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Prefeitura Municipal de Indaiatuba 

Secretaria Municipal da Educação 
  

Apresentação do Currículo Municipal de Indaiatuba 

No ano de 2016, a revisão do Currículo da Rede Municipal de Ensino de Indaiatuba 

iniciou com estudos e consultas à Base Nacional Comum Curricular. Os estudos foram 

conduzidos por comissões que contaram com a adesão de professores. Inicialmente, elas 

foram organizadas por modalidade/nível e, na sequência, reorganizadas por modalidade/nível 

e disciplinas. Cada comissão foi coordenada por um profissional do Setor de Orientação 

Pedagógica, representante da equipe técnico-pedagógica da Secretaria Municipal da 

Educação. 

O trabalho realizado pelas comissões foi pautado na análise da Base Nacional Comum 

Curricular, que balizou a organização das habilidades e objetos de conhecimentos. Neste 

percurso, após cada grupo realizar esta organização houve a contratação do Professor 

Edmilson Ribeiro, que elaborou as orientações de ensino e aprendizagem para cada 

modalidade/nível, campos de experiências e áreas de conhecimento. Em paralelo, no ano de 

2019, visando uma aproximação dos conhecimentos necessários para a compreensão do 

trabalho pedagógico envolvendo habilidades e objetos de conhecimento, foram conduzidas 

formações direcionadas aos Professores Coordenadores. 

Ainda em 2019, com fins de atender uma solicitação da Rede Municipal de Ensino, o 

Currículo preliminar do Ensino Fundamental com habilidades e objetos de conhecimento foi 

reorganizado em bimestres. 

No ano de 2020, a equipe do Setor de Orientação Pedagógica da Rede Municipal de 

Ensino iniciou a revisão das orientações de ensino e aprendizagem elaboradas pelo Professor 

Edmilson Ribeiro, bem como examinou os quadros de objetivos/habilidades de aprendizagem, 

objetos de conhecimento e atividades organizadas pelas comissões de professores. No 

entanto, com as demandas emergenciais impostas pela Pandemia COVID-19, o Setor de 

Orientação Pedagógica se dedicou à reorganização de um Currículo pensado especificamente 
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para o contexto pandêmico, o que implicou no estabelecimento de critérios para a seleção de 

objetivos/habilidades de aprendizagem a serem priorizados nos períodos em que as 

atividades escolares foram afetadas, primeiramente com a suspensão de aulas, e 

posteriormente com aulas através de  revezamento de alunos. 

O Currículo 'pandêmico' foi desenvolvido em 2020 e 2021 pelas escolas municipais. Em 

paralelo com este movimento, a Equipe Pedagógica se organizou para retomar os estudos 

relacionados com o Currículo Municipal completo, ocasião em que se observou a necessidade 

de revisar novamente algumas áreas de conhecimento, a fim de atendermos com mais 

aprofundamento as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular e contemplar necessidades 

específicas da Rede Municipal de Ensino. 

Nesta 2ª revisão houve a dedicação do Setor de Orientação Pedagógica e de 

Professores, que já tinham participado da 1ª comissão em elaboração. Nesse momento, as 

equipes observaram a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Paulista e a Política 

Nacional de Alfabetização. 

O Currículo Municipal de Indaiatuba compreende desde a Creche (0 a 3 anos), a Pré-

escola (4 e 5 anos) e o Ensino Fundamental Regular e Supletivo, mas, ressaltamos, que 

também se consubstancia nas práticas pedagógicas que envolvem as Unidades Escolares de 

Período Integral. Sobre a questão referente à educação integral, subscrevemos o que postula 

a BNCC, que 

afirma, de maneira explícita, o seu compromisso com a educação integral. 
Reconhece, assim, que a Educação Básica deve visar à formação e ao 
desenvolvimento humano global, o que implica compreender a 
complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com 
visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou 
a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e 
integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os 
como sujeitos de aprendizagem – e promover uma educação voltada ao seu 
acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas 
singularidades e diversidades. Além disso, a escola, como espaço de 
aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática 
coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e 
diversidades. (BNCC 2018, p.16) 

Nesta perspectiva, é possível observar a educação integral para além da jornada 

ampliada, pois, antes, diz respeito a uma concepção que compreende os estudantes em sua 
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completude, garantindo que as singularidades e os direitos de aprendizagem sejam 

contemplados nas práticas escolares, inclusive para os alunos público-alvo da educação 

especial, com o trabalho em salas de aula regulares e práticas colaborativas com o 

Atendimento Educacional Especializado, bem como também inclui implementar metodologias 

de ensino inovadoras, além da utilização da tecnologias e recursos digitais na exploração dos 

conhecimentos envolvendo professores e todos os alunos. 

Conciliando com a perspectiva de educação integral é importante destacar e ratificar 

neste documento as 10 competências gerais da BNCC, as quais fomentam as políticas 

educacionais no processo pedagógico, em toda Educação Básica: 

  

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 

a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 

causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 

para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos 

e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 

fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 

e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 

direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 
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regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 

outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 

na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com elas. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 

e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários. 

  

Legitimando a concepção de desenvolvimento integral dos estudantes, o Currículo 

Municipal de Indaiatuba contempla os Temas Transversais estipulados pela Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2018, p.19), os quais atravessam os direitos de aprendizagem, 

objetivos/habilidades e objetos de conhecimento, e demandam à prática escolar uma 

abordagem contextualizada e integradora. 

O Ensino Religioso, não se concretiza neste momento como um componente 

curricular obrigatório ao aluno, no entanto com uma das premissas desta área de colaborar 

para a formação básica do cidadão, em que se assegure o respeito à diversidade cultural 

religiosa, entendemos que o mesmo é contemplado de modo interdisciplinar nos Currículos 

dos Componentes História e Filosofia, os quais também se amparam nas diretrizes emanadas 

pela Base Nacional Comum Curricular e o Currículo Paulista. 

A estrutura do Currículo Municipal de Indaiatuba é fruto de decisão coletiva entre as 

comissões com representatividade de docentes da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental Regular e Supletivo, e por isso reflete a construção realizada por elas. Na 

apresentação final, as comissões estruturaram uma tabela com três colunas em que constam 

os objetivos de aprendizagem/habilidades numerados em uma sequência, os objetos de 

conhecimento e algumas sugestões de atividades relacionadas, no entanto, respeitando as 

especificidades de cada “ciclo”, pois em algumas áreas de conhecimento há habilidades que 

estão presentes em diferentes anos considerando uma aprendizagem construída de modo 

progressivo, conforme prevê na BNCC em Língua Portuguesa e especificamente neste 
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componente curricular a estrutura do Currículo Municipal de Indaiatuba a reflete, 

considerando as habilidades do 1º ao 5º ano, 1º ao 2º ano, 3º ao 5º ano e específicas de cada 

ano. Nos componentes curriculares de Filosofia e Arte a organização bimestral apresentada 

não pode ser compreendida como uma disposição que impede a flexibilidade para o trabalho 

pedagógico. 

Na organização dos materiais para disponibilização ao trabalho pedagógico o 

Currículo Municipal da Educação Infantil e do Ensino Fundamental encontram –se em 

publicações separadas.  

Diante do exposto, ressaltamos a importância deste documento para a deliberação 

de orientações ao Sistema Municipal de Ensino, as quais se desdobram em ações que 

envolvem a prática diária em sala de aula, a formação continuada, a aquisição de materiais, 

as regulamentações das avaliações escolares e da Rede Municipal de Ensino; e, a reforçar a 

necessidade de tal como fonte para formulação de políticas educacionais relativas aos 

aspectos já citados, apresentamos e damos por oficializado o Currículo Municipal de 

Indaiatuba. 
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Profissionais que participaram da elaboração do Currículo Municipal de 
Indaiatuba: 
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Infância, aprendizagens, socialização, ludicidade, interação, movimento: A 
educação infantil em um contexto de formação integral 

 
 

[...] Fomos rever o poste.  
O mesmo poste de quando a gente brincava de pique e de esconder. 

 Agora ele estava tão verdinho! O corpo recoberto de limo e borboletas.  
Eu quis filmar o abandono do poste. O seu estar parado. O seu não ter voz. 

 O seu não ter sequer mãos para se pronunciar com as mãos [...] 
Manoel de Barros1 

 
 

I.  Começo de conversa... 

A epígrafe impressa no alto desta página, nos revela a cadência e a beleza dos versos 

do poeta pantaneiro Manoel de Barros, este sim, um grande observador de sua própria 

infância, assim como a de seus próximos em convivência, para o poeta, o rever o poste de 

maneira literal, após anos sem sua observação direta, o remeteu a uma infância, na qual 

aquele simples artefato, tão presente nas ruas de nossa cidade fosse recheado de memórias, 

histórias, vivências, narrativas, interações, coletividades, regras, criações, imaginações, entre 

tantas outras possíveis ações típicas de uma criança no desbravamento do mundo que a cerca.  

Utilizamos aqui, as palavras escritas pelo poeta, para dar início a uma conversa tão pertinente 

a Educação Infantil e a prescrição de um currículo oficial que considere de fato o perfil das 

crianças, seus  processos de aprendizagens, o seu desenvolvimento cognitivo, físico-corpóreo 

e socioemocional, assim como, um currículo que compreenda o papel da infância, da 

ludicidade, do respeito às múltiplas diversidades, da importância da interação da criança com 

o adulto e das crianças com outras crianças e por fim que apresente situações de 

aprendizagens, nas quais o cuidado individual e coletivo  figure como um protagonista neste 

processo.  

A infância do poeta, nada mais é do que as múltiplas vivências das crianças que 

frequentam a Educação Infantil, pois suas vidas são marcadas, por um alto grau de 

criatividade, na qual um poste não se trata apenas de um equipamento carregado de fios para 

                                                      
1 BARROS, M. Poesia Completa. São Paulo:Leya, 2011. 
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iluminar diferentes lugares da cidade, mas sim, um lugar de múltiplas experiências. O espaço 

escolar também assume o papel desse lugar lúdico, propício para a ludicidade, carregado de 

possíveis criações e as mais infinitas vivências. Portanto o espaço proporcionado na escola 

que atende a Educação Infantil, precisa ser cautelosamente pensado para o desenvolvimento 

individual e coletivo das crianças de diferentes faixas etárias.  

 Lembrar que o Currículo do Município para a etapa da Educação Infantil, ao ser 

elaborado, foi tomado como ponto de partida das discussões a concepção de ensino e de 

aprendizagem defendida pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pelo Currículo 

Paulista, assim como, os objetivos de aprendizagens e as habilidades a serem desenvolvidas 

pelos alunos. Contudo, no estudo desses documentos oficiais, observou-se a necessidade de 

um atendimento mais próximo às necessidades do município, e o documento aqui 

apresentado, busca emanar as principais ideias dos professores da rede, bem como evidenciar 

suas práticas e a validação dos saberes individuais e coletivos. O currículo foi produzido pela 

e para a nossa rede, por meio de um processo dialógico, de muitas aprendizagens para a busca 

de um currículo que atrele ao conhecimento conceitual de cada professor, um conhecimento 

sobre o fazer pedagógico em sala de aula. 

O currículo do Município, no que diz respeito aos Direitos de Aprendizagem das 

crianças, público alvo da Educação Infantil, reitera o compromisso firmado pela BNCC e 

garante os seguintes direitos:   

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

● Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, 

o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. 

● Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 

com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 

acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua 

criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, 

cognitivas, sociais e relacionais. 



          CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 

 

 

     14 

● Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 

da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da 

realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das 

brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes 

linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

● Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, 

na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas 

modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

● Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 

questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 

● Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo 

uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas 

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na 

instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. 

Cabe destacar que, os direitos de aprendizagem das crianças elencados anteriormente, 

dizem respeito a formação integral do indivíduo em sua totalidade, como já mencionamos 

anteriormente, no entanto, para que essas aprendizagens se constituam, ao longo dessa etapa 

da Educação Básica, faz-se necessário uma preocupação relacionada às práticas em sala de 

aula, que considerem o desenvolvimento de cada criança, o respeito às suas particularidades, 

aos seus processos pessoais de aquisição do conhecimento e de habilidades,  ao ritmo de 

aprendizagem individual e coletivo, as histórias e vivências pessoais, aos contextos 

socioculturais e históricos em que se inserem, dentre outros fatores que contribuem para o 

pleno desenvolvimento da criança e pelo “olhar” único (e multifacetado) do professor para 

cada um de seus pequenos aprendizes. 
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II. A Educação infantil e seu papel fundante no contexto da Educação 

Básica. 

A Educação Infantil se caracteriza na primeira etapa da Educação Básica, portanto, no 

primeiro acesso da criança a educação e trata-se do momento crucial para que os laços 

afetivos e de convivências com outras crianças e com os adultos sejam consolidados, nesse 

sentido, a criança, ao adentrar na Educação Infantil passa a conviver em um ambiente, no qual 

as regras e relações, até então no contexto de seu núcleo familiar, necessitam de 

reestruturação, de acomodações constantes de aprendizagens, de situações desafiadoras  

para que se desenvolvam ao longo dessa etapa em um ambiente social e coletivo mais 

abrangente daquele de seu núcleo familiar. 

Com isso, a Educação Infantil – que por muitos e muito anos tratava-se apenas de um 

período preparatório para o Ensino Fundamental – passou a ter uma identidade própria, em 

que o compromisso com o desenvolvimento das crianças e suas aprendizagens, nas mais 

distintas áreas do conhecimento, passaram a assumir o papel central do trabalho nessa etapa 

e tratados de maneira intencional em todo o processo de ensino e de aprendizagem, tanto na 

creche, quanto na Etapa. 

Em se  tratando dessa intencionalidade, cabe destacar o preconizado pela BNCC (2018) 

que [esta] consiste na organização e proposição, pelo educador, de experiências que permitam 

às crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as relações com a natureza, 

com a cultura e com a produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais 

(alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas brincadeiras, nas experimentações com materiais 

variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas.    

Destacamos ainda, o papel exercido pelo profissional (o adulto) que interage com essas 

crianças, da necessidade constante de observação de cada uma delas, seus avanços, suas 

necessidades de aprendizagens, de relacionamento, das interações estabelecidas com os 

outros e a integração no espaço-tempo da sala de aula e da escola. Cabe ao adulto (educador) 

a reflexão constante sobre o desenvolvimento das crianças e da sua própria prática diária, a 

seleção, a organização, o planejamento e a mediação das situações de aprendizagens 

propostas a turma, bem como o monitoramento das práticas e das interações, garantindo a 
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pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças, conforme 

descritos pela BNCC. No papel do educador, faz-se necessário frisar ainda, o seu papel, no que 

se refere ao monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento das crianças de 

maneira individual, assim como, o da turma toda, com a produção de registros de 

acompanhamento, relatos reflexivos a respeito dos avanços obtidos e das retomadas 

necessárias, além, é claro, dos registros produzidos pelas próprias crianças.    

 

III. A organização curricular em “Campos de Experiências” 

 
Os Direitos de Aprendizagem da criança na Educação Infantil, prescritos pela BNCC, 

consistem em um salto qualitativo no que diz respeito ao compromisso assumido por todos 

os profissionais que atuam nessa etapa de ensino. , no entanto a própria BNCC  apresenta 

alguns “eixos estruturantes” no trabalho com as crianças, que são denominados  “Campos de 

Experiências” e organizados por saberes, desenvolvimentos e habilidades pessoais e de grupo, 

considerando suas especificidades de ensino e de aprendizagem. 

Os campos de experiências e suas especificidades temáticas e de 
desenvolvimento2  

Campo de Experiência Diz respeito ao desenvolvimento... 

O eu, o outro e o nós individual, por meio do reconhecimento de si, ao cuidado de si 

próprio e do outro, bem como se constituir em um ser social 

que compõem um grupo, o desenvolvimento coletivo, a 

cooperação.                                                                                                    

Corpo, gestos e 

movimentos 

dos movimentos individuais e coletivos, da participação ativa e 

colaborativa em situações de brincadeiras, ao reconhecimento 

corporal de si próprio e dos outros, a compreensão e a 

utilização de diferentes gestos para comunicação, bem como a 

percepção de si enquanto ser humano (sentimentos, sentidos 

e motricidade).  

Traços, sons, cores e 

formas 

das diferentes linguagens artísticas, tais como a dança, a 

música, o teatro (por meio de representações, ou o “faz de 

                                                      
2 Quadro produzido por Edimilson Ribeiro e publicado no Caderno Pedagógico, Volume 2, edição 2019, da 

Somos Educação, com algumas adaptações para esse documento, disponível para download em: 
https://www.edocente.com.br/conteudos-para-download/caderno-pedagogico-2019/   

https://www.edocente.com.br/conteudos-para-download/caderno-pedagogico-2019/
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conta”) e as artes visuais, de maneira atuante, nas quais os 

alunos possam apreciar a arte de outros, como também, 

produzi-las no espaço escolar.   

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

das capacidades e das habilidades relacionadas ao 

desenvolvimento da linguagem verbal: a fala pública em 

situações de conversa com outros colegas e os adultos, da 

apropriação da literatura adequada a sua própria idade para 

que possa desenvolver-se linguisticamente, assim como a sua 

imaginação e pensamento, a escuta atenta do professor e dos 

colegas.   

Espaços, tempos, 

quantidades, relações e 

transformações 

do reconhecimento espacial, das narrativas e memórias 

pessoais, das mudanças ocorridas no tempo e as 

transformações ocorridas em sua vida, familiares, 

comunidade, da identificação de quantidades, mudanças 

ocorridas em seu espaço de vivência.   

 Os campos de experiências buscam o desenvolvimento da criança em sua 

integralidade, o contato com os mais diferentes conhecimentos de diversas áreas, a produção 

cultural e artística, o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, da narratividade, da 

relação pessoal com seus espaços de vivência, de suas memórias e histórias pessoais e 

coletivas, dos conhecimentos matemáticos necessários para a vida social, dentre outros.  

 Além disso, a estruturação em campos de experiências contribui para a organização 

do trabalho do professor, de sua rotina diária, para o planejamento das situações de 

aprendizagem a serem propostas às crianças, a organização dos tempos e dos espaços 

destinados às atividades cotidianas, bem como ao acompanhamento dos avanços pessoais e 

coletivos de sua turma.   

  Enfim, toda essa organização curricular, proposta pelo Currículo do Município buscou 

levar em consideração dois grandes sujeitos desse processo, em primeiro lugar as crianças 

que frequentam essa etapa de ensino considerando o desenvolvimento contínuo, por outro 

lado, o educador, aquele adulto que interage cotidianamente com essas crianças e seu papel 

primordial de promoção do desenvolvimento dos jovens cidadãos do município de Indaiatuba.      
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IV. Os quadros curriculares e as proposições de situações de aprendizagens.    

 Nas páginas seguintes encontram-se os quadros curriculares nos quais descrevem os 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, as habilidades a serem desenvolvidas pelos 

alunos, assim como propostas de atividades possíveis de realizar no ambiente escolar.  
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Educação Infantil 
Berçário I  

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 
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Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos 

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Movimentar as 

partes do corpo 

para exprimir 

corporalmente 

emoções, 

necessidades e 

desejos, 

manifestando suas 

intenções 

comunicativas. 

BNCC - EI01CG01 

Expressão emocional 

e social 

● Situações nas quais sejam nomeadas as possíveis 

emoções e atitudes das crianças nos momentos de 

choro, risos e euforia, tais como: insatisfação, tristeza, 

alegria, saudade, fome, incômodo com a higiene 

pessoal, entre outros. 

2. Experimentar as 

possibilidades 

corporais nas 

brincadeiras e 

interações em 

ambientes 

acolhedores e 

desafiantes.     

BNCC - EI01CG02     

Coordenação 

  

Motora Ampla 

 

Sensório-Motor 

● Experiências sensoriais, tais como: contato com 

diferentes texturas. Exemplo: Explorar gelatina com 

mãos ou pés, andar em tapete sensorial entre outros. 

● Cantigas que permitam explorar movimentos, tais 

como: bater palma, agachar, dar as mãos, entre outros. 

● Caixa sensorial com diferentes materiais: metais, 

farinhas, texturas, madeira, etc. 

● Organizar na sala ambientes com diferentes estímulos, 

tais como: cabana, móbiles, estímulos auditivos, painel 

sensorial, túnel de cadeiras e mesas cobertas com 

tecidos para estimular o engatinhar, entre outros. 

● Atividade de experiência corporal diante do espelho. 

● Cortinas coloridas com aplicação de chocalhos e outros 

objetos sonoros; balançar chocalhos em todas as 

direções para que o bebê acompanhe com o olhar. 

3. Imitar gestos e 

movimentos de 

outras crianças, 

adultos e animais 

em interações e 

brincadeiras. 

   BNCC  - EI01CG03      

Som 

 

Imitação 

 

Função Simbólica 

 

● Situações em que os bebês tenham contato com 

diferentes sons. 

● Atividades em que os bebês possam imitar diferentes 

gestos e movimentos, com a utilização de músicas 

infantis, histórias, parlendas, cantigas e brincadeiras. 

● Situações em que os bebês sejam estimulados a imitar 

gestos do adulto ou de crianças maiores.  

4. Participar do 

cuidado do seu 

corpo e da 

Hábitos de higiene 

pessoal 

● Atividades no momento do banho com estímulo para 

identificação das partes do corpo e dos hábitos de 

higiene, além de estreitar o relacionamento afetivo. 
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promoção do seu 

bem-estar nas 

atividades 

cotidianas. 

BNCC - EI01CG04 

● Construção de hábitos de higiene em situações 

cotidianas, tais como: limpar o nariz, trocar a roupa, 

lavar as mãos, etc. 

5. Utilizar os 

movimentos de 

preensão, encaixe e 

lançamento, 

ampliando suas 

possibilidades de 

manuseio  e 

exploração de 

diferentes materiais 

e objetos. 

BNCC - EI01CG05 

Manipulação 

 

Movimentação  

 

 

● Atividades com objetos / brinquedos de diferentes 

tamanhos e texturas, nomeando as características dos 

mesmos para que possam lançar e encaixar. 

 

6. Ampliar suas 

possibilidades de 

movimento em 

espaços que 

possibilitem 

explorações 

diferenciadas. 

Deslocamentos 

 

Reconhecimento 

espacial  

● Situações em que a criança possa engatinhar, rolar, 

transpor obstáculos possíveis para idade e andar em 

diferentes texturas. 

● Atividades nas quais as crianças / bebês possam 

movimentar-se pelo espaço da sala.  

7. Nomear as partes 

do corpo, tais 

como: cabeça, pé, 

mão, barriga. 

Corpo Humano ● Atividades de exploração de cantigas (Cabeça, ombro, 

joelho e pé / Olhos de Azeitona, etc.). 

● Procedimentos de rotina em que o adulto nomeia as 

partes do corpo (banho, alimentação, sono, ao vestir e 

desvestir, calçar e descalçar). 

8. Participar de 

atividades e 

brincadeiras 

envolvendo os 

sentidos (tato, 

paladar, visão, 

audição e olfato). 

