

● Medidas padronizadas 

e não padronizadas de 

comprimento, massa 

capacidade e tempo. 

●Fenômenos químicos: 

mistura de tintas para a 

produção de cores 

secundárias. 

●Mudanças nos estados 

físicos da matéria. 

● Explorar o espaço escolar e do entorno, fazendo registros de 

suas observações. 

● Participar de situações que envolvam a medição da altura de 

si e de outras crianças, por meio de fitas métricas e outros 

recursos. 

● Comparar tamanhos entre objetos, registrando suas 

constatações e/ou da turma. 

● Fazer registros espontâneos e convencionais sobre as 

observações realizadas em momentos de manipulação de 

objetos, alimentos e materiais para identificar quantidades e 

transformações. 

● Observar as transformações produzidas nos alimentos 

durante o cozimento, fazendo registros espontâneos e 

convencionais. 

● Conhecer os estados físicos da água e registrar suas 

transformações em diferentes contextos. 

● Percepção do entorno. 

●Espaço físico e objetos. 

●Linguagem matemática. 

●Comparação dos 

elementos no espaço. 

●Noções espaciais de 

orientação, direção, 

proximidade, 

lateralidade, exterior e 

interior, lugar e distância. 

●Correspondência termo 

a termo. 

● Posição dos objetos. 

● Posição corporal. 

● Noção temporal. 

(EI03ET04) Continuação. 

● Manipular tintas de diferentes cores e misturá-las 

identificando as cores que surgem, e registrando as 

constatações. 

● Reconhecer pontos de referência de acordo com as noções de 

proximidade, interioridade, lateralidade e direcionalidade 

comunicando-se oralmente e representando com desenhos ou 

outras composições, a sua posição, a posição de pessoas e 

objetos no espaço. 

● Explorar instrumentos não convencionais (sacos com 

alimentos, saco de areia, garrafas com líquidos e outros) para 

comparar elementos e estabelecer relações entre leve e pesado. 

● Utilizar instrumentos não convencionais (garrafas, xícaras, 

copos, colheres e outros) para comparar elementos 

estabelecendo relações entre cheio e vazio. 
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● Organização de dados 

e informações em suas 

representações visuais. 

●Medidas de 

comprimento. 

● Representação de 

quantidades. 

● Medidas padronizadas 

e não padronizadas de 

comprimento, massa 

capacidade e tempo. 

● Fenômenos químicos: 

mistura de tintas para a 

produção de cores 

secundárias. ● Mudanças 

nos estados físicos da 

matéria. 

● Reconhecer em atividades de sua rotina os conceitos agora e 

depois, rápido e devagar, percebendo que a atividade 

desenvolvida por si e por seus colegas acontecem com um 

determinado tempo de duração. 

● Observar em atividades da sua rotina a construção da 

sequência temporal: manhã/tarde, dia/noite, para que possa 

reconhecer a passagem de tempo. 

● Ajudar na elaboração do calendário de rotinas. 

● Conhecer as características e regularidades do calendário 

relacionando com a rotina diária e favorecendo a construção de 

noções temporais. 

● Observar noções de tempo: antes/depois, agora, já, mais 

tarde, daqui a pouco, hoje/ontem, velho/novo, dia da semana. 

● Explorar os conceitos básicos de valor (barato/caro), 

reconhecendo o uso desses conceitos nas relações sociais. 

● Vivenciar situações que envolvam noções monetárias 

(compra e venda) 

●Classificação: tamanho, 

massa, cor, forma. 

●Oralidade. 

●Semelhanças e 

diferenças. 

● Autoconfiança. 

●Propriedades e funções 

dos objetos. 

●Semelhanças e 

diferenças entre 

elementos. 

●Classificação e 

agrupamento dos objetos 

de acordo com atributos. 

●Tamanho, forma, 

massa, textura e posição 

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças. 

● Identificar as características geométricas dos objetos, como 

formas, bidimensionalidade e tridimensionalidade em situações 

de brincadeira, exploração e observação de imagens e 

ambientes e em suas produções artísticas. 

● Agrupar objetos e/ou figuras a partir de observações, 

manuseios e comparações sobre suas propriedades. 