Corpo Humano 

(Sentidos) 

● Piquenique, receitas diversas, histórias infantis que 

abordem o tema alimentação e posterior degustação 

de salada de frutas (frutas autorizadas por 

nutricionista). 

● Pintura com tintas que tenham referência olfativa de 

alimento (corante comestível). 

● Brincadeiras de produção de sons com diferentes 

objetos. 

● Explorar diferentes suportes visuais, tais como: 

revistas, livros, imagens, cartazes, objetos, etc. 
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Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e 
Imaginação  

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1.Reconhecer 

quando é chamado 

por seu nome e 

reconhecer os 

nomes de pessoas 

com quem convive 

nas atividades 

cotidianas. 

BNCC - EI01EF01 

Nome próprio 

 

Nome das pessoas 

do convívio 

● Cantigas e brincadeiras ou lengalengas que retratam os 

nomes das crianças. 

● Situações em que as crianças nomeiam os colegas, as 

monitoras e familiares com o apoio de fotos. 

● Na rotina de sala de aula chamar sempre as crianças 

pelo nome (evitar apelidos e abreviações). 

2. Demonstrar 

interesse ao ouvir a 

leitura de poemas e 

a apresentação de 

músicas. 

BNCC - EI01EF02 

Escuta de textos  

 

Escuta de 

apresentações 

musicais 

● Atividades nas quais as crianças cantem / recitem 

parlendas e cantigas de roda, populares e folclóricas. 

● Roda de Música explorando diferentes gêneros 

musicais, com e sem o apoio de instrumentos musicais 

e diferentes recursos audiovisuais.  

● Cantigas de ninar na hora do sono. 

● Atividades em que o adulto cante músicas conhecidas e 

as crianças acompanhem. 

● Recitação de poemas infantis.  

3. Demonstrar 

interesse ao ouvir 

histórias lidas ou 

contadas, 

observando 

ilustrações e os 

movimentos de 

leitura do adulto-

leitor (modo de 

segurar o portador e 

de virar as páginas). 

BNCC -  EI01EF03 

Escuta da leitura de 

diferentes gêneros 

textuais 

 

 

 

 

● Roda de leitura diária de diferentes gêneros textuais. 

● Atividades de manuseio de livros. 

● Projeto Sacola da Leitura. 

● Contação de histórias com recursos diversos. 

4. Reconhecer 

elementos das 

ilustrações de 

histórias, 

Reconhecimento de 

ilustrações 

presentes em 

diversos recursos 

● Atividades de manuseio de livros para identificar as 

ilustrações, a partir do solicitado pelo adulto-leitor. 

● Leitura colaborativa com exploração das ilustrações das 

obras.  
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apontando-os, a 

pedido do adulto-

leitor, na interação 

com os recursos 

disponíveis. 

BNCC - EI01EF04 

 

 

 

 

5. Imitar as 

variações de 

entonação e gestos  

realizados pelos 

adultos, ao ler 

histórias e ao cantar. 

BNCC - EI01EF05 

Expressão oral ● Manuseio de livros e diferentes portadores textuais. 

● Atividades em que as crianças imitem gestos e 

expressões realizadas pelos adultos em situações de 

leitura e contação de história. 

 

6. Comunicar-se com 

outras pessoas 

usando  

movimentos, gestos, 

balbucios, fala e 

outras  

formas de 

expressão. 

BNCC - EI01EF06 

Expressão oral e 

corporal 

● Conversas com a criança sobre as ações que estão 

sendo realizadas: vamos tomar banho, lavar o pé, 

comer a banana... e uso da linguagem oral em situações 

práticas do cotidiano, como as regras de convivência: 

bom dia, por favor, obrigado, etc. 

● Brincadeiras e jogos cantados. 

● Brincadeiras com telefones de brinquedo. 

● Brincadeiras com fantoches. 

● Brincadeiras de imitação e faz-de-conta. 

7. Conhecer e 

manipular materiais 

impressos e 

audiovisuais em 

diferentes 

portadores (livro, 

revista, cartaz, CD,  

etc.). 

BNCC - EI01EF07 

Manuseio de 

diferentes materiais 

impressos e 

audiovisuais 

 

● Situações de manuseio de diferentes portadores 

textuais e periódicos. 

● Projeto da Sacola de leitura. 

 

8. Participar de 

situações de escuta 

de textos em 

diferentes gêneros 

textuais (poemas, 

fábulas, contos, 

receitas, anúncios 

etc.). 

BNCC - EI01EF08 

Escuta da leitura de 

diferentes gêneros 

textuais 

● Roda de leitura diária com diferentes gêneros textuais. 

● Projeto Sacola da Leitura. 

● Leitura realizada por convidados da comunidade 

escolar. 
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Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações  

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Explorar e 

descobrir as 

propriedades de 

objetos e materiais 

(odor, cor, sabor, 

temperatura) por 

meio de brincadeiras. 

BNCC - EI01ET01 

 

 

Percepção visual 

 

Sensações táteis 

 

 

● Promoção da estimulação sensorial dos alimentos 

permitidos para a faixa etária, seguindo também a 

consistência adequada. 

● Atividades de estimulação dos bebês, por meio das 

frutas do cardápio dispostas para que possam 

explorá-las.  

● Exploração de tapetes sensoriais e bambolês 

sensoriais. 

● Exploração de móbiles confeccionados com materiais 

reutilizáveis. 

● Organização da sala de aula como um ambiente 

sensorial de todos os órgãos do sentido, organizar 

cantos com diferentes materiais para a estimulação 

que que devem ser trocados periodicamente. 

2. Explorar relações 

de causa e efeito 

(transbordar, 

misturar, tingir, 

mover e remover 

etc.) na interação 

com o mundo físico. 

BNCC - EI01ET02 

Causa e efeito: 

transbordar, 

misturar, mover, 

etc.  

 

 

 

● Apresentação de objetos para o bebê segurar e soltar 

para vê-los cair. 

● Atividades de arremesso de objetos para o bebê 

tentar agarrar. 

● Brincadeiras de esconde-esconde: pegar uma toalha 

e brincar com o bebê de esconder o rosto, esconder 

objetos e procurá-lo junto com o bebê, repetidas 

vezes. 

● Disponibilizar  móbiles para a percepção dos 

movimentos. 

● Atividades com mistura de tinta: Colocar água na 

garrafa e pingos de tinta na tampa, orientar os bebês 

a agitar a garrafa para fazer e misturar e descobrir as 

cores.  

● Brincadeiras de puxar o lençol com brinquedos em 

cima, empurrar caixas com brinquedos dentro. 

● Caixa sensorial: organização do ambiente com caixas 

que caibam os bebês dentro. Encape-as por dentro 

com carpetes, tecidos aveludados, lixas, papel bolha, 

faça um circuito onde os bebês passarão por todas as 

caixas fazendo a exploração. Em outro momento 



          CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 

 

 

     25 

poderá ser colocadas garrafas sensoriais, bolas de 

vários tamanhos e outros objetos. 

3. Explorar o 

ambiente pela ação e 

observação, 

manipulando, 

experimentando e 

fazendo descoberta, 

durante as situações 

de interações e 

brincadeiras. 

BNCC - EI01ET03 

 

 

 

Exploração de 

ambientes 

 

 

● Interação com o bebê para aguçar a curiosidade de 

explorar o ambiente e materiais disponibilizados. 

● Organização de ambientes que estimulam o 

desenvolvimento dos bebês, oportunidades de 

movimentos corporais, estimulação dos sentidos. 

Esses ambientes devem ter objetos de acordo com a 

faixa etária, grandes, bem coloridos e atrativos.  

● Disponibilização de móbiles coloridos, pendurar 

dentro do campo de visão do bebê. 

● Utilização de um chocalho e balançá-lo em todas as 

direções para que o bebê acompanhe com a cabeça. 

● Atividade em que o bebê seja acomodado de bruços 

em cima de um rolo para sustentar a cabeça e balance 

o chocalho para todas as direções para que 

acompanhe com a cabeça. 

●  Atividades que estimulem os bebês a explorar os 

materiais, amassar papel, jogar bolas de papel na água 

para ver o que acontece. 

● Atividades que incentivem o sentar, rastejar, controlar 

a postura sentada em cima do rolo com ou sem auxílio, 

permanecer em pé segurando em carrinhos de 

empurrar e estimular o engatinhar ou andar. 

● Apresentação de objetos grandes e coloridos para que 

o bebê possa brincar e tentar alcançá-los com as mãos. 

● Caixa surpresa: colocar objetos na caixa e estimular os 

bebês a explorar texturas, tamanhos e sons dos 

objetos. 

● Confecção do tapete sensorial para exploração de 

texturas.  

4. Manipular, 

experimentar, 

arrumar e explorar o 

espaço por meio de 

experiências de 

deslocamentos de si 

e dos objetos durante 

as atividades 

cotidianas. 

BNCC - EI01ET04 

 

Exploração do 

espaço 

 

Deslocamento 

● Circuitos com diferentes obstáculos com cadeiras, 

mesas, almofadas grandes e panos por onde as 

crianças possam engatinhar ou andar, subir, descer, 

passar por dentro, por cima, por baixo. 

● Atividades nas quais sejam posicionados objetos 

grandes e coloridos e estimular o bebê para 

engatinhar ou andar para alcançar o objeto. 

● Confecção de um varal para pendurar várias bolas 

para os bebês, bater, colar em fita adesiva ou chutar 

com apoio ou sem apoio.  
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● Atividade em que o bebê seja acomodado deitado 

em um lençol e puxá-lo, envolver o bebê no 

colchonete e promover possibilidades de rolamento. 

● Estimulação com os rolos de espuma, onde os bebês 

possam deitar-se em cima, rolar para frente, para 

trás, e até mesmo rolar o objeto sozinho e ir buscá-

lo. 

5. Manipular 

materiais diversos 

para comparar as 

diferenças e 

semelhanças entre 

eles durante as 

interações e 

brincadeiras. 

BNCC - EI01ET05 

Manipulação de 

objetos 

 

Semelhanças e 

diferenças entre 

objetos 

● Momentos de incentivo a guardar brinquedos em 

caixas por tipo e critérios (cores, tamanho…).   

● Atividades com tampas de pote  de diversas cores e 

tamanhos, tampar e destampar, empilhar, encaixar. 

● Utilização de caixas de vários tamanhos para encaixar 

uma dentro da outra. 

● Utilização de objetos de diversos tamanhos para 

compará-los e observar qual é maior ou menor 

(garrafas com glitter ou sementes, caixas encapadas 

com papéis bem coloridos). 

6. Vivenciar 

diferentes ritmos, 

velocidades e fluxos 

nas interações e 

brincadeiras (em 

danças, balanços, 

escorregadores etc.). 

BNCC - EI01ET06 

Corpo e suas 

possibilidades 

 

Interação social  

 

Socialização 

● Brincadeiras com bolas: incentivar os bebês a passar 

a bola um para o outro. 

● Atividades de canto de músicas, cantigas fazendo 

gestos para que os bebês emitem. 

● Momentos de desafios de estimulação corporal 

(passar dentro de caixas, túnel, buscar objetos em 

diferentes distâncias, entre outros). 

● Situações onde possam compartilhar brinquedos. 

 

Campo de Experiência: O eu, o outro, e o nós 

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Perceber que suas 

ações têm efeitos nas 

outras crianças e nos 

adultos. 

BNCC - EI01EO01 

 

Percepção das reações 

humanas 

● Atividades de estimulação dos alunos a 

cumprimentar na chegada, despedir na saída, 

agradecer ao recebido. 

● Momentos de diálogos com as crianças quando 

algum aluno estiver chorando, verbalizando para 

eles os motivos: dor, fome, sono,  disputa de 

brinquedo com outro colega. 
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● Momentos em que o adulto verbaliza para as 

crianças os sentimentos presenciados por eles nos 

colegas e adultos. 

● Atividades de imitação: cuidados de boneca ou 

boneco, conversa ao telefone. 

2.Perceber as 

possibilidades e os 

limites de seu corpo 

nas brincadeiras e 

interações das quais 

participa. 

BNCC - EI01EO02 

Percepção das 

possibilidades do corpo 

 

Interação  

 

Limites do próprio corpo  

● Brincadeiras em grupos em que os alunos são 

desafiados a escalar circuito espumado, 

almofadas, chegar a um ponto, carregar um 

objeto, encontrar objetos escondidos e suas 

conquistas são nomeadas para eles. 

● Situações do dia-a-dia em que o aluno é 

estimulado a fazer sozinho algumas tarefas ou 

auxiliar um colega: segurar a mamadeira, ajudar 

tirar a roupa, calçado, carregar os brinquedos ou 

pequenos pertences. 

● Brincadeiras de entrar e sair em caixas de 

diferentes tamanhos. 

● Atividades em que as crianças guardem objetos e 

brinquedos dentro de caixas de diferentes 

tamanhos. 

3.Interagir com seus 

pares, crianças de 

outras faixas etárias e 

adultos ao explorar 

materiais, objetos e 

brinquedos. 

BNCC - EI01EO03 

 

Percepção tátil e visual 

 

Interação  

 

Exploração de materiais 

e de objetos  

● Brincadeiras coletivas de exploração de objetos 

variados: utensílios de cozinha, potes plásticos, 

elementos da natureza, garrafas com líquido 

colorido, brinquedos, caixa tátil, cabide sonoro; 

tapete tátil; trilha sensorial; passar diferentes 

texturas pelo corpo da criança e ir conversando 

sobre as sensações (exploração física e sensorial 

de materiais diversos). 

● Atividades nas quais os adultos participam da 

brincadeira nomeando para os alunos os materiais 

e questioná-los, ouvindo-os atentamente, 

independente da qualidade de resposta possível 

para os alunos. 

4. Comunicar 

necessidades, 

desejos e emoções 

utilizando gestos, 

balbucios, palavras. 

BNCC - EI01EO04 

Comunicação Oral, 

percepção de 

sentimentos e emoções 

● Nas atividades do dia a dia estimular os alunos a 

expressar seus desejos, emoções, perguntando a 

eles o que sentem. O adulto deve esforçar-se em 

compreender e nomear para a criança a 

percepção.  
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5. Reconhecer seu 

corpo e expressar 

suas sensações em 

momentos de 

alimentação, higiene, 

brincadeira e 

descanso, 

participando de 

modo ativo e 

progressivo de todas 

as atividades 

cotidianas. 

BNCC - EI01EO05 

Percepção corporal e 

linguagem oral 

● Brincadeira de nomear partes do corpo, cantigas 

em que o aluno deve tocar o corpo durante a 

música. 

● Momentos nos quais, durante a alimentação, 

higiene, sono, brincadeiras e repouso, os adultos 

relatam para as crianças as situações vivenciadas, 

que sensações elas causam nos adultos e crianças. 

6. Interagir com seus 

pares, com outras 

crianças da mesma 

faixa etária e adultos, 

ampliando o 

conhecimento de si e 

do outro no convívio 

social. 

BNCC - EI01EO06 

Interação social ● Momentos de interação com outros grupos em 

momentos de contação de história, atividade 

externas, uma turma ir brincar na sala da outra de 

uma brincadeira comum que todos gostam. 

 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas   

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1.Explorar sons 

produzidos com o 

próprio corpo e com 

objetos do ambiente 

no uso cotidiano, 

experimentando 

diferentes sons. 

BNCC - EI01TS01 

 

Som do corpo 

 

Som dos objetos 

 

 

● Brincadeiras de imitação de sons de animais e 

objetos. 

● Atividades de batuque de diferentes objetos: 

metais, madeira, plástico e papel em diferentes 

suportes. 

● Atividades de reprodução de sons utilizando o 

próprio corpo e brinquedos e outros materiais / 

objetos.  

● Brincadeiras de ouvir os sons emitidos em lugares 

fora do campo de visão das crianças. 
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 2. Marcas gráficas, 

em diferentes 

suportes, usando 

instrumentos 

riscantes e tintas. 

BNCC - EI01TS02 

Representações gráficas 

 

Explorar cores e formas 

 

● Produção de registros livres com materiais 

diversificados: tinta comestível, água tingida com 

legumes e verduras, etc. 

● Apresentação de imagens de obras de arte, 

pinturas, revistas chamando atenção das crianças 

para as cores, as formas, ensinando-os a olhar com 

fruição (prazer ou estranhamento). 

3.Explorar diferentes 

fontes sonoras e 

materiais para 

acompanhar 

brincadeiras 

cantadas, canções, 

músicas e melodias. 

BNCC - EI01TS03 

Ritmos musicais ● Momentos de manipulação de brinquedos com 

sons. 

● Produzir brinquedos com sons. 

● Momentos de escuta de   sons da natureza e de 

animais, reproduzidos por audiovisual.  

● Resgate com as famílias, músicas do repertório 

familiar e ampliar acrescentando outras músicas 

infantis. 

● Momentos de cantar as músicas conhecidas pelas 

crianças em diferentes ritmos. 

4.Conhecer e 

explorar 

instrumentos 

musicais de origem 

africana e indígena. 

Música e tipos de 

sonoridade 

● Apresentar o brinquedo caxixi e ganzá, 

contextualizar a origem dos brinquedos. 

● Apresentação de fotos de crianças em situações 

de brincadeiras que representem a diferentes 

culturas / grupos étnicos.   

● Exploração de brinquedos musicais com as 

crianças, verbalizando para os bebês os tipos de 

materiais utilizados (elementos da natureza: 

madeira, sementes, folhagens, terra, etc.). 

5. Apreciar obra de 
diferentes culturas 
para ampliar o 
repertório. 

Arte visual ● Apresentação obras de arte (objetos) da cultura 
africana e indígena, contextualizando o artista, 
explorando a temática dos trabalhos de arte 
explorados, bem como obras que representam 
diferentes culturas e povos.  
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Educação Infantil 
Berçário II  

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 
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Campo de Experiência:  Corpos, Gestos e Movimentos 

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Movimentar-se  

para exprimir 

corporalmente 

emoções, 

necessidades e 

desejos, 

manifestando suas 

intenções 

comunicativas. 

BNCC - EI01CG01 

Expressão emocional 

e social 

● Situações nas quais sejam nomeadas as possíveis 

emoções e atitudes das crianças nos momentos de 

choro, risos e euforia, tais como: insatisfação, tristeza, 

alegria, saudade, fome, incômodo com a higiene 

pessoal, entre outros. 

● Situações de imitação de emoções, a partir de histórias 

e músicas. 

2. Experimentar as 

possibilidades 

corporais nas 

brincadeiras e 

interações em 

ambientes 

acolhedores e 

desafiantes.      

BNCC - EI01CG02     

Coordenação 

Motora Ampla 

 

Sensório-Motor 

● Experiências sensoriais, tais como: contato com 

diferentes texturas. Exemplo: Explorar gelatina com 

mãos e/ou pés, andar em tapete sensorial entre outros. 

● Cantigas que permitam explorar movimentos, tais 

como: bater palma, agachar, dar as mãos, entre outros. 

● Caixa sensorial com diferentes materiais: metais, 

farinhas, texturas, madeira, etc. 

● Organização na sala ambientes com diferentes 

estímulos, tais como: cabana, móbiles, estímulos 

auditivos, painel sensorial, túnel de cadeiras e mesas 

cobertas com tecidos para estimular o engatinhar, 

entre outros. 

● Atividade de experiência corporal diante do espelho. 

● Cortinas coloridas com aplicação de chocalhos e outros 

objetos sonoros.  

3. Ampliar suas 

possibilidades de 

movimento em 

espaços que 

possibilitem 

explorações 

diferenciadas. 

Diferentes 

deslocamentos 

 

Locomoção 

● Situações em que a criança possa subir, descer, 

engatinhar, rolar, transpor obstáculos possíveis para 

idade e andar em diferentes texturas, nos diferentes 

ambientes da escola e creche. 

4. Imitar gestos e 

movimentos de 

outras crianças, 

adultos e animais, 

Som 

 

Imitação 

 

● Situações em que as crianças  tenham contato com 

diferentes sons. 
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em interações e 

brincadeiras. 

BNCC - EI01CG03 

 

           

Função Simbólica 

 

● Atividades em que os bebês possam imitar diferentes 

gestos e movimentos, com a utilização de músicas 

infantis, histórias, parlendas, cantigas e brincadeiras. 

● Situações em que os bebês sejam estimulados a imitar 

gestos do adulto ou de crianças maiores.  

● Atividades que permitam que as crianças descubram 

e escutem diferentes sons e questionar “Que som é 

esse?”. 

● Atividade com instrumentos musicais (bandinha), 

incluindo a confecção de objetos sonoros com objetos 

não estruturados. 

5. Participar do 

cuidado do seu 

corpo e da 

promoção do seu 

bem-estar nas 

atividades 

cotidianas. 

BNCC - EI01CG04 

 

Hábitos de higiene 

pessoal 

● Atividades no momento do banho com estímulo para 

identificação das partes do corpo e dos hábitos de 

higiene, além de estreitar o relacionamento afetivo. 

● Construção de hábitos de higiene em situações 

cotidianas, tais como: limpar o nariz, trocar a roupa, 

lavar as mãos, etc.  

● Momentos de promoção do uso da colher e do copo. 

● Ações cotidianas que estimulem a autonomia para: 

vestir-se e desvestir-se, escovar os dentes, calçar e 

descalçar os sapatos e meias, guardar os seus 

pertences na mochila. 

● Parceria com família para o início do processo da 

criança deixar de usar fraldas, observando os sinais 

físicos, cognitivos e comportamentais. 

● Situações de imitação / brincadeiras de faz-de-conta 

de banho em boneca e troca de roupa; passar creme 

no corpo da boneca ou no próprio corpo. 

6. Utilizar os 

movimentos de 

preensão, encaixe e 

lançamento, 

ampliando suas 

possibilidades de 

manuseio e 

exploração de 

diferentes materiais 

e objetos. 

BNCC - EI01CG05 

           

Manipulação 

 

Movimentação  

 

 

● Atividades com objetos / brinquedos de diferentes 

tamanhos e texturas, nomeando as características dos 

mesmos para que possam lançar e encaixar. 

Manipular objetos/brinquedos de diferentes 

tamanhos e texturas, nomeando as características dos 

mesmos. 

● Desafios de lançamentos com bolas de diferentes 

tamanhos e posições diversas e em diferentes 

materiais como Boca do palhaço, caixas, etc. 

● Brincadeira de encaixe com propostas desafiadoras. 

● Atividades de modelagem com massinha.  

● Receitas diversas.  
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7. Nomear as 

partes do corpo, 

tais como: cabeça, 

pé, mão, barriga.  

 

 

 

Corpo Humano ● Atividades de exploração de cantigas (Cabeça, ombro, 

joelho e pé / Olhos de azeitona, etc.). 

● Procedimentos de rotina em que o adulto nomeia as 

partes do corpo (banho, alimentação, sono, ao vestir 

e desvestir, calçar e descalçar).  

● Utilização de livros e vídeos que abordem a temática 

própria para a idade. 

8. Participar de 

atividades e 

brincadeiras 

envolvendo os 

sentidos (tato, 

paladar, visão, 

audição e olfato). 

 

 

 

Corpo Humano 

(Sentidos) 

● Piquenique, receitas diversas, histórias infantis que 

abordem o tema alimentação e posterior degustação 

de salada de frutas. (frutas autorizadas por 

nutricionista). 

● Pintura com tintas que tenham referência olfativa de 

alimento (Corante Comestível);   

● Brincadeiras de produção de sons com diferentes 

objetos. 

● Explorar diferentes suportes visuais, tais como: 

revistas, livros, imagens, cartazes, objetos, etc. 

9. Construir 
brinquedos com 
materiais diversos. 

Coordenação 
Motora ampla e fina 

● Explorar sucatas para criar brinquedos, tais como: 
carrinhos, animais, trenzinho, brinquedos que rolam, 
etc., explorando a habilidade de puxar, arrastar, 
empurrar, levantar, abaixar, confeccionar 
instrumentos musicais. 

● Confeccionar uma bolinha, amassando o papel e 
prendendo com elástico (ioiô de jornal), para explorar 
o movimento do ioiô. 

 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e 
Imaginação  

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1.Reconhecer 

quando é chamado 

por seu nome e 

reconhecer os 

nomes de pessoas 

com quem convive 

nas atividades do 

cotidiano. 

Nome próprio 

 

Nome das pessoas 

do convívio 

● Cantigas e brincadeiras ou lengalengas que retratam os 

nomes das crianças. 

● Situações em que as crianças nomeiem os colegas, as 

monitoras e familiares com o apoio de fotos. 

● Na rotina de sala de aula chamar sempre as crianças 

pelo nome (evitar apelidos e abreviações). 
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BNCC - EI01EF01 

2. Demonstrar 

interesse ao ouvir a 

leitura de poemas e 

a apresentação de 

músicas. 

BNCC - EI01EF02 

Escuta de textos  

 

Escuta de 

apresentações 

musicais 

● Atividades nas quais as crianças cantem / recitem 

parlendas e cantigas de roda, populares e folclóricas. 

● Roda de Música explorando diferentes gêneros 

musicais, com e sem o apoio de instrumentos musicais 

e diferentes recursos audiovisuais.  

● Cantigas de ninar na hora do sono. 

● Atividades em que o adulto cante músicas conhecidas 

e as crianças acompanhem. 

● Recitação de poemas infantis.  

3. Demonstrar 

interesse ao ouvir 

histórias lidas ou 

contadas, 

observando 

ilustrações e os 

movimentos de 

leitura do adulto-

leitor (modo de 

segurar o portador e 

de virar as páginas). 

BNCC - EI01EF03 

Escuta da leitura de 

diferentes gêneros 

textuais 

 

 

 

 

● Roda de Leitura diária de diferentes gêneros textuais. 

● Atividades de manuseio de livros. 

● Projeto Sacola da Leitura. 

● Contação de histórias com recursos diversos. 

4. Reconhecer 

elementos das 

ilustrações de 

histórias, 

apontando-os, a 

pedido do adulto-

leitor, na interação 

com os recursos 

disponíveis. 

BNCC - EI01EF04 

Reconhecimento de 

ilustrações 

presentes em livros  

 

 

● Atividades de manuseio de livros para identificar as 

ilustrações, a partir do solicitado pelo adulto-leitor. 

● Leitura colaborativa com exploração das ilustrações 

das obras.  

 

 

5. Imitar as 

variações de 

entonação e gestos  

realizados pelos 

adultos, ao ler 

histórias e ao cantar. 

BNCC - EI01EF05 

Expressão oral ● Manuseio de livros e diferentes portadores textuais. 

● Atividades em que as crianças imitam gestos e 

expressões realizadas pelos adultos em situações de 

leitura e contação de história. 
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6. Comunicar-se com 

outras pessoas 

usando  

movimentos, gestos, 

balbucios, fala e 

outras  

formas de 

expressão. 

BNCC - EI01EF06 

Expressão oral e 

corporal 

● Conversas com a criança sobre as ações que estão 

sendo realizadas: vamos tomar banho, lavar o pé, 

comer a banana... e uso da linguagem oral em 

situações práticas do cotidiano, como as regras de 

convivência: bom dia, por favor, obrigado, etc. 

● Brincadeiras e jogos cantados. 

● Brincadeiras com telefones de brinquedo. 

● Brincadeiras com fantoches. 

● Brincadeiras de imitação e faz-de-conta. 

7. Conhecer e 

manipular materiais 

impressos e 

audiovisuais em 

diferentes 

portadores (livro, 

revista, cartaz, CD, 

etc.). 

BNCC - EI01EF07 

Manuseio de 

diferentes materiais 

impressos e 

audiovisuais 

 

● Situações de manuseio de diferentes portadores 

textuais e periódicos. 

● Projeto da Sacola de leitura. 

 

8. Participar de 

situações de escuta 

de textos em 

diferentes gêneros 

textuais (poemas, 

fábulas, contos, 

receitas, anúncios 

etc.). 

BNCC - EI01EF08 

Escuta da leitura de 

diferentes gêneros 

textuais 

● Roda de Leitura diária com diferentes gêneros textuais. 

● Projeto Sacola da Leitura. 

● Leitura realizada por convidados da comunidade 

escolar. 

 

9. Conhecer e 

manipular diferentes 

instrumentos de 

escrita e materiais 

impressos . 

Escrita 

 

 

● Registro, por meio de desenhos de histórias, 

experiências, observações, vivências utilizando lápis, 

giz, canetão, pincel em papel e tecido de diferentes 

texturas, no chão, na areia, na parede. 

● Situações de manuseio de livros, revistas, jornais etc.  
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Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações  

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Explorar e 

descobrir as 

propriedades de 

objetos e materiais 

(odor, cor, sabor, 

temperatura), por 

meio de brincadeira. 

BNCC - EI01ET01 

Percepção visual 

 

Sensações táteis 

● Promoção da estimulação sensorial dos alimentos 

permitidos para a faixa etária, seguindo também a 

consistência adequada. 

● Atividades de estimulação dos bebês, por meio das 

frutas do cardápio da merenda dispostas em uma 

bacia, em que possam explorar as diferentes 

texturas, cheiros, sabores e cores.  

● Momentos em que os bebês provem alimentos 

assados, cozidos, crus (legumes e verduras cozidos e 

crus etc.). 

● Momentos em que as crianças / bebês provem 

alimentos sólidos, líquidos. 

● Atividades em que as crianças / bebês sintam o cheiro 

das frutas e outros alimentos utilizados no cardápio 

em situações do cotidiano. 

● Exploração das características dos alimentos: Ex.: 

macarrão, gelatina, entre outras. 

● Situações de conversa com as crianças sobre a 

temperatura da água (quente ou fria) em momentos 

de banho e escovação.   

● Organização da sala de aula como um ambiente 

sensorial de todos os órgãos do sentido, organizar 

cantos com diferentes materiais para a estimulação 

que que devem ser trocados periodicamente. 

2. Explorar relações 

de causa e efeito 

(transbordar, tingir, 

misturar, mover e 

remover, etc.) na 

interação com o 

mundo físico. 

BNCC - EI01ET02 

 

Causa e efeito: 

transbordar, 

misturar, mover, 

etc.  

 

 

 

● Apresentação de objetos para o bebê segurar e soltar 

para vê-los cair. 

● Atividades de arremesso de objetos para o bebê tentar 

agarrar. 

● Brincadeiras de esconde-esconde: pegar uma toalha e 

brincar com o bebê de esconder o rosto, esconder 

objetos e procurá-lo junto com o bebê, repetidas 

vezes. 

● Atividades com mistura de tinta: Colocar água na 

garrafa e pingos de tintas na tampa, orientar os bebês 

a agitar a garrafa para fazer a mistura e descobrir as 

cores.  
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● Brincadeiras de puxar o lençol com brinquedos em 

cima, empurrar caixas com brinquedos dentro. 

● Caixa variadas: organização do ambiente com caixas 

que caibam os bebês dentro. Encape-as por dentro 

com carpetes, tecidos aveludados, lixas, papel bolha, 

faça um circuito onde os bebês passem por todas as 

caixas fazendo a exploração. Em outro momento 

poderá ser colocadas garrafas sensoriais, bolas de 

vários tamanhos e outros objetos. 

● Colorir a água com corante e levá-la para congelar. Em 

outro momento, colocar as pedras de gelo coloridas 

em um saquinho transparente, esperar derreter para 

observação da transformação. 

3. Explorar o 

ambiente pela ação e 

observação, 

manipulando, 

experimentando e 

fazendo descoberta 

durante as situações 

de interações e 

brincadeiras. 

BNCC - EI01ET03 

 

 

Exploração de 

ambientes 

 

 

● Interação com o bebê para aguçar a curiosidade de 

explorar o ambiente e materiais disponibilizados. 

● Organização de ambientes que estimulam o 

desenvolvimento dos bebês, oportunidades de 

movimentos corporais, estimulação dos sentidos. 

Esses ambientes devem ter objetos de acordo com a 

faixa etária, grandes, bem coloridos e atrativos.  

● Confecção de móbiles coloridos, pendurar no campo 

de visão do bebê. 

● Utilização de um chocalho e balançá-lo em todas as 

direções para que o bebê acompanhe com a cabeça. 

● Atividade em que o bebê seja acomodado de bruços 

em cima de um rolo para sustentar a cabeça e balance 

o chocalho para todas as direções para que 

acompanhe com a cabeça. 

●  Atividades que estimulem os bebês a explorar os 

materiais, amassar papel, jogar bolas de papel na água 

para ver o que acontece. 

● Atividades que incentivem o sentar, rastejar, controlar 

a postura sentada em cima do rolo com ou sem auxílio, 

permanecer em pé segurando em carrinhos de 

empurrar e estimular o engatinhar ou andar. 

● Apresentação de objetos grandes e coloridos para que 

o bebê possa brincar e tentar alcançá-los com as mãos. 

● Caixa surpresa: colocar objetos na caixa e estimular os 

bebês a explorar texturas, tamanhos e sons dos 

objetos. 

● Confecção do tapete sensorial para exploração de 

texturas. Estimulação com os rolos de espuma, onde 

os bebês aproveitam para deitar em cima, rolar para 
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frente, para trás, empurrar, pegar, jogar e até mesmo 

rolar o objeto sozinho e ir buscá-lo; 

● Atividades que incentivem a manipulação de: argila, 

trigo, areia, massinha (feita com trigo e corante no 

caso de ingestão), amassar folhas de revista, amassar 

papel celofane, amassar plástico bolha entre outros. 

● Momentos de estímulo autonomia e noções de A.V.D 

(atividade da vida diária) como: escovar os dentes, 

comer, pentear cabelo, vestir e desvestir, banho, etc. 

4. Manipular, 

experimentar, 

arrumar e explorar o 

espaço por meio de 

experiências de 

deslocamentos de si 

e dos objetos 

durante as atividades 

do cotidiano. 

BNCC - EI01ET04 

 

 

                Exploração do 

espaço 

 

            Deslocamento 

 

● Circuitos com diferentes obstáculos com cadeiras, 

mesas, almofadas grandes e panos por onde as 

crianças possam engatinhar ou andar, subir, descer, 

passar por dentro, por cima, por baixo e entre. 

● Atividades nas quais sejam posicionados objetos 

grandes e coloridos e estimular o bebê para engatinhar 

ou andar para alcançar o objeto. 

● Confecção de um varal e pendurar várias bolas para os 

bebês, bater, chutar com apoio ou sem apoio, colar em 

fita adesiva. 

●  Atividade em que o bebê seja acomodado deitado em 

um lençol e puxá-lo. 

● Envolver o bebê no colchonete e promover 

possibilidades de rolamento. 

● Estimulação com os rolos de espuma, onde os bebês 

possam deitar-se em cima, rolar para frente, para trás, 

e até mesmo rolar o objeto sozinho e ir buscá-lo. 

● Brincadeiras no parque explorando várias 

possibilidades de movimentos: subir e descer o 

escorregador, balançar, entrar e sair nas casinhas, 

piscinas de bolinhas. 

● Atividades em que os alunos possam pendurar 

pedaços de tecidos no varal.  

 

5. Manipular 
materiais diversos 
para comparar as 
diferenças e 
semelhanças entre 
eles, durante as 
interações e 
brincadeiras.  
BNCC - EI01ET05 

 

Manipulação de 
objetos 

 
Semelhanças e 

diferenças entre 
objetos 

● Momentos de incentivo a guardar brinquedos em 

caixas por tipo e critérios (cores, tamanho…).   

● Atividades com tampas de pote  de diversas cores e 

tamanhos, tampar e destampar, empilhar, encaixar. 

● Utilização de caixas de vários tamanhos para encaixar 

uma dentro da outra. 

● Utilização de objetos de diversos tamanhos para 

compará-los e observar qual é maior ou menor 

(garrafas com glitter ou sementes, caixas encapadas 
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com papéis bem coloridos). Brincadeiras de jogar 

bolas, caixas ou dados gigantes para observar o 

deslocamento de cada objeto. 

● Confecção de caixas com furos circulares para os 

bebês encaixarem bolas de piscinas. 

● Cama de gato: utilize uma cesta e barbante. Depois 

coloque vários brinquedos dentro da cesta, amarre o 

fio em um dos buracos da cesta e comece a passar em 

diversas direções. No final amarre o fio novamente 

em um dos buracos, para não escapar. Oriente o 

bebê a tirar os brinquedos que estão dentro da cesta. 

6. Vivenciar 

diferentes ritmos, 

velocidades e fluxos 

nas interações e 

brincadeiras (em 

danças, balanços, 

escorregadores etc.). 

BNCC - EI01ET06 

Corpo e suas 

possibilidades 

 

Interação social  

 

Socialização 

 

● Canto das cores e sons - Coloque uma caixa com vários 

objetos (molho de chaves, potes de cores diversas, 

garrafas cheias de água e gliter, garrafas com água e 

tintas de cores variadas, tampas, copos de plástico, 

etc.) para que os bebês explorem e compartilhem os 

objetos. 

● Canto dos espelhos - Leve os bebês para se observar, 

diga o nome dele (a) e explore os movimentos do 

corpo em diferentes ritmos na frente do espelho 

(atentar-se a segurança da criança). 

● Atividades com brincadeiras cantadas em roda: “A 

formiguinha”, “Boneca de lata”, “Cabeça ombro joelho 

e pé”, “A canoa virou”, “Se eu fosse um peixinho”, “Dez 

indiozinhos”, ao cantar é interessante fazer os gestos 

para os bebês fazerem a imitação. 

● Canto da música - Dançar ou movimentar-se 

livremente no ritmo da música ouvida, com ritmo lento 

e rápido. 

● Brinquedos - Levar os bebês para o parque onde 

poderão explorar os diversos brinquedos, balanço, 

escorregador, cavalinho, triciclo etc. 

● Enquanto toca música, estimule os bebês a se 

movimentar ou dançar no ritmo da música tocada 

(explore o máximo de movimentos possíveis). 

● Brincadeira com bola – Colocar os bebês sentados em 

roda e orientar para que um jogue a bola para ou outro 

no ritmo da música.  
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Campo de Experiência: O eu, o outro, e o nós 

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos 

vivenciarem: 

1.Perceber que suas 

ações têm efeitos nas 

outras crianças e nos 

adultos ao participar 

de situações de 

interações e 

brincadeiras. 

BNCC - EI01EO01 

 

Percepção das reações 

humanas 

● Atividades de estimulação dos alunos a 

cumprimentar na chegada, despedir na saída, 

agradecer ao recebido. 

● Momentos de diálogos com as crianças quando 

algum aluno estiver chorando, verbalizando para 

eles os motivos: dor, fome, sono, disputa de 

brinquedo com outro colega. 

● Momentos em que o adulto verbalize para 

crianças os sentimentos presenciados por eles 

nos colegas e adultos. 

● Atividades de imitação: cuidados de boneca ou 

boneco, conversa ao telefone. 

2.Perceber as 

possibilidades e os 

limites de seu corpo 

nas brincadeiras e 

interações das quais 

participa. 

BNCC - EI01EO02 

Percepção das 

possibilidades do corpo 

 

Interação  

 

Limites do próprio corpo  

● Brincadeiras em grupos em que os alunos são 

desafiados a escalar circuito espumado, 

almofadas, chegar a um ponto, carregar um 

objeto, encontrar objetos escondidos e suas 

conquistas são nomeadas para eles. 

● Situações do dia a dia em que o aluno é 

estimulado a fazer sozinho algumas tarefas ou 

auxiliar um colega: segurar o copo, ajudar tirar a 

roupa, calçado, carregar os brinquedos ou 

pequenos pertences. 

● Brincadeiras de entrar e sair em caixas de 

diferentes tamanhos. 

● Atividades em que as crianças guardem objetos 

e brinquedos dentro de caixas de diferentes 

tamanhos. 

3.Interagir com 

crianças da mesma 

faixa etária e adultos 

ao explorar materiais, 

objetos e brinquedos. 

BNCC - EI01EO03 

Percepção tátil e visual 

 

Interação  

 

Exploração de materiais 

e de objetos  

● Brincadeiras coletivas de exploração de objetos 

variados: utensílios de cozinha, potes plásticos, 

elementos da natureza, garrafas com líquido 

colorido, brinquedos, caixa tátil, cabide sonoro; 

tapete tátil; trilha sensorial; passar diferentes 

texturas pelo corpo da criança e ir conversando 

sobre as sensações (exploração física e sensorial 

de materiais diversos).  
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● Atividades nas quais os adultos participam da 

brincadeira nomeando para os alunos os 

materiais e questioná-los, ouvindo-os 

atentamente, independente da qualidade de 

resposta possível para os alunos. 

4. Comunicar 

necessidades, desejos 

e emoções utilizando 

gestos, balbucios, 

palavras. 

BNCC - EI01EO04 

Comunicação oral, 

percepção de 

sentimentos e emoções 

● Nas atividades do dia a dia estimular os alunos a 

expressar seus desejos, emoções, perguntando a 

eles o que sentem. O adulto deve esforçar-se em 

compreender e nomear para o aluno a percepção. 

5. Reconhecer seu 

corpo e expressar 

suas sensações em 

momentos de 

alimentação, higiene, 

brincadeira e 

descanso, 

participando de 

modo ativo e 

progressivo de todas 

as atividades 

cotidianas. 

BNCC - EI01EO05 

Percepção corporal e 

linguagem oral 

● Brincadeira de nomear partes do corpo, cantigas 

em que a criança deve tocar o corpo durante a 

música. 

● Momentos nos quais, durante a alimentação, 

higiene, sono, brincadeiras e repouso, os adultos 

relatam para as crianças as situações vivenciadas, 

que sensações elas causam nos adultos e 

crianças. 

6. Interagir com seus 

pares,  crianças de 

outras faixas etárias e 

adultos, ampliando o 

conhecimento de  si e 

do outro, adaptando-

se ao convívio social. 

BNCC - EI01EO06 

Interação social ● Momentos de interação com outros grupos em 

momentos de contação de história, atividades 

externas, uma turma brincando na sala da outra 

de uma brincadeira comum que todos gostam. 
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Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas   

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1.Explorar sons 

produzidos com o 

próprio corpo e com 

objetos do ambiente, 

experimentando 

diferentes sons. 

BNCC - EI01TS01 

 

Som do corpo 

 

Som dos objetos 

 

 

● Brincadeiras de imitação de sons de animais e 

objetos. 

● Atividades de batuque de diferentes objetos: 

metais, madeira, plástico e papel em diferentes 

suportes. 

● Atividades de reprodução de sons utilizando o 

próprio corpo e brinquedos e outros materiais / 

objetos.  

● Brincadeiras de ouvir os sons emitidos em lugares 

fora do campo de visão das crianças. 

 2. Traçar marcas 

gráficas, em 

diferentes suportes, 

usando instrumentos 

riscantes e tintas. 

BNCC - EI01TS02 

Representações gráficas 

 

Explorar cores e formas 

 

● Produção de registros livres com materiais 

diversificados: tinta comestível, água tingida com 

legumes e verduras, guache no azulejo, pintura 

com esponja, giz na lousa, no chão, carimbo com 

frutas, etc. 

● Apresentação de imagens de obras de arte, 

pinturas, revistas chamando atenção das crianças 

para as cores, as formas, ensinando-os a olhar com 

fruição (prazer ou estranhamento). 

3. Explorar diferentes 

fontes sonoras e 

materiais para 

acompanhar 

brincadeiras 

cantadas, canções, 

músicas e melodias. 

BNCC - EI01TS03 

 

Ritmos musicais ● Momentos de manipulação de brinquedos com 

sons. 

● Produzir brinquedos com sons. 

● Momentos de escuta de   sons da natureza e de 

animais, reproduzidos por audiovisual.  

● Resgate com as famílias de músicas do repertório 

familiar e amplie acrescentando outras músicas 

infantis. 

● Momentos de cantar as músicas conhecidas pelas 

crianças em diferentes ritmos. 

● Cantigas de roda, caixa de músicas sugeridas pelas 

crianças em roda de conversas, acompanhar o 

ritmo das músicas com palmas. 

4. Conhecer e 

explorar 

instrumentos 

Música e tipos de 

sonoridade 

● Apresentação do brinquedo caxixi e ganzá, 

contextualizar a origem dos brinquedos. 
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musicais de origem 

africana e indígena. 

● Apresentação de fotos de crianças em situações 

de brincadeiras que representem a diferentes 

culturas / grupos étnicos.   

● Exploração de brinquedos musicais com as 

crianças, verbalizando para os bebês os tipos de 

materiais utilizados (elementos da natureza: 

madeira, sementes, folhagens, terra, etc.). 

5. Apreciar obras de 

diferentes culturas e 

manifestações 

artísticas de sua 

comunidade ou 

outras para ampliar o 

repertório. 

Arte visual 

 

Conhecimento de 

manifestações artísticas 

● Apresentação de obras de arte (objetos) da cultura 

africana e indígena, contextualizando o artista, 

explorar a temática dos trabalhos , bem como 

obras que representem diferentes culturas e 

povos.  

● Apreciar apresentações de manifestações 

artísticas de sua comunidade ou outras.  
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Educação Infantil 
Maternal I  

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 
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Campo de Experiência: Corpos, Gestos e Movimentos 

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1.  Apropriar-se de 

gestos e 

movimentos de sua 

cultura no cuidado 

de si, nos jogos e 

brincadeiras.    

BNCC - EI02CG01 

Gestos, expressões 

faciais 

 

Ritmos e 

movimentos 

corporais 

 

Conhecimento e 

identificação das 

partes do seu corpo 

e dos colegas 

 

Movimento de si e 

com o outro: dupla, 

trio e quarteto 

 

Potencialidades do 

próprio corpo ao 

movimentar-se 

 

Trabalho coletivo 

● Músicas folclóricas, cantigas de rodas, danças 

circulares.   

● Atividades abordando as diferentes etnias e suas 

contribuições culturais.  