● Agrupar objetos por cor, tamanho, forma, massa ou outros 

atributos. 

● Classificar objetos de acordo com semelhanças e diferenças. 

● Organizar materiais e brinquedos em caixas de acordo com 

critérios definidos. 

● Identificar e verbalizar as semelhanças e diferenças em 

objetos e figuras. 

● Definir critérios em jogos e brincadeiras, para que outras 
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dos objetos. 

● Medidas padronizadas 

e não padronizadas de 

comprimento, massa 

capacidade e tempo. 

●Linguagem matemática. 

crianças façam a classificação de objetos. 

● Explorar o espaço por meio da percepção ampliação da 

coordenação de movimentos desenvolvendo noções de 

profundidade e analisando objetos, formas e dimensões. 

● Identificar objetos no espaço, fazendo relações e 

comparações entre eles ao observar suas propriedades de 

tamanho (grande, pequeno, maior, menor) de peso (leve, 

pesado) dentre outras características (cor, forma, textura). 

● Explorar objetos pessoais e do meio em que vive conhecendo 

suas características, propriedades e função social para que 

possa utilizá-los de forma independente de acordo com suas 

necessidades. 

● Observar e comparar com seus pares as diferenças entre 

altura e peso. 

 

● Tipos de moradia. 

● Diferentes pessoas, 

espaços, tempos e 

culturas. 

● História e significado 

do nome próprio e dos 

colegas. 

● Família. 

● Diferentes fontes de 

pesquisa. 

●Fases do 

desenvolvimento 

humano. 

●Os objetos, suas 

características, funções e 

transformações. 

● Conceitos, formas e 

estruturas do mundo 

(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e 

desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua 

comunidade. 

● Identificar mudanças ocorridas com o passar do tempo, 

como, por exemplo, na família e na comunidade, usando 

palavras ou frases que remetem a mudanças, como “quando eu 

era bebê”, diferenciando eventos do passado e do presente. 

● Recontar eventos importantes em uma ordem sequencial. 

● Conhecer celebrações e festas tradicionais da sua 

comunidade. 

● Valorizar as formas de vida de outras crianças ou adultos, 

identificando costumes, tradições e acontecimentos 

significativos do passado e do presente. 

● Relatar fatos de seu nascimento e desenvolvimento com 

apoio de fotos ou outros recursos. 

● Descrever aspectos da sua vida, família, casa, moradia, 

bairro. 

● Pesquisar sobre os diferentes tipos de moradia. 
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social e cultural. 

● Noções de Tempo. 

● Linguagem 

matemática. 

● Recursos culturais e 

tecnológicos de medida 

de tempo. 

● Sequência temporal 

nas narrativas orais e 

registros gráficos. 

● Narrativa: coerência na 

fala e sequência de 

ideias. 

● Vida, família, casa, 

moradia, bairro, escola. 

● Identificar e apresentar objetos de família a outras crianças. 

● Participar de rodas de conversa falando de suas rotinas. 

● Entrevistar familiares para descobrir aspectos importantes de 

sua vida: Onde nasceu? Em que hospital? Como foi? Quanto 

pesava? Quanto media? Foi amamentado? dentre outras 

informações. 

● Construir sua linha do tempo com auxílio da família ou do(a) 

professor(a), utilizando fotos. 

● Identificar quem escolheu o seu nome e de outras crianças. 

● Compreender o significado de seu nome e relatar para outras 

crianças. 

● Reconhecer as características do meio social no qual se 

insere, reconhecendo os papéis desempenhados pela família e 

escola. 

●Manipulação, 

exploração, comparação 

e agrupamento de 

objetos. 

●Contagem oral. 

●Sequenciação de 

objetos e fatos de acordo 

com critérios. 

● Sistema de numeração 

decimal. 

● Identificação e 

utilização dos números 

no contexto social. 

● Lugar e regularidade 

do número natural na 

sequência numérica. 

●Linguagem matemática. 

● Noções básicas de 

(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas 

quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 

sequência. 

● Perceber quantidades nas situações rotineiras. 

● Comunicar oralmente suas ideias, suas hipóteses e estratégias 

utilizadas em contextos de resolução de problemas 

matemáticos. 