● Cantigas, brincadeiras considerando também as das 

culturas afro-brasileira, africana e indígena, 

informando ao aluno a origem da brincadeira.  

● Atividades de canto e dança de diferentes ritmos 

musicais, explorando músicas destinadas ao público 

infantil.  

● Exploração de instrumentos musicais, ou materiais que 

emitem diferentes sons.  

● Atividades que promovam a valorização das 

características individuais do aluno, no que diz respeito 

às características físicas (cabelo, cor do olho, cor da 

pele, peso).  

● Atividades que promovam gradativamente a 

independência nos cuidados com o corpo (higiene do 

nariz, lavar as mãos, etc.), por meio do 

acompanhamento e da orientação constante das 

crianças.  

2. Deslocar seu 

corpo no espaço, 

orientando-se por 

noções como: em 

frente, atrás, no 

alto, embaixo, 

dentro, fora e etc., 

aperfeiçoando seus 

recursos de 

deslocamento e 

ajustando suas 

habilidades 

motoras,  ao se 

envolver em 

brincadeiras e 

atividades de 

Coordenação 

motora ampla 

  

Percepção espacial e 

corporal 

  

Interação social 

● Percurso com obstáculos, vivo / morto, dança da 

cadeira, coelhinho sai da toca, caça por objetos 

escondidos, etc.  

● Brincadeiras de interação: Pato Ganso; Batata Quente; 

Espelho; Seu mestre mandou; Dividir a turma em 

grupos e desafiar os alunos a acharem o calçado e 

vestir; Cauda do Dragão; Corre cutia; Amarelinha; 

Rouba rabo, etc.  
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diferentes 

naturezas.  

BNCC - EI02CG02 

3. Explorar formas 

de deslocamento 

no espaço (pular, 

saltar, dançar, 

chutar, subir, 

descer rápido, 

lento, longe, 

perto), 

combinando 

movimentos e 

seguindo 

orientações. 

BNCC - EI02CG03 

Movimento  

 

Coordenação 

motora ampla  

 

Expressão  

 

 

● Atividades de percurso com obstáculos; Vivo / morto; 

Dança da cadeira; Coelhinho sai da toca; Rabo de 

jacaré; Caça por objetos escondidos; Boliche; Boca do 

Palhaço; Argola na garrafa, etc.  

 

 

 

 

4. Demonstrar 

progressiva 

independência no 

cuidado do seu 

corpo, 

encontrando 

soluções para 

resolver suas 

necessidades e 

pedindo ajuda, 

quando necessário. 

BNCC - EI02CG04 

Autocuidado 

 

Higiene pessoal 

 

Autonomia 

 

Independência 

 

● Orientação e acompanhamento da rotina diária, com 

modelização dos procedimentos de cuidado do próprio 

corpo. 

● Promoção de brincadeiras que envolvam a higiene 

corporal e a importância do cuidado com o seu corpo 

incluindo a alimentação, conforto e aparência. 

● Atividades relacionadas a higiene pessoal: escovação, 

lavagem das mãos etc.  

 

5. Desenvolver 

progressivamente 

as habilidades 

manuais, 

adquirindo 

controle para 

desenhar, pintar, 

rasgar, folhear, 

entre outros, 

explorando 

materiais, objetos 

e brinquedos 

diversos. 

BNCC - EI02CG05 

Desenvolvimento 

das habilidades 

motoras 

 

Coordenação motora 

fina 

 

 

 

 

 

● Atividades de alinhavo. 

● Jogos de encaixe.  

● Situações nas quais as crianças possam guardar objetos 

em potes.  

● Pintura e desenho com diferentes recursos (giz de cera, 

guache, pintura a dedo, com folhas de árvores, bucha, 

pincéis de diferentes tamanhos).  

● Atividades de desafios com zíper, velcro, cadarço, etc.  

● Modelagem com massinha ou argila.  
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6.  Nomear as 

partes do corpo, 

tais como:  

olho, boca, nariz, 

dedo, braço, unha 

e pernas. 

Corpo humano  

 

Reconhecimento 

das partes do corpo  

 

 

● Cantigas (Cabeça, ombro, joelho e pé, boneca de lata, 

conheço um jacaré). 

● Brincadeira oral que identifique as partes do corpo (Seu 

Mestre Mandou). 

7.  Participar de 

atividades e 

brincadeiras 

estimulando os 

sentidos (tato, 

paladar, visão, 

audição e olfato). 

Corpo humano  

 

Identificação dos 

sentidos  

● Piquenique, receitas diversas, plantio do alimento e 

posterior degustação para apreciar diferentes sabores 

e odores, salada de frutas, histórias infantis que 

abordem o tema alimentação.  

● Pintura com tintas que tenham referência olfativa de 

alimento (corante comestível).  

● Massagem corporal usando as mãos ou objetos. 

● Brincadeiras de produzir sons com diferentes objetos. 

● Brincadeiras de esconder objetos para descobrir o que 

foi alterado. 

● Exploração de diferentes materiais, tais como: 

barbante, cola, lixa, algodão, grãos, etc. 

8.  Construir 

brinquedos com 

materiais diversos. 

Coordenação 

motora ampla e fina 

● Construção de brinquedos de sucatas, tais como: 

carrinhos, animais, trenzinho, brinquedos que rolam, 

etc., explorando a habilidade de puxar, arrastar, 

empurrar, levantar, abaixar, etc. 

● Confecção de instrumentos musicais. 

● Confecção de uma bolinha, amassando o papel e 

prendendo com elástico (ioiô de jornal), para 

explorar o movimento do ioiô.  

● Confecção de peteca com materiais reaproveitáveis 

junto com os educadores e explorar o movimento de 

bater e rebater. 

 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e 
Imaginação  

Objetivos de 
aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos 
vivenciarem: 

1. Dialogar com 

crianças e adultos, 

expressando seus 

Expressão de desejos, 

sentimentos e opiniões 

 

● Roda de conversa temática de temas 

variados e de interesse das crianças, 

exemplos: finais de semana, família, 
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desejos, 

necessidades, 

sentimentos e 

opiniões, 

ampliando 

gradativamente 

suas possibilidades 

de comunicação e 

expressão. 

BNCC - EI02EF01 

 

Desenvolvimento da 

linguagem oral  

medos, férias, animais de estimação, 

temas de projetos que estejam sendo 

desenvolvidos, entre outros.  

● Situações que envolvam relatos de 

experiências próprias. 

● Rodas de conversa para resolução de 

conflitos ocorridos na classe ou em 

outros espaços da escola. 

● Rodas de conversa para a avaliação das 

ações do dia.  

● Elaboração coletiva da rotina diária.  

● Cantos do faz-de-conta, ora livre, ora 

com intervenção de um adulto com 

finalidade de enriquecer a expressão 

oral.  

● Rodas de conversa em que a escuta 

atenta do adulto e de outras crianças seja 

estimulada com perguntas sobre o que 

foi dito, promovendo assim a 

interlocução. 

2. Identificar e criar 

diferentes sons e 

reconhecer rimas e 

aliterações em 

cantigas de roda e 

textos poéticos. 

BNCC - EI02EF02 

 

Desenvolvimento da 

linguagem oral 

 

Participação em jogos e 

brincadeiras envolvendo 

sons, ritmos e rimas 

 

Percepção e criação de 

diferentes sons (rimas e 

aliterações) 

● Situações de leitura, recitação e 

brincadeiras cantadas com parlendas, 

poemas, cantigas de roda. 

● Atividades de escuta de músicas, cantigas 

e parlendas gravadas e reproduzidas por 

meio audiovisual.  

 

 

 

3. 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 

Comportamento leitor  

 

Práticas sociais de leitura  

 

Pseudoleitura  

 

Formação do leitor 

 

Diferenciação de escrita e 

de imagens  

   

 

● Roda de leitura diária de diferentes 

gêneros. 

● Situações que envolvam a escolha de 

livros (Sacola da Leitura). 

● Situações de leitura dentro dos projetos 

ou sequências didáticas. 

● Atividades nas quais haja a 

pseudoleitura de diferentes textos / 

Textos de memória. 

● Leitura de livros e textos imagéticos 

narrativos literários.  
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(de cima para baixo, 

da esquerda para a 

direita). 

BNCC - EI02EF03 

 

 

 

● Organização de cantos com diferentes 

portadores textuais (livros, jornais, 

revistas, gibis, folhetos, cartazes, 

rótulos, receitas, cartões) para que a 

criança interaja em situações de jogos 

simbólicos. 

● Leitura feita por convidados da 

comunidade. 

4.  Formular e 

responder 

perguntas sobre 

fatos  da história 

narrada, 

identificando 

cenários,  

personagens e 

principais 

acontecimentos. 

BNCC - EI02EF04 

Compreensão e 

interpretação de narrativas 

literárias  

 

 

 

 

 

● Atividades de interpretação oral ou 

registros (desenhos) de histórias lidas: 

personagens, cenário, o que mais 

gostou, sugestões de diferentes finais, 

inclusão de outros personagens. 

● Leitura diária de narrativas literárias 

adequadas à faixa etária das crianças.  

5. Relatar 

experiências e fatos 

acontecidos, 

histórias ouvidas, 

filmes ou peças 

teatrais assistidos 

etc. 

BNCC - EI02EF05 

 

Comunicação oral  

 

Expressão oral 

 

 

 

 

● Participação em rodas de conversa, 

com toda a turma ou em pequenos 

grupos. 

● Roda de conversa sobre leituras lidas 

para a turma ou vídeos assistidos.  

 

6. Criar e contar 

histórias oralmente, 

com base  em 

imagens ou temas 

sugeridos, 

utilizando-se de 

termos próprios dos 

textos. 

BNCC - EI02EF06 

Reconto de histórias 

conhecidas 

 

 

 

 

 

 

● Reconto de histórias com apoio de 

imagens (cartazes). 

● Reprodução de histórias com apoio de 

imagens de livros. 

● Relato de vivências com apoio de 

imagens (fotos).  

● Contação de histórias com a utilização 

de diferentes recursos. 

7. Manusear 

diferentes 

portadores 

textuais,  inclusive 

Gêneros textuais  

 

● Cantos de faz-de-conta, com a presença 

de diferentes portadores textuais 

(livros, jornais, revistas, gibis, folhetos, 

cartazes, rótulos, receitas, cartões) com 
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em suas 

brincadeiras, 

demonstrando 

reconhecer seus 

usos sociais. 

BNCC - EI02EF07 

Manuseio de diferentes 

gêneros e portadores 

textuais  

 

Usos sociais da leitura 

 

 

intervenção do professor mostrando 

sua funcionalidade, se necessário. 

● Atividades que contemplem o uso social 

do portador textual: apresentar uma 

receita e executá-la, rótulos e panfletos 

no canto do mercado, cartões de visita 

no canto do escritório com telefones de 

brinquedo entre outros. 

● Cantos de leitura com diferentes 

portadores textuais (livros, jornais, 

revistas, gibis). 

8.  Manipular textos 

e participar de 

situações de escuta 

para ampliar o 

contato com 

diferentes gêneros 

textuais (parlendas, 

histórias de  

aventura, tirinhas, 

cartazes de sala, 

cardápios, notícias 

etc.), ampliando 

suas experiências 

com a língua 

escrita. 

BNCC - EI02EF08 

 

Leitura de diferentes 

gêneros textuais  

 

  

 

 

 

● Situações de leitura dentro dos projetos 

ou sequências didáticas.  

● Roda da leitura diária de diferentes 

gêneros.  

● Atividades com pseudoleitura de 

diferentes textos / Textos de memória. 

● Cantos de faz-de-conta, com a presença 

de diferentes portadores textuais (livros, 

jornais, revistas, gibis, folhetos, cartazes, 

rótulos, receitas, cartões) com 

intervenção do educador mostrando sua 

funcionalidade, se necessário. 

● Cantos de leitura com diferentes 

portadores textuais (livros, jornais, 

revistas, gibis). 

● Situações que envolvam a escolha de 

livros (Sacola da Leitura). 

● Leitura feita por convidados da 

comunidade escolar. 

9. Manusear 

diferentes 

instrumentos e 

suportes de escrita 

para desenhar, 

traçar letras e 

outros sinais 

gráficos. 

BNCC - EI02EF09 

Escrita  

 

 

 

● Registro, por meio de desenho de 

histórias, experiências, observações, 

vivências utilizando lápis, giz, canetão, 

carvão, pincel em papel e tecido de 

diferentes texturas, no chão, na areia, na 

parede. 

● Cantos de faz-de-conta, trabalhando a 

funcionalidade da escrita (médico, 

receita; restaurante, cardápio/pedido, 

mercado, lista de compras). 
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Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações  

Objetivos de 
aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1.  Explorar e 

descrever 

semelhanças e 

diferenças entre as 

características e 

propriedades dos 

objetos (textura, 

massa, tamanho), 

expressando 

sensações e 

descobertas ao 

longo do processo 

de observação. 

BNCC - EI02ET01 

 

  

Descrição e comparação 

de materiais  

● Manipulação de materiais que apresentam 

texturas diferentes na composição (lixa, algodão, 

gravetos, bolinhas de jornal, areia, bucha de 

cozinha, tecidos). 

● Confecção de tapetes ou cartazes com materiais 

que apresentam diferentes texturas. 

● Situações de manipulação de materiais com 

pesos diferentes (papel, mochila, peso de 

porta...). 

● Atividades com exploração de texturas: gelatina, 

água, trigo, pedrinhas, folhas de água, gelo, etc. 

● Caixa sensorial com objetos de diferentes 

texturas. 

● Situações nas quais as crianças “pensem” a 

respeito de situações cotidianas, que envolvam 

os conceitos grande / pequeno.  

2. Observar, relatar 
e descrever 
incidentes do 
cotidiano e 
fenômenos naturais 
(luz solar, vento, 
chuva etc.), 
levantando 
hipóteses sobre tais 
acontecimentos e 
fenômenos.   
BNCC - EI02ET02 

Observação e descrição 

de fenômenos da 

natureza 

 

● Apresentação de imagens ou vídeo com os 

fenômenos da natureza e discussão em roda de 

conversa. 

● Observação do céu para verificar sol, nuvens, 

vento, chuva. 

● Situação em roda da conversa explorando as 

atividades que fazemos durante o dia e durante 

a noite, com a finalização, por meio da produção 

de um cartaz de coisas que fazemos durante o 

dia e durante a noite.  

3.  Compartilhar, 

com outras crianças, 

situações de 

cuidado de plantas e 

animais nos espaços 

da instituição e fora 

dela. 

 BNCC - EI02ET03 

  

Noções de cuidados 

com plantas 

 

Noções de  cuidados 

com animais 

 

 

● Leitura de histórias que tem como tema as 

plantas. 

● Exploração do ambiente escolar (pátio, jardim 

da escola) fazendo observação de árvores, 

plantas, pássaros, bichinhos de jardim etc. 

● Realização de plantio de sementes (feijão, 

alpiste, girassol) observando o crescimento e 

desenvolvendo, noções de cuidados com 

plantas.   
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● Leitura de histórias que possuam como o tema 

“animais”. 

● Brincadeiras de faz de conta, com situações de 

cuidado com os animais de pelúcia e de plástico 

(dar água, comida, levar para passear, dar 

banho).  

● Passeio na escola para investigação da presença 

e sons de animais. 

● Apresentação de vídeos sobre animais e 

brincadeiras de imitação dos sons de animais;  

● Trabalho com músicas envolvendo os sons e a 

imitação dos animais (cachorro, gato, coelho, 

girafa, galinha, pato...).  

● Pesquisa para os pais, sobre os animais de 

estimação que possuem.  

● Organizar uma roda de conversa e explorar o 

tema: animais domésticos, seus cuidados e sua 

alimentação.  

● Brincadeiras de modelagem de animais de sua 

preferência, do jeito que conseguirem, se 

possível, fotografar e expor. 

● Trabalho com a mascote, ressaltando a 

importância do cuidar. 

4. Identificar relações 

espaciais (dentro e 

fora, em cima, 

embaixo, do lado) e 

temporais  

(antes e depois), 

ampliando seu 

vocabulário.  

BNCC - EI02ET04 

Noção espacial (dentro e 

fora, em cima, embaixo, 

do lado) 

 

Noção temporal (antes e 

depois) 

  

● Trabalho com as noções temporais, por meio da 

exploração dos cartazes da rotina diária com 

imagens.  

● Situações do cotidiano, que abordem o tempo. 

Exemplos: “Vou brincar depois do almoço.”  

“Vamos ao parque antes da hora do sono.”. 

● Utilização de atividades da vida diária para 

reforçar alguns conceitos (dentro da mochila, em 

cima da mesa, debaixo do banco).  

5. Classificar objetos, 

considerando 

determinado 

atributo (tamanho, 

peso, cor, forma, 

etc.). 

BNCC - EI02ET05 

Classificação de objetos ● Brincadeiras com sucatas ou outros brinquedos do 

cotidiano, solicitando que os alunos os agrupem 

por suas semelhanças. 

● Atividades que envolvam os conceitos de grande / 

pequeno nas situações cotidianas e nas conversas 

/ interações diárias com as crianças.  

● Organização de determinada sequência, fazendo 

uso do corpo como, na fila um menino, uma 

menina.  
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● Medição das crianças e produção de quadro 

comparativo. 

6. Identificar 

relações temporais 

e utilizar conceitos 

básicos de tempo 

(agora, antes, 

depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, 

rápido, depressa, 

devagar), ampliando 

o vocabulário ao 

conceito em uso. 

Conceitos básicos de 

tempo  

● Utilizar os conceitos de tempo em situações do 

cotidiano. Ex.: a hora da fila, da sopa, saída, 

banho, etc. 

● Brincadeira “O mestre mandou”. A brincadeira 

consiste em realizar os comandos que o mestre 

mandar, andar rápido, andar lento, cantar uma 

música no ritmo lento e rápido. 

● Apresentação e apreciação de músicas com 

variedades de ritmos e dar comandos para 

andarem bem devagar, bem rápido conforme o 

ritmo da música.  

 

7. Contar oralmente 
objetos, pessoas, 
livros etc., em 
contextos diversos. 
 
 BNCC - EI02ET07 

Contagem de objetos  

  

  

  

  

  

  

● Roda de cantigas com temas relacionados à 

contagem, “Cinco patinhos”, “Um dois, feijão com 

arroz”, “Dez indiozinhos” e outros.  

● Contagem de objetos do cotidiano em situações 

significativas em que a contagem se faz 

necessária. Ex.: numa brincadeira, numa receita, 

entre outras.  

 

Campo de Experiência: O eu, o outro, e o nós 

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Demonstrar 

atitudes de cuidado 

e solidariedade na 

interação com 

crianças e adultos.    

BNCC - EI02EO01 

Regras simples de  

convívio social 

 

 Socialização  

 

● Situações de brincadeiras de faz de conta com 

personagens ligados ao seu cotidiano. 

● Momentos em que as crianças compartilhem 

materiais e brinquedos (cantinhos, montagem de 

cartazes coletivos etc.). 

● Organização das duplas de ajudantes do dia. 

● Atividades de cuidado dos objetos individuais e 

coletivos. 

● Brincadeiras de roda. 

● Projeto “Mascote da turma”. 

● Roda de conversa com espelho, valorizando a 

imagem positiva de si e do outro.  



          CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 

 

 

     54 

2.  Demonstrar 

imagem positiva de 

si e confiança em 

sua capacidade para 

enfrentar 

dificuldades e 

desafios, 

identificando cada 

vez mais suas 

possibilidades, de 

modo a agir para 

ampliá-las. 

BNCC - EI02EO02 

Autonomia 

 

 

 

 

● Momentos durante o desenvolvimento das 

atividades para apoiar e encorajar cada 

experiência desenvolvida incentivando a 

autonomia em suas ações e decisões. 

● Atividades desafiadoras, nas quais as crianças 

possam elaborar estratégias de soluções. 

  

3. Compartilhar os 

objetos, brinquedos 

e os espaços com 

crianças da mesma 

faixa etária, de faixas 

etárias diferentes e 

adultos. 

BNCC - EI02EO03 

Relações interpessoais 

 

Cooperação 

 

Participação 

● Promoção do dia do brinquedo.  

● Cantinhos de atividades diversificadas e cantinho 

monitorado com interação do adulto. 

4. Comunicar-se 

com os colegas e os 

adultos, buscando 

compreendê-los e 

fazendo-se 

compreender, 

ampliando suas 

possibilidades 

expressivas e 

comunicativas.   

BNCC - EI02EO04 

Comunicação oral  

 

Desenvolvimento 

pessoal e coletivo  

 

● Rodas de conversas: relatar acontecimentos, 

elaborar perguntas e respostas. 

● Momentos em que os alunos tenham que 

comunicar recados simples.  

● Proposição de situações em que as crianças devem 

praticar a disponibilidade para ouvir explicações 

de colegas e adultos.  

5. Perceber e 

valorizar que as 

pessoas têm 

características físicas 

diferentes, 

valorizando e  

respeitando essas 

diferenças. 

BNCC - EI02EO05 

Características pessoais 

 

Respeito mútuo 

 

Respeito à diversidade   

● Apresentações e exposições com os temas 

trabalhados pela turma.    

● Estudo das etnias africanas, indígenas e outras que 

forem de interesse do grupo. 

● Momentos em que os alunos possam dramatizar 

histórias temáticas. 

● Confecção de cartazes sobre etnias. 

● Exposição de brinquedos da cultura popular, da 

indígena, africana ou outras.  
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 ● Roda de cantigas populares e sobre temas 

variados. 

● Atividades que envolvem brincadeiras, jogos e as 

tradições culturais de sua comunidade e de outros 

grupos. 

● Cantinho da beleza.  

6. Respeitar regras 

básicas de convívio 

social nas 

interações e 

brincadeiras, 

identificando e 

compreendendo 

seu pertencimento 

nos diversos grupos 

dos quais participa. 

BNCC - EI02EO06 

Respeito mútuo  

 

 Interação social 

 

 

 

● Roda de conversa para elaboração de rotina e 

regrinhas de convívio com a participação da 

criança. 

● Situações de brincadeiras de faz de conta com 

personagens ligados ao seu cotidiano. 

● Momentos de compartilhamento coletivo de 

materiais e de brinquedos. 

● Momentos em que as crianças organizem e 

guardem seus próprios materiais e os dos 

colegas. 

7. Resolver 

conflitos nas 

interações e 

brincadeiras com a 

orientação de um 

adulto, por meio de 

diálogo, utilizando 

seus recursos 

pessoais, 

respeitando as 

outras crianças e 

buscando 

reciprocidade. 

BNCC - EI02EO07 

Resolução de conflitos 

 

 

Respeito mútuo  

 

 

 

  

● Dramatização de histórias relacionadas ao tema. 

● Teatro  de  fantoches  com temas 

sobre resolução de conflitos ou atitudes. 

● Roda de conversa com apresentação de imagens 

para discussão. 

● Intervenção do professor ou monitor nos 

momentos de conflitos fazendo com que  a criança 

pense na melhor atitude a ser tomada em 

determinada situação. 

 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas   

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Criar sons com 

materiais, objetos e 

instrumentos 

Expressão musical 

 

● Atividades de brincadeira livre explorando os 

instrumentos musicais da bandinha (exploração 

física).  
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musicais, para 

acompanhar 

diversos ritmos de 

música.  

BNCC - EI02TS01 

Discriminação auditiva: 

sons produzidos pelo 

próprio corpo 

 

● Exploração dos elementos da linguagem musical 

(sem aprofundar): altura (grave/grosso ou 

agudo/fino), intensidade (forte ou fraco) e ritmo 

(rápido ou lento) dos materiais escolhidos – não 

estruturados ou bandinha.  

● Atividades em que as crianças criem sons 

batendo colher de pau em panelas ou outros 

objetos (latas, potes, caixas de papelão).  

● Jogo de discriminação auditiva com CD; fazer 

brincadeiras de produzir sons com o corpo 

(bater palmas, estalar a boca, bater na barriga, 

brincadeira do silêncio, imitar sons dos animais). 

2. Utilizar 

diferentes materiais  

com possibilidades 

de manipulação 

(argila, massa de 

modelar, água, 

areia, terra, tintas, 

etc.), explorando 

cores, texturas, 

superfícies, planos, 

formas e volumes 

ao criar objetos 

tridimensionais. 

BNCC - EI02TS02 

Produção artística 

 

Cores, formas e texturas 

 

Representações   

 

● Representações gráficas utilizando diferentes 

materiais e suportes. 

● Produção de desenhos utilizando diferentes 

materiais para grafar (giz de cera, giz de lousa, 

tintas guache e a dedo) em diferentes suportes, 

como papéis Kraft, cartolina, sulfite A3, lixas de 

construção com diferentes texturas, bandejas de 

isopor, entre outros. 

● Apresentação de obras de arte, para apreciação 

e exploração. 

3. Utilizar 

diferentes fontes 

sonoras disponíveis 

no ambiente em 

brincadeiras 

cantadas, canções, 

músicas e melodias, 

apreciando, 

descobrindo sons e 

possibilidades 

sonoras, 

explorando e 

identificando 

elementos da 

música para se 

expressar, interagir 

Ritmos musicais  

 

Expressão artística  

 

Educação musical  

 

 

 

 

 

                                                                                

● Momentos de músicas como marcadores 

temporais como: hora da brincadeira, das 

refeições, de guardar os brinquedos, do sono, 

etc.  

● Dramatização de músicas infantis com gestos. 

● Atividades de ampliação do repertório dos 

alunos, com músicas da cultura popular e outras 

músicas infantis.  

● Atividades de produção de sons com o corpo, 

considerando o ritmo da música. 
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com outros e 

ampliar seu 

conhecimento de 

mundo. 

BNCC - EI02TS03 

 4. Construir e 

explorar 

instrumentos 

musicais de origem 

africana e indígena. 

Instrumentos musicais  

 

Apreciação sonora  

● Apresentação e conversa sobre os brinquedos 

caxixi, ganzá e agogô, contextualizando suas 

origens e formas de brincar. 

● Situações em que sejam analisadas, de maneira 

coletiva, fotos de crianças, de outras raças e 

etnias, em situações de brincadeira.   

● Produção de brinquedos musicais com as 

crianças. 

5. Apreciar obras e 

manifestações 

artísticas de 

diferentes culturas 

para ampliar o 

repertório, 

demonstrando 

interesse e respeito. 

Ampliação de repertório  

 

Conhecimento cultural  

 

Arte visual 

 

● Apresentação e análise de obras de arte da 

cultura africana e indígena, contextualizando o 

artista, a temática dos trabalhos de arte. 

● Atividades de apreciação de obras de arte, nas 

quais as crianças verbalizem suas apreciações, 

sentimentos, observações, etc.  

● Apresentação de manifestações artísticas da 

comunidade e/ou outras para apreciação. 
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Educação Infantil 
Maternal II  

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 
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Campo de Experiência:  Corpos, Gestos e Movimentos 

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Apropriar-se de 

gestos e 

movimentos de sua 

cultura no cuidado 

de si, nos jogos e 

brincadeiras.    

BNCC - EI02CG01 

 

Gestos, expressões 

faciais, ritmos e 

movimentos 

corporais 

 

Conhecimento e 

identificação das 

partes do seu 

corpo e dos 

colegas 

 

Movimento de si e 

com o outro: 

dupla, trio e 

quarteto 

 

Potencialidades do 

próprio corpo ao 

movimentar-se 

 

Trabalho coletivo  

● Músicas folclóricas, cantigas de rodas, danças circulares.   

● Atividades abordando as diferentes etnias e suas 

contribuições culturais.  

● Cantigas, brincadeiras considerando também as das 

culturas afro-brasileira, africana e indígena, informando 

ao aluno a origem da brincadeira.  

● Atividades de canto e dança de diferentes ritmos 

musicais, explorando músicas destinadas ao público 

infantil.  

● Exploração de instrumentos musicais, ou materiais que 

emitem diferentes sons.  

● Atividades que promovam a valorização das 

características individuais do aluno, no que diz respeito 

às características físicas (cabelo, cor do olho, cor da pele, 

peso).  

● Atividades que promovam gradativamente a 

independência nos cuidados com o corpo (higiene do 

nariz, lavar as mãos, etc.), por meio do 

acompanhamento e da orientação constante para as  

crianças.  

2. Deslocar seu 

corpo no espaço, 

orientando-se por 

noções como: em 

frente, atrás, no 

alto, embaixo, 

dentro, fora e etc., 

aperfeiçoando seus 

recursos de 

deslocamento e 

ajustando suas  

habilidades 

motoras ao se 

envolver em 

brincadeiras e 

atividades de 

Coordenação 

Motora ampla 

  

Percepção Espacial 

e Corporal 

  

Interação social 

● Percurso com obstáculos, vivo / morto, dança da cadeira, 

coelhinho sai da toca, caça por objetos escondidos, etc.  

● Brincadeiras de interação: Pato Ganso; Batata Quente; 

Espelho; Seu mestre mandou; Dividir a turma em grupos 

e desafiar os alunos a acharem o calçado e vestir; Cauda 

do Dragão; Corre cutia; Amarelinha; Rouba rabo, etc.  
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diferentes 

naturezas.  

BNCC - EI02CG02 

3. Explorar formas 

de deslocamento 

no espaço (pular, 

saltar, dançar, 

chutar, subir, 

descer rápido, 

lento, longe, 

perto), 

combinando 

movimentos e 

seguindo 

orientações. 

BNCC - EI02CG03 

Movimento  

 

Coordenação 

motora ampla  

 

Expressão  

 

 

● Atividades de percurso com obstáculos; Vivo / morto; 

Dança da cadeira; Coelhinho sai da toca; Rabo de jacaré; 

Caça por objetos escondidos; Boliche; Boca do Palhaço; 

Argola na garrafa, etc.  

 

 

 

 

4. Demonstrar 

progressiva 

independência no 

cuidado do seu 

corpo, 

encontrando 

soluções para 

resolver suas 

necessidades e 

pedindo ajuda, 

quando 

necessário. 

BNCC - EI02CG04 

Autocuidado 

 

Higiene pessoal 

 

Autonomia 

 

Independência 

 

● Orientação e acompanhamento da rotina diária, com 

modelização dos procedimentos de cuidado do próprio 

corpo. 

● Promoção de brincadeiras que envolvam a higiene 

corporal e a importância do cuidado com o seu corpo 

incluindo a alimentação, conforto e aparência. 

● Atividades relacionadas a higiene pessoal: escovação, 

lavagem das mãos, etc.  

 

 

5. Desenvolver 

progressivamente 

as habilidades 

manuais, 

adquirindo 

controle para 

desenhar, pintar, 

rasgar, folhear, 

entre outros, 

explorando 

materiais, objetos 

Desenvolvimento 

das habilidades 

motoras 

 

Coordenação 

motora fina 

 

 

 

 

 

 

● Atividades de Alinhavo. 

● Jogos de Encaixe.  

● Situações nas quais as crianças possam guardar objetos 

em potes.  

● Pintura e desenho com diferentes recursos (giz de cera, 

guache, pintura a dedo, com folhas de árvores, bucha, 

pincéis de diferentes tamanhos).  

● Atividades de desafios com zíper, velcro, cadarço, etc.  

● Modelagem com massinha ou argila.  
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e brinquedos 

diversos. 

BNCC - EI02CG05 

6. Nomear as 

partes do corpo, 

tais como:  

olho, boca, nariz, 

dedo, braço, unha 

e pernas. 

Corpo humano  

 

Reconhecimento e 

nomeação das 

partes do corpo  

● Cantigas (Cabeça, ombro, joelho e pé, boneca de lata, 

conheço um jacaré). 

● Brincadeira oral que identifiquem as partes do corpo 

(Seu Mestre Mandou). 

7. Participar de 

atividades e 

brincadeiras 

estimulando os 

sentidos (tato, 

paladar, visão, 

audição e olfato). 

Corpo humano  

 

Identificação dos 

sentidos  

● Piquenique, receitas diversas, plantio do alimento e 

posterior degustação para apreciar diferentes sabores e 

odores, salada de frutas, histórias infantis que abordem 

o tema alimentação.  

● Pintura com tintas que tenham referência olfativa de 

alimento (corante comestível).  

● Massagem corporal usando as mãos ou objetos. 

● Brincadeiras de produzir sons com diferentes objetos. 

● Brincadeiras de esconder objetos para descobrir o que 

foi alterado. 

● Exploração de diferentes materiais, tais como: 

barbante, cola, lixa, algodão, grãos, folhas, galhos, 

flores,  etc. 

8. Construir 

brinquedos com 

materiais 

diversos. 

Coordenação 

motora ampla e 

fina 

● Construção de brinquedos de sucatas, tais como: 

carrinhos, animais, trenzinho, brinquedos que rolam, 

etc., explorando a habilidade de puxar, arrastar, 

empurrar, levantar, abaixar, etc. 

● Confecção de instrumentos musicais. 

● Confecção de bolinha, amassando o papel e prendendo 

com elástico (ioiô de jornal), para explorar o movimento 

do ioiô.  

● Confecção de peteca com materiais reaproveitáveis junto 

com os educadores e explorar o movimento de bater e 

rebater.  
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Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e 
Imaginação  

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Dialogar com 

crianças e adultos, 

expressando seus 

desejos, 

necessidades, 

sentimentos e 

opiniões, 

ampliando 

gradativamente 

suas possibilidades 

de comunicação e 

expressão. 

BNCC - EI02EF01 

 

Expressão de desejos, 

sentimentos e opiniões 

 

Desenvolvimento da 

linguagem oral  

 

 

● Roda de conversa temática de temas variados e de 

interesse das crianças, exemplos: finais de 

semana, família, medos, férias, animais de 

estimação, temas de projetos que estejam sendo 

desenvolvidos, entre outros.  

● Situações que envolvam relatos de experiências 

próprias. 

● Rodas de conversa para resolução de conflitos 

ocorridos na classe ou em outros espaços da 

escola. 

● Rodas de conversa para a avaliação das ações do 

dia.  

● Elaboração coletiva da rotina diária.  

● Cantos do faz-de-conta, ora livre, ora com 

intervenção de um adulto com finalidade de 

enriquecer a expressão oral.  

● Rodas de conversa em que a escuta atenta do 

adulto e de outras crianças seja estimulada com 

perguntas sobre o que foi dito, promovendo assim 

a interlocução. 

2. Identificar e criar 

diferentes sons e 

reconhecer rimas e 

aliterações em 

cantigas de roda e 

textos poéticos. 

BNCC - EI02EF02 

 

Desenvolvimento da 

linguagem oral 

 

 

Participação em jogos e 

brincadeiras 

envolvendo sons, 

ritmos e rimas 

 

Percepção e criação de 

diferentes sons (rimas e 

aliterações) 

 

● Situações de leitura, recitação e brincadeiras 

cantadas com parlendas, poemas, cantigas de 

roda. 

● Atividades de escuta de músicas, cantigas e 

parlendas gravadas e reproduzidas por meio 

audiovisual.  

 

 

 

3. Demonstrar 

interesse e atenção 

Comportamento leitor  

 

● Roda de leitura diária de diferentes gêneros.  
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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). 

BNCC - EI02EF03 

Práticas sociais de 

leitura  

 

Pseudoleitura  

 

Formação do leitor 

 

Diferenciação de escrita 

e de imagens    

 

 

 

 

● Situações que envolvam a escolha de livros (Sacola 

da Leitura). 

● Situações de leitura dentro dos projetos ou 

sequências didáticas. 

● Atividades nas quais  haja a pseudoleitura de 

diferentes textos / Textos de memória. 

● Leitura de livros e textos imagéticos narrativos 

literários.  

● Organização de cantos com diferentes portadores 

textuais (livros, jornais, revistas, gibis, folhetos, 

cartazes, rótulos, receitas, cartões) para que a 

criança interaja em situações de jogos simbólicos. 

● Leitura feita por convidados da comunidade. 

4. Formular e 

responder 

perguntas sobre 

fatos  da história 

narrada, 

identificando 

cenários,  

personagens e 

principais 

acontecimentos. 

BNCC - EI02EF04 

Compreensão e 

interpretação de 

narrativas literárias  

 

 

 

 

● Atividades de interpretação oral ou registros 

(desenhos) de histórias lidas: personagens, 

cenário, o que mais gostou, sugestões de 

diferentes finais, inclusão de outros personagens. 

● Leitura diária de narrativas literárias adequadas à 

faixa etária das crianças. 

● Atividades em que as crianças organizem as cenas 

de histórias conhecidas (começo, meio e fim).  

● Situações de reconto de histórias a partir das 

imagens. 

5. Relatar 
experiências e fatos 
acontecidos, 
histórias ouvidas, 
filmes ou peças 
teatrais assistidas, 
etc. 
BNCC - EI02EF05 

 
Comunicação oral  

 
Expressão oral 

 
 
 

 

● Participação em rodas de conversa, com toda a 

turma ou em pequenos grupos. 

● Roda de conversa sobre leituras lidas para a turma 

ou vídeos assistidos.  

 

6. Criar e contar 
histórias oralmente, 
com base  em 
imagens ou temas 
sugeridos, 
utilizando-se de 
termos próprios dos 
textos literários. 
BNCC - EI02EF06 

Reconto de histórias 
conhecidas 

 
 
 
 
 
 

● Reconto de histórias com apoio de imagens 

(cartazes). 

● Reprodução de histórias com apoio de imagens de 

livros. 

● Atividades de relato de vivências com apoio de 

imagens (fotos).  

● Contação de histórias com a utilização de 

diferentes recursos.  
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7. Manusear 
diferentes 
portadores 
textuais,  inclusive 
em suas 
brincadeiras, 
demonstrando 
reconhecer seus 
usos sociais. 
BNCC - EI02EF07 

 

Gêneros textuais  
 

Manuseio de diferentes 
gêneros e portadores 

textuais  
 
Usos sociais da leitura 

 
 

● Cantos de faz de conta, com a presença de 
diferentes portadores textuais (livros, jornais, 
revistas, gibis, folhetos, cartazes, rótulos, receitas, 
cartões) com intervenção do professor mostrando 
sua funcionalidade, se necessário. 

● Atividades que contemplem o uso social do 
portador textual: apresentar uma receita e 
executá-la, rótulos e panfletos no canto do 
mercado, cartões de visita no canto do escritório 
com telefones de brinquedo entre outros. 

● Cantos de leitura com diferentes portadores 
textuais (livros, jornais, revistas, gibis). 

8.  Manipular textos 

e participar de 

situações de escuta 

para ampliar o 

contato com 

diferentes gêneros 

textuais (parlendas, 

histórias de  

aventura, tirinhas, 

cartazes de sala, 

cardápios, notícias 

etc.), ampliando 

suas experiências 

com a língua 

escrita. 

BNCC - EI02EF08 

Leitura de diferentes 

gêneros textuais  

 

  

 

 

 

● Situações de leitura dentro dos projetos ou 

sequências didáticas.  

● Roda da Leitura diária de diferentes gêneros.  

● Atividades com pseudoleitura de diferentes textos 

/ Textos de memória. 

● Cantos de faz de conta, com a presença de 

diferentes portadores textuais (livros, jornais, 

revistas, gibis, folhetos, cartazes, rótulos, receitas, 

cartões) com intervenção do educador mostrando 

sua funcionalidade, se necessário. 

● Cantos de leitura com diferentes portadores 

textuais (livros, jornais, revistas, gibis). 

● Situações que envolvam a escolha de livros (Sacola 

da Leitura). 

● Leitura feita por convidados da comunidade 

escolar. 

9.  Manusear 

diferentes 

instrumentos e 

suportes de escrita 

para desenhar, 

traçar letras e 

outros sinais 

gráficos, escrevendo 

mesmo que de 

forma não 

convencional. 

BNCC - EI02EF09 

Escrita  

 

 

 

● Registro, por meio de desenho de histórias, 

experiências, observações, vivências utilizando 

lápis, giz, canetão, carvão, pincel em papel e tecido 

de diferentes texturas, no chão, na areia, na 

parede. 

● Cantos de faz de conta, trabalhando a 

funcionalidade da escrita (médico, receita; 

restaurante, cardápio/pedido; mercado, lista de 

compras). 

 

10.  Participar de 

situações de escrita 

coletiva (professor 

Escrita 

 

Escrita coletiva  

● Produção escrita de combinados, listas, convites, 

bilhetes, cantigas, parlendas, regras de jogos, 
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como escriba) de 

textos relacionados 

a comunicação na 

própria escola 

(bilhete, parlendas, 

cantigas, trechos de 

narrativas literárias, 

etc.).   

 

Comunicação oral  

 

 

 

reconto e brincadeiras tendo o professor como 

escriba. 

11. Reconhecer a 

escrita do próprio 

nome, com a 

identificação das 

letras que o 

compõem e 

diferenciando-o dos 

nomes dos colegas.  

 

 

 

Escrita do nome ● Atividades de identificação do nome no crachá em 

diferentes brincadeiras e cantigas. 

● Situações em que os alunos identifiquem o seu 

nome na lista da turma ou objetos pessoais. 

● Atividades de escrita do nome com a utilização do 

alfabeto móvel. 

● Atividades de comparação entre o seu nome e dos 

colegas com crachás e em listas.  

● Situações de Brincadeiras: Túnel para encontrar as 

letras do nome; Corrida do nome com bambolês 

(entrar no bambolê onde está seu crachá); Dança 

da Cadeira com o nome; Bingo com as letras do 

nome, etc.  

● Escrita espontânea do nome. 

 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações  

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos 

vivenciarem: 

1. Explorar e descrever 

semelhanças e diferenças 

entre as características e 

propriedades dos objetos 

(textura, massa, 

tamanho), expressando 

sensações e descobertas 

ao longo do processo de 

observação. 

BNCC - EI02ET01 

Descrição e 

comparação de 

materiais 

 

Textura  

(áspero, liso, 

macio) 

 

Volume  

(cheio e vazio) 

● Manipulação de materiais que apresentam 

texturas diferentes na composição (lixa, algodão, 

gravetos, bolinhas de jornal, areia, bucha de 

cozinha, tecidos). 

● Atividades em que os alunos explorem as 

características dos materiais diversos: lixa, papel 

camurça, papel laminado, papel micro ondulado. 

Após a exploração das características, os alunos 

possam desenhar, fazer pinturas utilizando os 

diversos suportes (desenhar com giz na lixa no 
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Peso  

(leve e pesado) 

 

Consistência  

(duro e mole) 

 

Tamanho  

(grande e 

pequeno) 

  

Formato  

(circular, quadrado, 

triangular)  

 

 

 

 

papel camurça, fazer pintura com guache no 

papel micro ondulado etc.). 

● Atividades de comparação: disponibilização de 

várias garrafas de refrigerante, vazias e com 

quantidades diferentes de água para que 

comparem e percebam os pesos. 

● Situações de manipulação de materiais com 

pesos diferentes (papel, mochila, peso de 

porta...) e em seguida identificar o objeto mais 

leve e o mais pesado. 

● Manipulação de alimentos, materiais e objetos, 

duro (pedra), mole (massinha de pão) e 

gelatinoso (gelatina). 

● Situações que envolvam a observação de pedra 

de gelo se transformando em líquido, a gelatina 

no estado líquido e depois a transformação no 

estado gelatinoso. 

● Caixa mágica: orientar os alunos a manipularem 

e explorarem as características dos objetos 

colocados na caixa, percebendo suas texturas, 

formatos e pesos. 

● Análise de caixas: Apresentar vários tipos e 

tamanhos de caixas, inicialmente deixar os 

alunos manipularem e depois iniciar as 

comparações e socialização das descobertas. 

● Situações de manuseio de recipientes com 

variados tamanhos para esvaziar e encher. 

● Produção de desenhos na lixa, camurça e outras 

texturas. 

2. Observar, relatar e 

descrever incidentes do 

cotidiano e fenômenos 

naturais (luz solar, vento, 

chuva etc.), levantando 

hipóteses sobre tais 

acontecimentos e 

fenômenos. 

 BNCC - EI02ET02 

  

Observação e 

descrição de 

fenômenos da 

natureza 

 

Luz e sombra 

 

Dia e noite 

 

Vento 

 

Sol e chuva 

 

● Problemas não convencionais simulando a 

realidade, exemplo: O que acontece com a 

planta em lugar que não chove nunca? (análise 

coletiva de imagens de desertos), orientar para 

que os alunos realizem o registro da atividade. 

Além das imagens é muito importante a 

atividade concreta com uma vivência, façam 

dois vasos com planta, um deles não aguar após 

o plantio para perceber o que acontece com o 

vaso que foi regado diferente do que não 

recebeu água).  
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● Roda de Conversa com apresentação e discussão 

de imagens que retratem alguns fenômenos da 

natureza. 

● Realização de pesquisas na escola e em casa 

sobre os fenômenos da natureza e sobre o dia e 

a noite. 

● Situações que envolvam brincadeiras sobre o 

que fazemos à noite e durante ao dia. 

● Situações que envolvam brincadeiras de faz de 

conta: brincar de dormir e acordar. 

● Experiência com gelo para que os alunos 

percebam a ação do sol, deixar cubos de gelo 

dentro de um copo no sol e outro na sombra. 

Qual derrete mais rápido? 

● Observar ambientes internos e externos para 

comparar onde está mais quente, seco ou 

molhado quando chove, qual local tem sombra, 

observação do local que apresenta mais 

incidência de vento. 

● Atividades experimentais que facilitem a 

compreensão dos fenômenos naturais (sombra, 

arco-íris, vento, etc.). 

● Atividades em que as crianças observem o céu 

para verificar o sol, nuvens, vento, chuva, etc. 

● Roda da conversa com a exploração de 

atividades que fazemos durante o dia e durante 

a noite, com posterior elaboração de cartaz 

sobre as atividades que realizamos durante o dia 

e durante a noite. 

3. Compartilhar, com 

outras crianças, situações 

de cuidado de plantas e 

animais, participando de 

pesquisas e experiências,  

nos espaços da instituição 

e fora dela. 