● Ler e nomear alguns números, usando a linguagem 

matemática para construir relações, realizar descobertas e 

enriquecer a comunicação em momentos de brincadeiras, em 

atividades individuais, de grandes ou pequenos grupos. 

●Realizar contagem em situações cotidianas: quantidade de 

meninas e meninos da turma, de objetos variados, de mochilas, 

de bonecas e outras. 

● Contar objetos, brinquedos e alimentos e dividir entre as 

crianças. 

●Representar numericamente as quantidades identificadas em 

diferentes situações estabelecendo a relação entre número e 
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quantidade: muito, 

pouco, mais, menos, 

bastante, nenhum. 

● Noções básicas de 

divisão. 

●Relação 

número/quantidade 

●Tratamento da 

informação. 

●Representação de 

quantidades. 

● Noções de cálculo 

mental e contagem como 

recurso para resolver 

problemas. 

●Comparação de 

quantidades utilizando 

contagem, notação 

numérica em registros 

convencionais e não 

convencionais. 

●Correspondência termo 

a termo. 

● Noção de tempo. 

quantidade. 

● Utilizar a contagem oral nas diferentes situações do cotidiano 

por meio de manipulação de objetos e atividades lúdicas como 

parlendas, músicas e adivinhas, desenvolvendo o 

reconhecimento de quantidades. 

● Representar e comparar quantidades em contextos diversos 

(desenhos, objetos, brincadeiras, jogos e outros) de forma 

convencional ou não convencional, ampliando 

progressivamente a capacidade de estabelecer correspondência 

entre elas. 

● Realizar agrupamentos utilizando como critérios a 

quantidade possibilitando diferentes possibilidades de 

contagem. 

●Manipulação, 

exploração, comparação 

e agrupamento de 

objetos. 

● Contagem oral. 

●Sequenciação de 

objetos e fatos de acordo 

com critérios. 

● Sistema de numeração 

(EI03ET07) Continuação. 

● Identificar a função social do número em diferentes 

contextos (como quadro de aniversários, calendário, painel de 

massas e medidas, número de roupa) reconhecendo a sua 

utilidade no cotidiano. 

● Compreender situações que envolvam as ideias de divisão 

(ideia de repartir) com base em materiais concretos, ilustrações, 

jogos e brincadeiras para o reconhecimento dessas ações em 

seu cotidiano. 
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decimal. 

●Identificação e 

utilização dos números 

no contexto social. 

● Lugar e regularidade 

do número natural na 

sequência numérica. 

●Linguagem matemática. 

● Noções básicas de 

quantidade: muito, 

pouco, mais, menos, 

bastante, nenhum. 

● Noções básicas de 

divisão. 

●Relação 

número/quantidade 

●Tratamento da 

informação. 

●Representação de 

quantidades. 

● Noções de cálculo 

mental e contagem como 

recurso para resolver 

problemas. 

●Comparação de 

quantidades utilizando 

contagem, notação 

numérica em registros 

convencionais e não 

convencionais. 

●Correspondência termo 

a termo. 

● Noção de tempo 

● Elaborar e resolver problemas que envolvam as ideias de 

adição e subtração com base em materiais manipuláveis, 

registros espontâneos e/ou convencionais jogos e brincadeiras 

para reconhecimento dessas situações em seu dia a dia. 

● Ter contato e utilizar de noções básicas de quantidade: 

muito/pouco, mais/menos, um/nenhum/muito. 

● Reconhecer posições de ordem linear como “estar entre 

dois”, direita/esquerda, frente/atrás. 

● Estabelecer a relação de correspondência (termo a termo) a 

quantidade de objetos de dois conjuntos; 

● Identificar o que vem antes e depois em uma sequência de 

objetos, dias da semana, rotina diária e outras situações 

significativas. 

● Identificar a sequência numérica até 9 ampliando essa 

possibilidade. 

● Comparar quantidades por estimativa ou correspondência 

biunívoca. 

● Contar até 10, estabelecendo relação número e quantidade e 

ampliando essa possibilidade. 