BNCC - EI02ET03 

  

  

Noções de 

cuidados com 

plantas 

 

Noções de  

cuidados com 

animais 

 

 

● Leitura de textos literários e não literários, que 

apresentam temas relacionados às plantas. 

● Exploração do ambiente escolar (pátio, jardim 

da escola) fazendo observação de árvores, 

plantas, pássaros, bichinhos de jardim etc. 

● Realização de plantio de sementes (feijão, 

alpiste, girassol) observando o crescimento e 

desenvolvendo noções de cuidados com 

plantas. Experiência com flores para explicar a 

importância de não poluir as águas: colocar 

tinta colorida com água em recipientes e 

colocar flor branca, verificar após algum tempo 

que as pétalas estarão coloridas.  

● Impressão de folhas.  
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● Salada de frutas e sucos. 

● Confecção de folhas. 

● Organização de uma roda de conversa sobre os 

conhecimentos que possuem em relação a 

animais.  

● Roda de conversa sobre alimentação dos 

animais: De que se alimentam os animais que 

você tem em casa? Os animais que você 

conhece comem o mesmo alimento que os 

seres humanos? 

● Leitura de histórias que tem como tema os 

animais. 

● Passeio na escola para investigação da 

presença e sons de animais: utilizar também 

vídeos sobre animais e brincadeiras de 

imitação dos sons de animais. 

● Imitação de animais: a professora conduzirá os 

alunos para que imitem através de gestos, os 

seguintes animais: macaco, sapo, coelho, 

cachorro, jacaré, galinha, etc.  

● Exploração de músicas com tema animais com 

posterior confecção de dobraduras dos 

animais da música e construir painel com as 

dobraduras. 

● Realização de pesquisas sobre os animais de 

estimação que os alunos possuem. 

● Elaboração de painel com fotos das crianças e 

seus animais de estimação; construir um gráfico 

dos animais de estimação.  

● Roda de conversa sobre os cuidados que 

devemos ter com os animais, em seguida fazer 

uma lista.  

● Quebra cabeça e jogo da memória de animais. 

4. Identificar e explorar  

relações espaciais (dentro 

e fora, em cima, embaixo, 

do lado) e temporais  

(antes e depois), 

ampliando seu 

vocabulário. 

  

  

Noção espacial 

(dentro e fora, em 

cima, embaixo, do 

lado) 

 

Noção temporal 

(antes e depois) 

  

● Brincadeira com bambolês ou figuras 

geométricas desenhadas no chão, em que os 

alunos tenham o desafio de pular dentro e fora 

das imagens formadas no chão ou nos bambolês.  

● Leve para a sala de aula várias caixas grandes. 

Inicialmente pedir para cada criança que entre 

nas caixas, depois ampliar os comandos 

conforme forem realizados. Ex.: meninas fora da 

caixa, meninos, dentro.  
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● Situações em que os alunos possam colocar os 

brinquedos, da turma, dentro e fora da caixa.  

● Momentos nos quais sejam exploradas as 

atividades de vida diária para nomear os 

conceitos, nas ações vividas (dentro da mochila, 

em cima da mesa, debaixo do banco, entre os 

colegas).  

● Exploração da rotina diária das pessoas com a 

utilização de recursos imagéticos, com foco nas 

noções temporais. 

● Roda de conversa e apresentar algumas imagens 

do cotidiano ou da vivência comum entre as 

crianças, as quais os alunos deverão organizar de 

acordo com a sequência temporal. 

● Roda de conversa retomando regras de jogos e 

brincadeiras na sequência temporal (o que 

aconteceu antes, durante e depois). 

5. Classificar objetos, 

considerando 

determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, etc.).  

BNCC - EI02ET05 

 

Classificação de 

objetos 

● Situações que envolvam a classificação e a 

organização das próprias crianças da turma, 

considerando diferentes atributos / 

características: quem está de tênis; quem está em 

chinelo; de sandálias; que possuem cabelo longo; 

os de cabelo curto, etc. 

● Situações de atividades com classificação e 

seriação por cores, formas utilizando os blocos 

lógicos, caixas, brinquedos, entre outros. Caso a 

escola não possua os blocos, eles poderão ser 

produzidos com cartolina ou utilizar outros 

materiais como prendedores de roupas 

coloridos. 

● Jogo da memória com pares iguais. 

● Separação de tampinhas por cor ou tamanho. 

● Propor brincadeiras em que as crianças precisem 

ordenar objetos da sala, colocando do maior para 

o menor usando, ao menos, três objetos (grande, 

médio e pequeno). 

● Brincadeira com copos empilháveis. 

● Organização de frascos plásticos (por exemplo: 

garrafas de refrigerante), que contenham 

quantidades de líquidos diferentes utilizando a 

ordenação "do mais cheio para o menos cheio" e 

"do menos cheio para o mais cheio", com até três 

medidas de quantidades.  
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● Atividades nas quais as crianças possam inserir 

tampinhas coloridas em um barbante. 

6. Analisar problemas 

 do cotidiano, com a  

apresentação de hipóteses, 

 dados e possibilidades  

de solução.  

Resolução 

de problema 

 do cotidiano 

 

Levantamento de 

hipóteses 

 

Apresentação de 

dados e de 

possibilidades de 

resolução   

 

 

 

 

 

 

● Atividades que envolvam a resolução de 

problemas do cotidiano, a partir da simulação da 

realidade. Exemplo: a caixa está em cima do 

armário e preciso que você a pegue. Como você 

fará para pegá-la? Durante o lanche meu suco 

caiu na camiseta. O que devo fazer? Combinados 

com o grupo de ir ao parque, mas de repente 

começou a chover. O que devemos fazer? Quero 

subir em uma árvore, como devo proceder? 

● Atividades de resolução de problemas 

envolvendo quantidades, apresentadas em 

cantigas infantis e jogos. Ex.: jogo de boliche, 

brincadeiras com dados, músicas – os indiozinhos, 

a galinha do vizinho, entre outras. 

● Confecção de uma caixa de problemoteca com 

várias situações problemas, em que os alunos 

poderão resolver, por meio da oralidade. 

7. Utilizar conceitos 
básicos de tempo (agora, 
antes, depois, ontem, 
hoje, amanhã, lento, 
rápido, depressa, 
devagar).  
 BNCC - EI02ET06 

 

Conceitos básicos 

de tempo  

● Escolha de uma ação / atividade da rotina diária, 

para realizar diariamente como, por exemplo, 

escovar os dentes pela manhã. Relembre 

oralmente com os alunos o que aconteceu antes 

e o que acontece depois de eles terem escovado 

os dentes. 

● Trabalho com calendário com o objetivo de 

iniciar os conceitos de tempo e consultá-lo para 

checagem de datas (Exemplo: Hoje é o 

aniversário de.... Amanhã é o dia do parque). 

● Situação em que as crianças se movimentam 

seguindo o ritmo da música tocada, orientá-los 

a não encostar um no outro. Procurar 

apresentar uma música com variedades de 

ritmos e dar comandos para andarem bem 

devagar, bem rápido, movimentar-se 

lentamente e depressa. 

● Atividade no pátio da escola: organizar os 

alunos em dois grupos, fazer uma marcação no 

chão de saída e chegada com giz ou uma fita 

adesiva, posicionar um aluno por vez de cada 

grupo para realizar a brincadeira, ao sinal de um 

apito os dois alunos vão dar largada andando 
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depressa (não pode correr), ganha quem chegar 

primeiro. 

● Plaquinhas da rotina: construir diariamente com 

os alunos a rotina, deixar que eles participem do 

que for possível, retomar toda vez que mudar de 

atividade e no final da aula. 

8. Contar oralmente 
objetos, pessoas, livros 
etc., em contextos 
diversos.  
 BNCC - EI02ET07 
 

Contagem de 

objetos até 10 

 

Recitação de 

números  

  

  

  

  

  

  

● Roda de cantigas com temas relacionados à 

contagem, “Cinco patinhos”, “Um dois feijão 

com arroz”, “Dez indiozinhos” e outros.  

● Na rotina contar os alunos presentes e também 

os ausentes utilizando os crachás. 

● Contagem de objetos presentes no cotidiano 

sempre utilizando materiais manipuláveis, 

exemplo: peças de encaixe, brinquedos, livros, 

mochilas, lápis, tampinhas, copos etc. Para esta 

fase é muito importante que o aluno realize o 

procedimento de contagem, orientando-o a 

separar o objeto contado do não contado e que 

a contagem seja significada, ou seja, contamos 

os objetos para determinada finalidade;  

● Brincadeiras de faz-de-conta simulando uma 

festa de aniversário. Contar os convidados e 

realizar questionamentos. Exemplo: Nesta festa 

temos 5 convidados. Quantos copos irão utilizar 

para esta festa? Quantos pratinhos? 

9. Participar de registros 

com números como a 

quantidade de crianças 

(meninos e meninas, 

presentes e ausentes) e a 

quantidade de objetos da 

mesma natureza (bonecas, 

bolas, livros etc.). 

 

Estimativas 

 

Representação de 

quantidades 

 

Números 

 

 

● Registro das quantidades em brincadeiras e 

vivências (professor como escriba). 

● Registro de quantidades por diferentes 

representações, onde os alunos poderão 

demonstrar suas fases para construção do 

conceito número (fase pictórica, fase icônica, 

fase simbólica). 

● Situações de brincadeiras com estimativas; 

Exemplo: colocar vários sapatos em um monte e 

pedir para que estimem a quantidade.  
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Campo de Experiência: O eu, o outro, e o nós 

Objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos 

vivenciarem: 

1. Demonstrar e valorizar 

atitudes de cuidado, 

cooperação  e solidariedade 

na interação com crianças e 

adultos.    

BNCC - EI02EO01 

Regras simples de  

convívio social 

 

 Socialização  

 

● Situações de brincadeiras de faz de conta com 

personagens ligados ao seu cotidiano. 

● Momentos em que as crianças compartilhem 

materiais e brinquedos (cantinhos, 

montagem de cartazes coletivos etc.). 

● Organização das duplas de ajudantes do dia. 

● Atividades de cuidado dos objetos individuais 

e coletivos. 

● Brincadeiras de roda. 

● Projeto “Mascote da turma”. 

● Roda de conversa com espelho, valorizando a 

imagem positiva. Propiciar situações de 

brincadeiras de faz de conta com 

personagens ligados ao seu cotidiano. 

2. Demonstrar imagem 

positiva de si e confiança em 

sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e 

desafios, identificando  cada 

vez mais suas possibilidades, 

de modo a agir para ampliá-

las. 

BNCC - EI02EO02 

 

Autonomia 

 

Autoestima  

 

 

 

 

● Momentos durante o desenvolvimento das 

atividades para apoiar e encorajar cada 

experiência desenvolvida incentivando a 

autonomia em suas ações e decisões. 

● Atividades desafiadoras, nas quais as crianças 

possam elaborar estratégias de soluções 

(show de talentos/desfile; cantinhos de faz de 

conta com acessórios; circuito; cama de gato; 

brincadeiras com corda; brincadeira de vestir 

e calçar; dados com atividades de 

coordenação fina). 

3. Compartilhar os objetos, 
brinquedos  e os espaços 
com crianças da mesma faixa 
etária, de faixas etárias 
diferentes  e adultos. 
BNCC - EI02EO03 

 

Relações 
interpessoais 

 
Cooperação 

 
Participação 

● Promoção do “Dia do brinquedo”. 

● Atividades com cantinhos e cantinho 

monitorado com interação do adulto. 

● Brincadeira da Bexiga no lençol: Cada 

participante segura uma das pontas do 

lençol e juntos sacodem para jogar a bexiga 

para cima sem deixar cair. 

● Atividades nas quais as crianças interajam 

com outras turmas da escola, em atividades 

que envolvam duas ou mais turmas.  
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4. Comunicar-se com os 

colegas e os adultos, 

buscando compreendê-los 

e fazendo-se compreender, 

ampliando suas 

possibilidades expressivas e 

comunicativas. 

BNCC - EI02EO04 

 

Comunicação oral  

 

Desenvolvimento 

pessoal e coletivo  

 

● Rodas de conversas: relatar 

acontecimentos, elaborar perguntas. 

● Momentos em que os alunos tenham que 

comunicar recados simples.  

● Proposição de situações em que as crianças 

devem praticar a disponibilidade para ouvir 

explicações de colegas e adultos.  

● Jogos e brincadeiras em grupos. 

● Atividade nos cantinhos. 

5. Perceber e valorizar que 

as pessoas têm 

características físicas 

diferentes, valorizando e 

respeitando essas 

diferenças. 

BNCC - EI02EO05 

 

Características 

pessoais 

 

Respeito mútuo 

 

Diversidade   

 

● Apresentações e exposições com os temas 

trabalhados pela turma.    

● Estudo das etnias africanas, indígenas e 

outras que forem de interesse do grupo.  

● Momentos em que os alunos possam 

dramatizar histórias temáticas. 

● Confecção de cartazes sobre etnias. 

● Confecção e exposição de brinquedos da 

cultura popular. 

● Momentos em que os alunos possam 

dramatizar histórias temáticas. 

● Exposição de brinquedos da cultura popular 

e da indígena. 

● Roda de cantigas populares e sobre temas 

variados. 

● Atividades que envolvem brincadeiras, jogos 

e as tradições culturais de sua comunidade 

e de outros grupos. 

● Cantinho da beleza.  

● Atividades que envolvam brincadeiras, jogos 

e as tradições culturais de sua comunidade 

e de outros grupos (cantinho da beleza, 

histórias envolvendo personagens de 

diferentes etnias).  

6. Respeitar regras básicas 

de convívio social nas 

interações e brincadeiras, 

identificando e 

compreendendo seu 

pertencimento nos diversos 

grupos das quais participa.   

BNCC - EI02EO06 

Respeito mútuo  

 

Interação social 

● Roda de conversa para elaboração de rotina 

e regras de convívio com a participação da 

criança.  

● Brincadeiras que envolvam uma ou mais 

turmas (gincanas, histórias). 

● Situações de brincadeiras de faz de conta 

com personagens ligados ao seu cotidiano. 

● Momentos de compartilhamento coletivo 

de materiais e de brinquedos.  
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● Momentos em que as crianças organizem e 

guardem seus próprios materiais e os dos 

colegas. 

7. Resolver conflitos nas 

interações e brincadeiras 

com a orientação de um 

adulto, por meio do diálogo, 

utilizando seus recursos 

pessoais, respeitando as 

outras crianças e buscando 

reciprocidade. 

BNCC - EI02EO07 

Resolução de 

conflitos 

 

Negociação e 

mediação de 

conflitos 

 

Respeito mútuo 

● Dramatização de histórias relacionadas ao 

tema. 

● Teatro  de  fantoches  com 

temas sobre resolução de conflitos ou 

atitudes. 

● Roda de conversa com apresentação de 

imagens para discussão. 

● Intervenção do professor ou monitor nos 

momentos de conflitos fazendo com a 

criança pense na melhor atitude a ser 

tomada em determinada situação. 

8. Reconhecer a diversidade   

relacionada a constituição 

familiar respeitando as 

diferenças existentes. 

Diversidade na 

constituição familiar 

● Construção coletiva do varal da família das 

crianças, explorando oralmente as diferenças 

existentes. 

● Roda de conversa sobre as diferenças 

existentes na constituição das famílias e 

análise de fotos de diferentes arranjos 

familiares.  

 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas 

Objetivos de 
aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1.Criar sons com 

materiais, objetos e 

instrumentos 

musicais, para 

acompanhar 

diversos ritmos de 

música.  

BNCC - EI02TS01 

 

Expressão musical 

 

Discriminação auditiva: 

sons produzidos pelo 

próprio corpo 

 

Produção de som  

 

● Atividades de apresentação e identificação de 

diversos instrumentos musicais. 

● Atividades em que sejam vivenciados diferentes 

ritmos musicais. 

● Convidar os alunos a ouvir os sons presentes na 

sala de aula, inclusive o silêncio (ausência do som). 

● Atividades em que os alunos executem sons 

utilizando materiais diversos na sala de aula. 

● Brincadeiras livres nas quais sejam explorados 

instrumentos musicais da bandinha (exploração 

física). 

● Atividades em que sejam explorados os elementos 

da linguagem musical (sem aprofundar): altura 
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(grave ou agudo), intensidade (forte ou fraco) e 

ritmo (rápido ou lento) dos materiais escolhidos – 

sucata ou bandinha. 

2. Utilizar 

diferentes 

materiais com 

possibilidades de 

manipulação 

(argila, massa de 

modelar, água, 

areia, terra, tintas, 

etc.), explorando 

cores, texturas, 

superfícies, planos, 

formas e volumes 

ao criar objetos 

tridimensionais. 

BNCC - EI02TS02 

Produção artística 

 

Cores, formas e texturas 

 

Representações   

 

● Representações gráficas utilizando diferentes 

materiais e suportes. 

● Produção de desenhos utilizando diferentes 

materiais para grafar (giz de cera, giz de lousa, 

tintas guache e a dedo) em diferentes suportes, 

como papéis Kraft, cartolina, sulfite A3, lixas de 

construção com diferentes texturas, bandejas de 

isopor, entre outros. 

● Produção de objetos tridimensionais com o uso de 

diferentes materiais.  

● Apresentação de obras de arte de diferentes 

artistas para apreciação e exploração. 

Construção livre ou dirigida com sucata. 

● Escultura e modelagem com argila. 

● Cobrir formas com massinha. 

● Pintura mágica com giz de cera. 

3. Utilizar 

diferentes fontes 

sonoras disponíveis 

no ambiente em 

brincadeiras 

cantadas, canções, 

músicas e 

melodias, 

apreciando, 

descobrindo sons e 

possibilidades 

sonoras, 

explorando e 

identificando 

elementos da 

música para se 

expressar, interagir 

com outros e 

ampliar seu 

conhecimento de 

mundo. 

BNCC - EI02TS03 

Ritmos musicais  

 

Expressão artística  

 

Educação musical  

 

 

 

 

 

                                                                                

● Momentos de músicas como marcadores 

temporais como: hora da brincadeira, das 

refeições, de guardar os brinquedos, do sono, etc.  

● Dramatização de músicas infantis com gestos. 

● Atividades de ampliação do repertório dos alunos, 

com músicas da cultura popular e outras músicas 

infantis. 

● Atividades de produção de sons com o corpo, 

considerando o ritmo da música. 
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 4. Construir e 

explorar 

instrumentos 

musicais de origem 

africana e indígena. 

Instrumentos musicais  

 

Apreciação sonora  

● Apresentação e conversa sobre os brinquedos 

caxixi, ganzá e agogô, contextualizando suas 

origens e formas de brincar. 

● Situações em que sejam analisadas, de maneira 

coletiva, fotos de crianças, de outras raças e 

etnias, em situações de brincadeira.   

● Produção de brinquedos musicais com as 

crianças. 

5. Apreciar obras e 

manifestações 

artísticas  de 

diferentes culturas 

para ampliar o 

repertório, 

demonstrando 

interesse, respeito 

e valorização. 

Ampliação de 

repertório  

 

Conhecimento cultural  

 

Arte visual 

 

● Apresentação e análise de obras de arte da 

cultura africana e indígena, contextualizando o 

artista, a temática dos trabalhos de arte. 

● Atividades de apreciação de obras de arte, nas 

quais as crianças verbalizem suas apreciações, 

sentimentos, observações, etc.  
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Educação Infantil 
Etapa I  

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 
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Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos 

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Criar com o corpo 

formas 

diversificadas de 

expressão de 

sentimentos, 

sensações e 

emoções, tanto nas 

situações do 

cotidiano quanto 

em brincadeiras, 

dança, teatro, 

música.   

BNCC - EI03CG01 

Expressão corporal 

 

Expressão de 

sentimentos e 

emoções 

 

Dança, teatro e 

música 

 

Participação em 

brincadeiras  

 

Identificação e 

nomeação de 

diferentes partes 

do corpo  

● Situações de brincadeiras de roda: Ciranda Cirandinha, 

Centopeia, Corre cutia, Passa anel, entre outras.  

● Brincadeiras de imitação: Seu mestre mandou, 

estátua, morto-vivo.  

● Brincadeiras que envolvam o reconhecimento e 

nomeação de partes do corpo, por meio de cantigas e 

músicas infantis.  

● Brincadeiras em dupla, trio e quartetos: dança da 

laranja, nunca três, a dança da estátua, o som do apito 

ou qualquer outro instrumento disponível, coelhinho 

sai da toca.  

● Atividades e brincadeiras que envolvam o uso de 

diferentes materiais como: cordas, bambolês, tecidos, 

fantasias, bolas de variados tamanhos, pés de lata, um 

rádio com música, etc. 

● Atividades de registro das brincadeiras vivenciadas 

pela turma: desenho, fotos, texto coletivo, montagens, 

colagens, etc. 

● Situações de dramatização de trechos de narrativas 

conhecidas da turma. 

2. Demonstrar 

controle e 

adequação do uso 

de seu corpo em 

brincadeiras e 

jogos, escuta e 

reconto de 

histórias, 

atividades 

artísticas, entre 

outras 

possibilidades.  

BNCC - EI03CG02 

Controle do próprio 
corpo  

 
Participação em 

brincadeiras e jogos  
 

Reconto de histórias  
 
 
 
 
 

 

● Brincadeiras de faz-de-conta relacionadas a diferentes 

situações / vivências da vida cotidiana.  

● Produção do contorno do corpo do colega (Desenhar o 

amiguinho no chão com giz). 

● Roda de contação ou de leitura de histórias 

(narrativas), com a confecção de um personagem que 

compõem a narrativa em forma de fantoche ou móbile. 

● Confecção coletiva de um tapete sensorial, em que 

cada parte do tapete contenha elementos com 

texturas diversas. 

● Elaboração de uma caixa sensorial para que os alunos 

levantem hipóteses a respeito dos materiais que 

comporão o conteúdo da caixa.   

● Brincadeiras de adivinhação em que as crianças, de 

olhos vendados, buscam descobrir qual o objeto que 

está tocando / analisando.  



          CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 

 

 

     79 

● Atividades de dramatização de músicas, cantigas 

parlendas, trava línguas.  

● Atividades de reconhecimento dos sinais vitais 

emitidos pelo corpo, antes e após a realização de 

atividades de intenso movimento, tais como: o 

momento do parque, brincadeiras de correr, entre 

outras, para que possam comparar as diferenças entre 

os sinais vitais emitidos pelo corpo em diferentes 

situações de movimentação.    

3. Criar 

movimentos, 

gestos, olhares e 

mímicas em 

brincadeiras, jogos 

e atividades 

artísticas como 

dança, teatro e 

música, (re) 

inventando jogos 

simbólicos e 

reproduzindo 

papéis sociais. 

BNCC - EI03CG03 

Dança, teatro e 

música 

(movimentos) 

 

Participação em 

jogos e brincadeiras 

 

Linguagem não 

verbal  

 

Linguagem corporal   

● Situações nas quais sejam exploradas danças 

tradicionais brasileiras, tais como: o coco, a ciranda, o 

samba de roda, puxada de rede, entre outras, para que 

as crianças possam dançar, explorando diferentes 

movimentos da dança, o ritmo da música, etc.  