● Participar de situações em que seja estimulada a realizar o 

cálculo mental através de situações simples de soma e 

subtração 
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● Contagem oral. 

● Números e 

quantidades. ● 

Linguagem matemática. 

● Identificação e 

utilização dos números 

no contexto social. 

●Representação de 

quantidades. 

●Tratamento da 

informação. 

● Sistema de numeração 

decimal. 

● Representação gráfica 

numérica. 

●Representação de 

quantidades de forma 

convencional ou não 

convencional. 

●Agrupamento de 

quantidades. 

●Comparação entre 

quantidades: mais, 

menos, igual. 

●Identificação e 

utilização dos gráficos no 

contexto social. 

● Registros gráficos. 

● Leitura e construção de 

gráficos. 

(EI03ET08) Expressar medidas (massa, altura etc.), 

construindo gráficos básicos. 

● Usar unidades de medidas convencionais ou não em 

situações nas quais necessitem comparar distâncias ou 

tamanhos. 

● Medir comprimentos utilizando passos e pés em diferentes 

situações (jogos e brincadeiras). 

● Utilizar a justaposição de objetos, fazendo comparações para 

realizar medições. 

● Usar gráficos simples para comparar quantidades. 

● Participar de situações de resolução de problemas 

envolvendo medidas. 

● Representar quantidades (quantidade de meninas, meninos, 

objetos, brinquedos, bolas e outros) por meio de desenhos e 

registros gráficos (riscos, bolinhas, numerais e outros). 

● Comparar quantidades identificando se há mais, menos ou a 

quantidade é igual. 

● Realizar contagem oral por meio de diversas situações do dia 

a dia, brincadeiras e músicas que as envolvam. 

● Construir gráficos a partir dos registros de medições de 

altura, massa e registros de quantidades. 

● Ler gráficos coletivamente. 

● Comparar informações apresentadas em gráficos. 

● Compreender a utilização social dos gráficos e tabelas por 

meio da elaboração, leitura e interpretação desses instrumentos 

como forma de representar dados obtidos em situações de 

contexto da criança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

PREZADOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Tendo em vista que a Proposta Pedagógica Curricular de Pinhal De São Bento, mais 

especificamente do CMEI Alzemiro Motta, é fruto de uma construção coletiva, de diversos 

olhares pedagógicos e da contribuição de profissionais que assumiram essa responsabilidade, 

enfatizamos que mesmo com o esforço em comum e diversas revisões, pode conter aspectos 

que possivelmente deverão ser aprimorados no decorrer do processo ao passo que for utilizada 

em sala de aula.  

Salientamos que apesar de editada, divulgada e aprovada, não está terminada e 

fechada e que todas as questões que precisam ser melhoradas ao ponto de vista dos 

profissionais da educação de Pinhal de São Bento, devem ser registradas e enviadas à 

Secretaria Municipal de Educação para serem devidamente analisadas, revisadas e divulgadas 

na próxima edição.  

Para facilitar o registro dessas considerações, solicitamos que as questões pontuadas 

sejam registradas na própria Proposta e enviadas para o endereço 

abaixo:rosangelapedagógico@gmail.com 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

PREZADOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Tendo em vista que a Proposta Pedagógica Curricular de Pinhal De São Bento, mais 

especificamente do CMEI Alzemiro Motta, é fruto de uma construção coletiva, de diversos 

olhares pedagógicos e da contribuição de profissionais que assumiram essa responsabilidade, 

enfatizamos que mesmo com o esforço em comum e diversas revisões, pode conter aspectos 

que possivelmente deverão ser aprimorados no decorrer do processo ao passo que for utilizada 

em sala de aula.  

Salientamos que apesar de editada, divulgada e aprovada, não está terminada e 

fechada e que todas as questões que precisam ser melhoradas ao ponto de vista dos 

profissionais da educação de Pinhal de São Bento, devem ser registradas e enviadas à 

Secretaria Municipal de Educação para serem devidamente analisadas, revisadas e divulgadas 

na próxima edição.  

Para facilitar o registro dessas considerações, solicitamos que as questões pontuadas 

sejam registradas na própria Proposta e enviadas para o endereço abaixo: 

rosangelapedagógico@gmail.com 
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