● Brincadeiras Musicais: Jacaré, Brincadeira do Sapo. 

● Atividades de Teatro de Fantoches, com a produção dos 

fantoches, a partir de materiais reutilizáveis: saco de 

pão, embalagens de condicionador ou de shampoo, 

tampinha de refrigerante, barbante, macarrão.  

● Brincadeiras de mímica, a partir de temas específicos.  

● Atividades esportivas como: queimada, futebol, 

basquete, corrida com obstáculos, circuitos. 

● Atividades circenses: brincadeira de equilíbrio, 

coordenação motora, lateralidade, bambolê, fitas, 

show de talentos, cantinho com fantasias, pintura 

artística. 

4. Adotar hábitos 

de autocuidado 

relacionados à 

higiene, 

alimentação, 

conforto e 

aparência, atuando 

de forma 

progressiva e 

autônoma nos 

cuidados 

essenciais, de 

acordo com suas 

necessidades. 

BNCC - EI03CG04 

Autocuidado  

 

Hábitos de higiene 

pessoal  

 

Alimentação 

saudável e 

balanceada 

 

Imagem positiva de 

si próprio e do 

outro. 

 

 

● Atividades de autorretrato (usar espelho para observar 

seu corpo e suas características).  

● Brincadeiras de faz-de-conta que envolvam ações de 

higiene de bonecos, cabeleireiro, dentista, cozinha 

saudável.  

● Atividades de brincadeiras nas quais as crianças possam 

usar fantasias diversas, utilizando o espelho para a 

montagem dos personagens da fantasia.  

● Elaboração e leitura de diversas receitas saudáveis para 

que o aluno conheça e experimente alimentos variados.  
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5. Coordenar suas 

habilidades 

manuais no 

atendimento 

adequado a seus 

interesses e 

necessidades em 

situações diversas.  

BNCC - EI03CG05 

Coordenação 

motora 

 

Identificação das 

partes do corpo  

 

Linguagem corporal  

● Brincadeiras que envolvam desafios corporais: bola ao 

cesto, corrida, cabo de guerra, carrinho de mão, salto 

à distância.  

● Brincadeiras que envolvam momentos de equilíbrio 

sobre uma parte específica do corpo, bem como o 

equilíbrio de objetos: pular com um pé só, equilibrar-

se com a ponta dos pés, corrida do ovo, equilibrar a 

bola na ponta dos dedos ou na cabeça, dança da 

laranja, etc.  

● Brincadeiras de equilíbrio utilizando o banco da 

merenda: andar, andar de  costas, de lado, com um pé 

só, rastejando, etc. 

● Produção de diferentes registros das brincadeiras 

vivenciadas: desenhos, marcação da pontuação obtida 

em determinado jogo, marcar pontos de 

partida/chegada de uma brincadeira, fazer listas de 

materiais necessários para a brincadeira, filmar a 

brincadeira, tirar fotos. 

● Roda de conversa e apreciação dos registros 

elaborados pela turma 

● Brincadeiras variadas com a utilização de cordas e 

outros materiais. 

6. Investigar as 

diversas 

qualidades do 

movimento como: 

força, impulso, 

velocidade, 

resistência, 

flexibilidade, 

intensidade, 

lateralidade, etc., 

reconhecendo os 

limites e 

potencialidades do 

próprio corpo.  

Movimento e suas 

intensidades  

 

 

Reconhecimento 

dos limites e das 

potencialidades do 

próprio corpo 

 

 

● Atividades com circuitos, que utilizem diversos 

materiais: corda, bambolê, cones, saco corrida, bola, 

colchonete, entre outros materiais nos quais as 

crianças encontrem diferentes desafios, como: 

caminhar   de diversas   maneiras, rolar, subir, descer, 

saltar, etc.   

● Corrida com saltos e obstáculos.  

● Atividades de pega-pega com diferentes adequações 

e variações.   

● Atividades com corda: pular corda, equilíbrio -

colocando um pé na frente do outro, sem cair, 

foguinho, cabo de guerra, obstáculo de corda, 

cobrinha, fio elétrico (os alunos devem passar por 

baixo dela, sem encostar na corda, com diferentes 

intensidades). 

● Atividades físicas e culturais com o uso de bambolês, 

tais como: Túnel de bambolês; Amarelinha; Cabe mais 

um (inicialmente com o bambolê no chão, os alunos 

entram de um em um, para em seguida 

conjuntamente, levantarem o bambolê até a cintura, 

ainda poderá explorar com a turma alguns 
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movimentos, do tipo andar para trás, para frente, do 

lado esquerdo ou direito, e assim por diante); Corrida 

de bambolê;  Minha mãe mandou; Acerte o alvo; 

Adaptação da dança das cadeiras; Passando o 

bambolê de mãos dadas (em dupla com bambolê os 

alunos deverão girá-lo na cintura). 

● Atividades com músicas e cantigas, parlendas em que 

sejam explorados diferentes ritmos e movimentos 

corporais para brincar e dançar. 

● Atividades de equilíbrio, impulso, lateralidade, 

velocidade, usando o banco da merenda (andar, andar 

de costas, de lado, com um pé só, rastejando, etc.). 

7. Utilizar as 

habilidades 

motoras como 

preensão, 

lançamento, 

recepção, encaixe, 

etc., para 

manusear 

diferentes objetos 

e materiais.  

Desenvolvimento 

das habilidades 

motoras 

 

Reconhecimento do 

corpo e de suas 

partes 

 

Manuseio de 

diferentes materiais 

que demandam 

múltiplas interações 

● Jogos com bola (arremessar, chutar, etc.).  

● Jogos de encaixe, tais como: quebra cabeça gigante, 

casinha vazada de encaixes, blocos de montar, super 

blocos em espuma, tatame infantil de encaixe com 

letras, blocos de montar arquitetura e construção 

educativo, blocos de encaixe vertical, jogos de encaixar 

peças cilada, entre outros.  

● Circuitos que envolvam usar habilidades motoras 

diversas, como pular, rolar, equilibrar.   

8.  Imitar gestos e 

movimentos de 

outras crianças, 

adultos e animais.  

Movimentos, 

gestos, olhares e 

mímicas 

 

 

● Atividades de imitação de personagens conhecidos da 

televisão, de narrativas conhecidas ou de pessoas que 

a turma conhece e considera imitá-lo sem criar 

estereótipos.  

● Imitação dos gestos, do comportamento, da maneira 

de viver, sons emitidos, de diferentes animais 

conhecidos da turma.  

● Brincadeiras, jogos, atividades artísticas como 

dança, teatro e música.  

9. Vivenciar 

situações de  danças 

e improvisar 

coreografias 

baseadas em 

gêneros musicais, 

histórias, sons da 

natureza, etc, 

Propriedades da 

dança, tais como:  

Tempo: rápido e 

lento 

Energia: forte e leve 

Espaço: direto e 

flexível 

 

● Dançar livremente no ritmo da música promovendo 

diferentes formas de se expressar.  

● Ocupar o espaço explorando diferentes ritmos e 

planos. 

● Dançar ouvindo músicas do repertório infantil, fazendo 

as coreografias. 

● Imitar os elementos da natureza em histórias. 
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explorando diversas 

possibilidades de 

movimento do 

próprio corpo. 

 

Expressão de 

sentimentos 

 

Comunicação com o 

meio em que está 

inserida 

 

Rítmo  

 

Conhecer e valorizar 

danças de 

diferentes etnias. 

 

Expressa-se 

livremente 

respeitando as 

características 

físicas de cada 

criança. 

 

Socialização e 

integração entre os 

pares e adultos. 

● Brincar com cantigas de roda, imitando os movimentos 

solicitados. 

● Explorar e vivenciar danças de diferentes etnias, 

valorizando e respeitando as diferenças (africana, 

indígena, de diferentes regiões do Brasil). 

● Realizar atividades ritmadas com palmas, batidas de 

pés, com objetos que reproduzam sons. 

● Identificar  seus sentimentos através dos diversos 

ritmos e estilos musicais. 

● Elaborar coreografias de baixa complexidade, 

resolvendo problemas, acompanhando a música com 

determinados movimentos e ritmos, a ocupação do 

espaço, desenvolvendo as habilidades de girar, cantar, 

sentir, ouvir, falar. 

 

10. Vivenciar 

brincadeiras da 

cultura brasileira.  

Brincadeiras da 

cultura brasileira 

 

Coordenação motora  

● Brincadeiras tradicionais da cultura brasileira, tais 

como: amarelinha, pega-pega, passa anel, pular 

elástico, brincadeira de roda, etc. 

 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e 
Imaginação  

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Expressar ideias, 

desejos e 

sentimentos sobre 

suas vivências, por 

meio da linguagem 

Adequação da fala a 

situação comunicativa  

 

Desenvolvimento 

linguístico  

 

● Roda de conversa temática de temas variados e de 

interesse das crianças. 

● Contação de histórias infantis.  

● Transmissão / comunicação de solicitações e 

comandas para realização de diferentes tarefas.  
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oral e escrita 

(escrita  

espontânea), de 

fotos, desenhos e 

outras formas de 

expressão. 

BNCC - EI03EF01 

Expressão de 

sentimentos e 

opiniões  

 

Respeito a fala do outro  

 

Desenvolvimento da 

linguagem oral  

 

 

● Teatro em diferentes manifestações / formatos: 

fantoches, varetas, sombras, etc. 

● Situações  que  envolvam  relatos de 

experiências pessoais: passeio, o final de semana 

com a família, um dia na casa dos avós, 

brincadeiras com amigos no bairro, entre outros. 

● Rodas de conversa para resolução de conflitos 

ocorridos na classe ou em outros espaços da 

escola. 

● Rodas de conversa para a avaliação das ações do 

dia.  

● Organização de roda de comentários sobre rotinas 

pedagógicas, notícias publicadas em jornais, 

exposições, curiosidades científicas, dicas 

culturais, sinopse de livros, CDs preferidos. 

● Situações que envolvam a previsão e o 

levantamento de hipóteses a respeito do final de 

histórias, o que acontecerá com um personagem, 

promovendo uma discussão sobre melhores 

desfechos, etc. 

● Elaboração dos combinados da turma para o 

funcionamento da classe, do uso da Sala de 

Leitura, dentre outros espaços de uso coletivo.  

● Confronto de escritas produzidas, a partir das 

diferentes hipóteses de relação grafema / fonema, 

promovendo discussão entre os alunos sobre 

diferentes ideias dessa construção.  

2. Brincadeiras 

cantadas, poemas e 

canções, criando 

rimas, aliterações e 

ritmos.  

BNCC - EI03EF02 

 

Desenvolvimento da 

linguagem oral 

 

 

Participação em jogos e 

brincadeiras envolvendo 

sons, ritmos e rimas 

 

Memorização e 

recitação de poemas e 

canções3  

 

● Brincadeiras de roda, que envolvam cantigas e 

canções do universo infantil.  

● Jogos verbais (parlendas, trava línguas, limeriques, 

entre outros.).  

● Festivais de canto na sala de aula ou eventos da 

escola.  

● Organização de sarau de poemas ou músicas 

preferidas.  

● Situações que  envolvam  recitações  de 

diferentes textos dentro das atividades 

permanentes e dos projetos.  

                                                      
3 IMPORTANTE: É preciso Considerar histórias com personagens negros ‘ilustrações de representatividade de diferentes 

etnias”, literatura infantil, poesias, parlendas afro-brasileiras, africanas e indígenas.  
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Participação em 

brincadeiras orais 

envolvendo consciência 

silábica e de palavras  

● Jogos que trabalham com o desenvolvimento da 

consciência fonológica, tais como: Jogos do Projeto 

Trilhas e os cadernos pedagógicos que compõem o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC).  

● Brincadeiras com textos de memória para 

completar a última palavra da frase oralmente. 

● Brincadeiras de bola que é jogada ao colega de 

acordo com o número de sílabas da palavra; pular 

numa trilha ou bambolês a quantidades de casas 

relativas ao número de sílabas da palavra. 

3. Escolher e 

folhear livros, 

procurando  

orientar-se por 

temas  e 

ilustrações e 

tentando identificar  

palavras conhecidas 

por meio de indícios 

fornecidos pelos 

textos. 

BNCC - EI03EF03 

 

Comportamento leitor  

 

Procedimentos de 

leitura  

 

Práticas sociais de leitura  

 

Práticas de letramento 

 

Leitura convencional ou 

não  

 

Formação do leitor 

  

● Roda de leitura com foco na indicação literária 

pelos alunos, por meio da análise dos livros 

escolhidos para levar para casa. 

● Situações que envolvam a escolha de livros 

(Projeto Asas de Papel), em que as crianças 

possam verbalizar os motivos de suas escolhas 

pessoais. 

● Situações de leituras indicadas pelos projetos ou 

sequências didáticas (Livro Artesanal).  

● Organização de cantos de atividades 

diversificadas, nas quais sejam disponibilizados 

diferentes portadores textuais / materiais 

escritos, para que as crianças possam interagir 

em situações de jogos simbólicos.    

4. Recontar histórias 

ouvidas e planejar 

coletivamente 

roteiros de vídeos e 

de encenações, 

definindo os 

contextos, os 

personagens,  a 

estrutura da 

história, observando 

a sequência de 

narrativa. 

BNCC - EI03EF04 

 

Narração de histórias 

conhecidas  

 

Entonação da voz  

 

Exposição oral 

Procedimentos de 

contação de histórias 

 

Linguagem escrita e 

literária 

 

Elementos da narrativa  

 

 

 

● Situações que envolvam prever o final de uma 

história, o que acontecerá com um personagem 

etc. 

● Elaboração  de  sequências  didáticas 

que envolvam reconto de histórias conhecidas.  

● Antecipação de histórias com apoio de imagens.  

● Reconto de trechos de histórias que saibam de cor.  

● Narração de fatos com sequência temporal e 

causal. 

● Dramatizações a partir de histórias ou outras 

leituras realizadas em situações cotidianas.  

● Dramatizações de parlendas conhecidas pela 

turma com proposta de filmagens, com 

organização coletiva, a definição dos recitadores 

da semana, a caracterização necessária, bem como 

os usos do vídeo produzido pela turma.  
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● Situações nas quais sejam utilizados os vídeos para 

instrumento de autoavaliação dos alunos quanto à 

oralidade, à apreensão do texto, a postura, 

projeção da voz, entre outras ações. 

5. Recontar histórias 

ouvidas para 

produção de 

reconto escrito, 

tendo o professor 

como escriba.  

BNCC - EI03EF05 

 

Reescrita coletiva de 

texto narrativo 

 

Reconto 

 

Comunicação oral  

 

Gênero discursivo 

 

 

 

 

 

 

● Reescrita de textos narrativos conhecidos pela 

turma, em que o professor assume o papel de 

escriba dos textos produzidos por toda a turma.  

● Leitura deleite ou compartilhada de textos 

literários (contos) do universo infantil.  

● Situações de ditado ao professor (escriba) de 

diferentes gêneros discursivos: poemas, cantigas, 

parlendas, títulos de histórias, pequenas histórias, 

lista de personagens, etc. 

● Situações nas quais os alunos possam antecipar 

ou levantar hipóteses sobre os acontecimentos de 

histórias com apoio (ou não) de imagens. 

● Elaboração de sequências didáticas que envolvam 

o reconto de histórias conhecidas. 

6. Produzir suas 

próprias histórias 

orais e escritas  

(escrita 

espontânea), em 

situações com 

função social 

significativa.  

BNCC - EI03EF06 

 

Reconto de histórias 

conhecidas 

 

Produção / reescrita de 

histórias conhecidas 

 

Função social da escrita 

 

Escrita de gêneros que 

circulam no ambiente 

escolar 

 

Produção de listas  

 

Escrita de textos de 

memória   

● Organização de murais, em sala de aula, com as 

produções escritas das crianças. 

● Situações em que as crianças escrevam listas em 

situações comunicativas reais.  

● Narração de textos orais ao professor, 

individualmente ou em grupo. 

● Situações de faz de conta nos cantinhos de 

atividades diversificadas, nas quais a escrita se faz 

presente: Lista para ir ao mercado, prescrever um 

remédio, agendar consultas, anotar pedidos em 

restaurantes, entre outros.  

● Utilização de propostas que envolvam a oralidade 

e a conversa coletiva, tais como: Nosso livro, Caixa 

do fim de semana, Roda de conversa, dentre 

outras ações.  

7. Levantar 

hipóteses sobre 

gêneros textuais 

veiculados em  

portadores  

conhecidos,  

recorrendo  a  

Gêneros textuais  

 

Estrutura de gêneros 

que circulam no âmbito 

escolar 

 

Estratégias de leitura  

● Produção coletiva do Livro artesanal da turma, 

com histórias produzidas pelas crianças.  

● Roda de leitura e de leitores, nas quais os alunos 

possam compartilhar / verbalizar as suas 

apreciações em relação a livros de escolha pessoal, 

mesmo que ainda não saibam ler de maneira 

convencional.  



          CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 

 

 

     86 

estratégias  

de observação 

gráfica e/ou de 

leitura. 

BNCC - EI03EF07 

 

 

Antecipação do 

conteúdo temático  

 

Portadores textuais  

 

Indicação de leituras 

 

 

● Rodas de indicação literária de livros escolhidos 

pelas crianças.    

● Roda de conversa sobre assuntos variados de 

interesse das crianças.  

● Produção do caderno de leituras da turma, com 

observações, ilustrações e observações pessoais a 

respeito das leituras realizadas em sala.  

● Situações que envolvam a manifestação de 

opiniões e apreciações pessoais, a respeito de 

textos ouvidos. 

8. 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.).  

BNCC - EI03EF08 

 

Procedimentos de 

leitura  

 

Comportamentos de 

leitor 

 

Indicação literária 

 

Leitura pessoal  

 

Apreciações pessoais 

sobre leituras  

 

  

 

 

 

● Produção do caderno de leituras da turma, com 

observações, ilustrações e observações pessoais a 

respeito das leituras realizadas em sala.  

● Organização de cantos de atividades diversificadas 

com situações de faz-de-conta que envolvam o 

contato com diferentes materiais escritos. 

● Atividades que possam variar a apresentação de 

diferentes portadores e gêneros textuais, 

preferencialmente nas situações de leitura em voz 

alta realizada diariamente pelo professor, com a 

intenção de explorar: finalidade, características, 

tema, autor, ilustrador, estratégias de leitura 

(antecipação, inferência e verificação), sentidos e 

significados do gênero e/ou portador, em questão.  

● Apreciação coletiva de uma obra literária. 

● Leitura de histórias que apresentem a diversidade 

social e cultural brasileira, que apresentem 

personagens negros (ilustrações de 

representatividade de diferentes etnias), literatura 

infantil, poesias, parlendas afro-brasileiras, 

africanas e indígenas.  

9. Levantar 

hipóteses em 

relação a 

linguagem escrita, 

realizando registros 

de palavras e textos, 

por meio de escrita 

espontânea.  

BNCC - EI03EF09 

 

Escrita espontânea  

 

Escrita de listas de 

diferentes campos 

semânticos 

 

Escrita de textos, a 

partir de ditado 

 

Sistema de Escrita 

Alfabética  

● Escrita de listas de palavras de um mesmo campo 

semântico: brinquedos, comidas, personagens, 

ingredientes, etc.  

● Atividades que utilizem o próprio nome como 

palavra estável de referência para a escrita de 

outras palavras. 

● Produção coletiva do cartaz com o nome das 

crianças da turma, para ser fixado na parede e 

utilizado diariamente.   

● Situações nas quais as crianças sejam convidadas a 

escrever seu primeiro nome de maneira 
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Linguagem escrita   

 

 

convencional, inicialmente com apoio e, ao final do 

ano letivo, sem apoio do professor.   

● Situações de escrita do próprio nome e dos amigos 

que compõem a turma. 

● Jogos com os nomes próprios de todos os alunos 

da sala, tais como: jogo da memória, bingo dos 

nomes, nome escondido. 

● Atividades de leitura e distribuição dos crachás ou 

de materiais que contenham o nome das crianças.  

● Momentos nos quais os alunos possam reconhecer 

o seu nome e o de alguns colegas, em materiais de 

uso individual.   

● Leitura coletiva das letras do alfabeto ou cantar o 

alfabeto de maneira direta ou salteando as letras.   

● Utilização do seu nome e o dos colegas como fonte 

de pesquisa para formação de repertório estável, a 

partir do cartaz com os nomes das crianças da 

turma.   

● Propostas que envolvam escrita de palavras, ou 

mesmo de trechos de texto de memória.  

● Organização de agrupamentos produtivos para 

que os alunos avancem em suas hipóteses de 

escrita. 

10. Ouvir com atenção 

e interesse a leitura 

de diferentes textos 

realizada pelo 

professor, 

desenvolvendo 

comportamentos 

típicos de leitor. 

Comportamento de 

leitor  

 

Escuta atenta  

 

Repertório de leitura 

 

Apreciação estética e 

temática de obras 

literárias 

 

Antecipação do 

conteúdo temático   

 

Leitura de prazer 

(deleite) 

● Situações que envolvam a escolha de livros (sala de 

leitura).  

● Situações de leitura propostas pelos projetos ou 

sequências didáticas trabalhadas na escola. 

● Atividades de leitura compartilhada: livros, gibis, 

revistas, entre outros.  

● Leitura em voz alta diária realizada pelo professor, 

explorando o acervo literário da escola de histórias 

/ narrativas de interesse das crianças.  

● Situações de roda de conversa sobre leitura 

realizada pelo professor à sua turma. 

11. Ler, ainda que de 

forma não  

Leitura de prazer  

 

Leitura individual 

● Situações nas quais as crianças possam antecipar o 

conteúdo temático de histórias, levantando 

hipóteses e checando informações.  
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convencional, 

textos poéticos, 

listas e trechos de 

contos,  

selecionando seus  

preferidos,  

memorizando,  

familiarizando-se 

com a escrita em 

situações em que 

ela se faça  

necessária, 

identificando 

informações.  

 (mesmo que não 

convencional) 

 

Comportamentos de 

leitor  

 

Procedimentos de leitura 

 

Decodificação  

 

Estratégias de leitura 

● Reescrita coletiva de trecho de textos conhecidos 

pela turma ou mesmo em duplas, mesmo que não 

a produzam com escrita convencional.   

● Apreciação de uma obra literária de maneira 

coletiva.  

● Situações de antecipação de histórias com apoio 

de imagens.  

● Caderno de leitura: ler para aprender a direção da 

escrita (da esquerda para a direita), ajuste da fala 

à escrita, localização de palavras.       

 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações  

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Resolver 

situações-problema 

que envolvam juntar, 

adicionar e subtrair, 

por meio de 

estratégias, 

linguagem oral e 

registros pessoais. 

Situações- 

problema de juntar e 

adicionar 

 

Situações-problema 

com noção da 

subtração 

  

 

 

● Atividades que envolvam a resolução de situações-

problema com a utilização de figuras ou materiais 

manipuláveis.  

● Leitura e resolução coletiva de situações-problema 

que envolvam as ideias de juntar e adicionar, com 

a utilização de figuras ou materiais manipuláveis.  

● Situações em que sejam exploradas charadas e 

adivinhas, que envolvam o conhecimento 

matemático e as ideias de juntar, adicionar e 

subtrair.  

● Resolução de situações-problema com o apoio de 

imagens, materiais manipuláveis ou registros 

pessoais- máximo 10 objetos. 

● Situações que envolvam os alunos nas ações de 

comparar, classificar, seriar e ordenar os objetos.  

● Situações nas quais sejam exploradas as 

estratégias de resolução dos grupos / crianças. 

● Atividades de Boliche, nas quais os alunos são 

desafiados a contar a quantidade de pinos 

derrubados ou não.  
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2. Resolver 

situações-problema 

que envolvam a 

noção da divisão em 

partes iguais, por 

meio de estratégias, 

linguagem oral e 

registros pessoais, 

em situações do 

cotidiano. 

Situações-problema 

com noção da divisão 

em partes iguais 

● Atividades que envolvam a resolução de situações-

problema que envolvam figuras ou materiais 

manipuláveis.  

● Leitura e resolução coletiva de situações-problema 

que envolvam a ideia de divisão em partes iguais, 

com a utilização de figuras ou materiais 

manipuláveis.  

● Situações em que sejam exploradas charadas e 

adivinhas, que envolvam o conhecimento 

matemático e a ideia de divisão em partes iguais 

de pequenas quantidades (até 10).  

● Atividades que envolvam a coleção de objetos que 

os alunos apreciam.  

● Centopéia, na qual alguns números móveis estão 

espalhados. Pegar um número. Na saída da 

centopeia, falar qual é este número e separar a 

quantidade respectiva de feijões ou outros objetos 

contáveis. 

● Situações nas quais sejam exploradas, de maneira 

oral, as estratégias de resolução de situações-

problema dos grupos / crianças. 

3. Analisar problemas 

 do cotidiano, com a  

apresentação de de 

hipóteses, dados e 

possibilidades  

de solução.  

 

 

Resolução de  

problema 

 do cotidiano 

 

Levantamento de 

hipóteses 

 

Apresentação de 

dados e de 

possibilidades de 

resolução   

 

 

 

 

 

● Atividades que envolvam a resolução de 

problemas do cotidiano, a partir da simulação da 

realidade. Exemplo: a caixa está em cima do 

armário e preciso que você a pegue. Como você 

fará para pegá-la? Durante o lanche meu suco 

caiu na camiseta. O que devo fazer? Combinamos 

com o grupo de ir ao parque, mas de repente 

começou a chover. O que devemos fazer? Quero 

subir em uma árvore, como devo proceder? 

● Atividades de resolução de problemas 

envolvendo quantidades, apresentadas em 

cantigas infantis e jogos. Ex.: jogo de boliche, 

brincadeiras com dados. 

● Confecção de uma caixa de problemoteca com 

várias situações problemas, em que os alunos 

poderão resolver, por meio da oralidade. 

4.  Relacionar 

números às suas 

respectivas 

quantidades e 

identificar o antes,  

Relação entre 

quantidade e 

representação 

numérica (até 10).  

  

● Atividades em que seja explorado o Bingo de 

números / quantidades.   

● Situações com Boliche, nas quais os alunos sejam 

desafiados a descobrir (contar) a quantidade de 
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o depois e o entre 

em uma sequência, 

utilizando a 

linguagem 

matemática para 

construir relações, 

realizar descobertas 

e enriquecer a 

comunicação em 

situações de 

brincadeiras e 

interações. 

Comparação de  

quantidades iguais 

 

Sequência numérica   

  

Quantificação  

 

pinos derrubados ou não, procedendo o registro 

coletivo correspondente às quantidades.   

● Jogo da Memória com quantidades e números.   

● Atividades que envolvam a coleção de objetos que 

os alunos apreciam, com o registro coletivo 

(elaboração de cartaz) da quantidade de objetos 

angariados ao longo de tempo determinado.  

● Centopéia, na qual alguns números móveis estão 

espalhados. Pegar um número. Na saída da 

centopeia, falar qual é este número e separar a 

quantidade respectiva de feijões ou outros objetos 

contáveis. 

● Contagem e registro numérico de diferentes 

objetos / coleções, de maneira coletiva ou em 

pequenos agrupamentos.  

● Atividades nas quais os alunos possam explorar, 

em parceria com o professor, o quadro numérico 

exposto na sala de aula. 

● Contagem de coleções de objetos e associação da 

sua representação numérica até 10. 

● Momentos nos quais os alunos possam associar o 

registro do número a sua respectiva quantidade de 

objeto até 10. 

● Atividades coletivas ou individuais que explorem 

situações em que os alunos precisam preencher o 

número que está faltando na sequência numérica.  

5.  Ler, produzir e 

comparar escritas 

numéricas.  

 

Funções do  

número em situações 

de uso 

 

Sequência numérica  

 

Escrita de números 

 (0 a 10) 

 

Comparação de  

escritas numéricas  

 

Reconhecimento de   

números  

(até 30) 

● Situações em que sejam explorados os números do 

quadro numérico exposto na sala de aula.  

● Leitura coletiva e diária do quadro numérico 

exposto na sala de maneira sequencial e salteada.   

● Atividades com o uso de parlendas que envolvam 

números: Um, dois, feijão com arroz; A galinha do 

vizinho; 1, 2, 3, indiozinhos; etc.  

● Bingo de números. 

● Exploração de alguns livros infantis que 

contenham números, como por exemplo: E o 

dente ainda dói; Quem vai ficar com o pêssego? O 

mundo mágico dos números; Aqui está tão 

quentinho; dentre outras.  

● Escrita ou utilização de números móveis para 

completar uma sequência numérica até 10.  

● Situações coletivas ou em duplas em que as 

crianças possam comparar números ou mesmo 
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coleções, com o objetivo de encontrar aqueles que 

representam maiores ou menores quantidades.  

● Situações em que as crianças possam reconhecer 

números de uma sequência numérica escrita até 

10 através de: quadro numérico, trilha, fichas, etc. 

●  Ordenação de uma sequência numérica até 10. 

● Situações em que os alunos possam utilizar 
números móveis para a produção de sequências 
até 10.  

6. Apropriar-se da 

sequência numérica 

oral, usando-a  

adequadamente  

em situações 

cotidianas de 

enumeração de 

objetos.  

 

Recitação da 

sequência 

numérica oral 

(até 30) 

 

Contagem de coleções 

de objetos 

(organizados até 20 e 

desorganizados até 10) 

 

● Situações em que sejam explorados os números do 

quadro numérico exposto na sala de aula.  

● Leitura coletiva  do quadro numérico exposto na 

sala de maneira sequencial e salteada.   

● Roda de contagem de diferentes materiais / 

objetos, com registro coletivo das quantidades.  

● Contagem dos alunos presentes na aula.  

● Situações de contagem de diferentes objetos, com 

posterior registro coletivo.  

● Jogos de Percurso (trilhas) simples.  

● Jogos de tabuleiro simples. 

● Corrida dos números.  

● Atividades que explorem contagem, 

agrupamentos e comparações, que utilizem 

diferentes estratégias, com o uso de materiais 

manipuláveis, tais como: canudos, tampinhas, 

figurinhas, etc.  

7.  Reconhecer 

algumas das funções 

dos números em 

contextos da vida 

cotidiana.  

  

 

Funções dos números 

em diferentes 

contextos da vida 

cotidiana 

 

 

● Atividades que proporcionem a utilização de 

dinheiro de brincadeira (faz-de-conta) para 

situações de compra e venda, tais como: 

supermercado, feira, loja, etc. 

● Exploração de receitas e a produção de alimentos 

possíveis de serem manipulados pelas crianças.   

● Identificação ou relato de formações numéricas 

em convites, cartazes, receitas, panfletos, 

calendários, páginas de livros, etc. 

● Identificação da função dos números em situações 

cotidianas ou objetos, como por exemplo em 

preço de objetos, horário e data de algum evento, 

endereço, etc. 

● Roda de conversa para exploração das diferentes 

funções assumidas pelos números e quais 

momentos da vida são utilizados, por exemplo a 
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quantidade de alunos da classe; o número da casa 

das crianças, ou do telefone dos responsáveis 

(código), os números ordenados da lista dos 

nomes da turma, a relação da altura e peso das 

crianças da turma (medição).   

● Caixa dos números para explorar as suas funções: 

contagem, ordenação, codificação e medição.  

8.  Reconhecer 

gradativamente a 

organização de 

informações em 

listas, tabelas e 

gráficos simples. 

Listas, 

tabelas e gráficos 

simples 

 

 

 

● Observação e leitura coletiva de listas, gráficos e 

tabelas simples, presentes em jornais e revistas.  

● Leitura e análise dos dados de tabelas e gráficos 

simples, com o auxílio do professor, para a 

promoção da familiaridade das crianças com essas 

formas de tratar as informações.   

● Atividades nas quais a turma possa elaborar 

gráficos simples utilizando o próprio corpo dos 

alunos.  

● Produção coletiva de gráficos e tabelas, a partir de 

temas da própria vivência das crianças.  

9.  Estabelecer 

relações de 

comparação entre 

objetos,  

observando suas 

propriedades e 

registrando dados 

relativos a tamanhos, 

pesos, volumes e 

temperaturas. 

 

Identificação das 

propriedades de 

diferentes objetos 

 

Comparação de 

diferentes objetos  

 

  

 

● Atividades com Jogos de Construção - blocos de 

montar, a partir de um modelo ou livremente. 

● Atividades de construção de diferentes objetos 

com o uso do Tangaram, de forma livre ou a partir 

de um modelo.  

● Roda de conversa, sobre os atributos de diferentes 

materiais não estruturados, objetos, em que sejam 

percebidas, analisadas: cor, formato, peso, 

sonoridade entre outras propriedades, com 

posterior classificação, empilhamento, entre 

outras ações.  

● Situações nas quais os alunos manipulem e 

explorem caixas, que apresentem diferentes 

formatos, bem como desmontem e montem para 

que possam observar sua forma tridimensional e 

planificada.  

● Situações de exploração das características de 

caixas em diferentes tamanhos e formatos, com 

posterior empilhamento.  

10. Desenvolver as 

noções geométricas 

relativas a figuras 

geométricas planas e 

Figuras geométricas 

planas: quadrado, 

retângulo,  

círculo e triângulo 

● Modelagem com massinha ou argila de sólidos 

geométricos, ou mesmo situações em que as 

crianças possam manipular os sólidos geométricos 



          CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 

 

 

     93 

espaciais, 

classificando  

objetos e figuras, de 

acordo com suas 

semelhanças e 

diferenças. 

(semelhanças e 

diferenças) 

 

Formas espaciais: 

cubo e esfera  

 

para levantar de maneira coletiva suas 

semelhanças e diferenças.  

● Brincadeiras que envolvam figuras geométricas ou 

blocos lógicos, como por exemplo: esconder uma 

forma geométrica e solicitar que os alunos 

procurem pelo pátio; dança das figuras; adivinhe 

em qual figura estou pensando? Corra para a 

figura.  

● Atividades com jogo de memória com as formas 

geométricas ou o Jogo dos círculos coloridos”, 

“Como a fila continua” (perceber padrões e 

sequências). 

● Situações em que os alunos possam produzir 

dobraduras. 

● Produção de mosaicos (em grupos, a partir de 

modelo ou de forma livre). 

● Atividades nas quais as crianças analisem e 

associem as figuras planas aos seus respectivos 

nomes:  quadrado, triângulo, círculo e retângulo. 

● Atividades nas quais as crianças relacionem as 

figuras geométricas planas a faces de objetos 

tridimensionais (exploração coletiva).  

● Momentos em que as crianças associem alguns 

objetos do mundo físico às representações dos 

sólidos: cubo e esfera.  

● Leitura e exploração de livros literários e não 

literários que abordem o tema de forma adequada 

a faixa etária dos alunos.  

● Atividades de exploração dos sólidos geométricos, 

com anotação coletiva de seus nomes, para 

compor o cartaz da sala.  

● Jogo da centopeia: formada por círculos coloridos, 

que vão sendo sobrepostos, intercalando-se as 

cores, conforme cai o dado (utiliza-se um dado 

tendo cada uma de suas faces, uma cor).  

● Situações de comparação de uma caixa com a sua 

planificação (uma caixa e a mesma caixa, 

desmontada). 

● Exploração e apreciação de obras de arte que 

apresentam figuras geométricas. 

11.  Explorar formas 

de deslocamento no  

espaço,  

Vocabulário relativo 

ao deslocamento no 

espaço 

● Realização de passeios pelo entorno da escola ou 

pelo bairro; observando pontos de referência e 

registrando-os.  
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combinando  

movimentos e 

orientando-se com 

relação a noções 

como: em frente, 

atrás, no alto, 

embaixo, dentro e 

fora; descrevendo a 

posição de pessoas e 

objetos em relação a 

si mesmo. 

(perto, longe, antes, 

depois, na frente, 

atrás, entre, ao lado) 

 

Localização espacial 

 

Uso do corpo como 

referência espacial  

 

  

 

 

● Registro coletivo de pequenos percursos 

realizados no espaço escolar.  

● Brincadeiras de descrever a posição de colegas na 

sala ou no pátio; Seu mestre mandou: ficar atrás 

da porta; correr para perto de um colega.   

● Brincadeiras onde os alunos necessitem realizar 

deslocamentos, passando por obstáculos 

(cadeiras, bancos, bambolês, cordas, pneus, 

utilizando diferentes noções: perto, longe, em 

cima, embaixo, dentro, fora, frente, atrás, etc.).  

● Identificação de pontos de referência, para situar-

se ou deslocar-se no espaço da escola.   

● Análise e observação de maquetes (da sala de aula, 

da escola, do bairro). 

● Brincadeiras de Caça ao tesouro e Amarelinha. 

12. Expressar a 

passagem de tempo 

e a sequência de 

acontecimentos.  

Noções temporais: 

Começo / meio / fim, 

antes / durante / 

depois; manhã / tarde 

/ noite; ontem / hoje / 

amanhã 

● Atividades que envolvam o uso de calendário 

linear.  

● Atividades que envolvam a utilização de noções 

temporais: começo / meio / fim; cedo / tarde; dia 

/ noite; ontem / hoje / amanhã ; antes / durante / 

depois. 

● Identificação de horários importantes de sua 

rotina (hora cheia). 

● Localização de acontecimentos importantes no 

calendário. 

● Atividades nas quais sejam exploradas a rotina das 

crianças, dentro e fora da escola. 

13. Estabelecer 

relações entre 

diferentes objetos, 

de acordo com a sua 

capacidade.  

  

Unidade de medidas  

(litro) 

Noções de cheio e 

vazio 

● Atividades que explorem situações como “onde 

cabe mais”, utilizando recipientes de diferentes 

tamanhos e alturas. 

● Explorar a capacidade de recipientes utilizando 

diferentes materiais para o seu enchimento, como: 

água, algodão, pedrinhas, bolinhas de gude, entre 

outros, comparando os diferentes pesos, 

levantando hipóteses a respeito da questão.   

● Atividades que envolvam a estimativa de medições 

de capacidade, de maneira coletiva ou em grupos. 

● Exploração de objetos de mesma aparência, mas 

com capacidades diferentes para análise de suas 

semelhanças e diferenças. 

● Exploração de receitas culinárias simples que 

utilizem o litro como medida.  
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● Situações em que os alunos observem em um 

supermercado,  produtos que são vendidos por 

litro (leite, óleo, suco, etc.). 

14. Registrar 

observações, 

manipulações e 

medidas, usando  

múltiplas linguagens   

(desenho, registro 

por números ou  

escrita  

espontânea),  em  

diferentes suportes,  

estabelecendo 

relações entre 

diferentes objetos e 

pessoas, de acordo 

com a sua massa 

 ou 

comprimento.  

 

Unidade de 

medidas:massa e de 

comprimento 

Medidas não 

convencionais (palmo, 

mão, polegar, pé, 

passo, lápis, etc.) 

 

Instrumentos de 

medida convencionais 

(metro, régua, fita 

métrica) 

 

Apreciações de 

comprimento e de 

massa (pequeno / 

médio / grande / mais 

alto / mais baixo / da 

mesma altura / maior 

que / menor que/ 

mesmo 

tamanho / grosso / 

fino / leve/ pesado/ 

mais pesado que / 

mais leve que) 

● Medição da altura dos alunos, anotando-as em 

uma tabela simples, ou em pedaços de barbantes, 

que serão, por um determinado tempo, expostos 

na sala de aula. 

● Atividades com exploração de massinha, 

comparando objetos criados pelos alunos. 

● Situações com exploração de objetos de mesma 

aparência, porém que apresentam pesos 

diferenciados, como por exemplo: a comparação 

entre uma bolinha de golfe e uma bolinha de tênis 

de mesa. 

● Visitação ao supermercado ou mercearia para 

verificar alimentos cujo preço é verificado pelo 

peso (frutas, legumes, carne). Caso não seja 

possível a visita da escola, orientar pais ou 

responsáveis para que realizem uma atividade 

semelhante. 

● Pesquisa de pesos de produtos alimentícios (se são 

embalados e pesados em gramas ou quilogramas) 

a partir de uma lista estabelecida.  

● Leitura, exploração e elaboração de receitas 

culinárias simples, de fácil entendimento e 

manipulação.  

● Brincadeiras de faz-de-conta que explorem 

situações da vida diária, mediadas pelo uso de 

medidas, como por exemplo: brincar de médico, 

pesando o bebê, brincar de supermercado, 

pesando as frutas ou legumes, brincar de 

restaurante à quilo, etc.  

● Situações nas quais os alunos sejam pesados e sua 

estatura seja medida, com anotações para compor 

um cartaz com tamanho e peso da turma.  

● Comparação de peso de diferentes objetos ou 

alimentos (frutas ou legumes). 

● Atividades experimentais como a utilização de um 

balão de festa e uma caixinha de fósforo para 

exemplificar que nem sempre o maior é o mais 

pesado. 

● Utilização de balança de alimentos com dois 

pratos, colocando uma unidade de uma fruta 
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grande e uma unidade de uma fruta pequena para 

que os alunos observem o que acontece e 

levantem hipóteses com a ajuda do professor.  

15. Observar  e 

descrever  

mudanças em  

diferentes  

materiais,  

resultantes  de 

ações sobre eles, em 

experimentos 

envolvendo  

fenômenos  

naturais e artificiais. 

BNCC - EI03ET02 

 

Relações de causa  

e efeito 

 

Agentes  

transformadores 

naturais  

(chuva, vento, luz, 

sombra, temperatura, 

umidade) 

  

Agentes  

transformadores 

artificiais  

(fermento, calor, frio, 

etc.) 

● Situações de análise e observação das modificações 

que ocorrem com os alimentos na execução de uma 

receita culinária.  

● Atividade de observação e análise de cubos de gelo 

derretendo no sol e em lugar fresco (semelhanças e 

diferenças).   

● Roda de conversa sobre o ambiente, as plantas, 

tipos de animais, poluição ambiental, coleta de lixo, 

reciclagem, transformações do ambiente causados 

por fenômenos da natureza e pela ação humana, 

com o levantamento dos possíveis problemas 

ambientais, vivenciados pela comunidade (lixos 

jogados pelas ruas, desperdício de água, 

queimadas, etc.) com proposição coletiva de 

formas de resolução dos problemas. 

● Desenhos, cartazes sobre o que podemos fazer no 

dia a dia para salvar o planeta. 

● Apresentação e análise coletiva de imagens com os 

fenômenos da natureza e discussão em roda de 

conversa. 

● Situações de análise e de observação de ambientes 

internos e externos para comparação (onde está 

mais quente, seco, molhado em dias chuvosos, qual 

local tem sombra, mais vento, etc.). 

● Atividades de análise e de observação do céu para 

verificar a presença do sol, nuvens, vento, chuva, 

etc. 

● Problemas não convencionais simulando a 

realidade, por exemplo: O que acontece com a 

planta em lugar que não chove nunca? (levar 

imagens de desertos). 

● Realização de experimentos com objetos ou 

alimentos expostos a diferentes agentes de 

transformação: sol, sombra, geladeira, calor, adição 

de líquidos, etc.  

16. Estabelecer 

algumas relações 

entre o ambiente e 

as formas de vida 

Ambiente 

 

Seres vivos 

 

● Situações nas quais os alunos cultivem a horta da 

escola, ou mesmo, observem e analisem de forma 

sistemática as mudanças e as diferenças desse 

ambiente em diferentes momentos: a presença de 
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que ali se 

estabelecem, 

valorizando sua 

importância para a 

preservação das 

espécies e para a 

qualidade da vida 

humana.  

 

Preservação ambiental 

 

Qualidade de vida 

Forma de vida  

 

Seres humanos e a 

relação com o 

ambiente 

 

 

ervas daninhas, o desenvolvimento das plantas, a 

colheita, os animais e insetos que habitam o espaço, 

entre outras.  

● Atividades relacionadas ao cuidado com pequenos 

animais que possam ser mantidos na escola (peixes, 

pequenos roedores etc.). 

● Situações relacionadas a observação de fenômenos 

naturais – chuva, relâmpagos, entardecer, 

amanhecer, calor, frio etc.  

● Atividades de “estudo do meio” para observação e 

análise dos impactos ambientais ocorridos pela 

ação humana e a ação da natureza em espaços ao 

redor da escola.   

● Atividades relacionadas à reciclagem, reuso e 

diminuição do lixo produzido na escola e em casa.   

● Atividades de “estudo do meio” utilizando os 

espaços da Escola Municipal Ambiental "Bosque do 

Saber". 

● Situações relacionadas aos cuidados que devem ser 

tomados com animais e plantas.  

● Atividades nas quais sejam discutidas a importância 

de uma alimentação saudável e balanceada para a 

promoção da saúde pessoal e coletiva. 

17. Interessar-se e 

demonstrar 

curiosidade pelo 

mundo natural, 

formulando 

perguntas,  

imaginando soluções 

para  

compreendê-lo, 

manifestando 

opiniões próprias 

sobre fenômenos e 

acontecimentos, 

buscando 

informações  e  

confrontando ideias.  

 

Análise de fenômenos 

naturais e humanos 

 

Seres vivos  

 

Procedimentos de 

pesquisa e 

experimentação  

 

Investigação científica  

 

Letramento científico  

● Situações nas quais sejam apresentados, e 

posteriormente discutidos em roda de conversa, 

o conteúdo de vídeos, adequados à faixa etária, 

que apresentem temas relacionados às questões 

ambientais, por exemplo: “Turma da Clarinha e o 

ciclo da água” e “Turma da Clarinha e o caminho 

das águas”, “Chuá Chuágua.  

● Construção coletiva de cartaz, a partir de pesquisa 

prévia realizada em sala, ou mesmo em casa, a 

respeito do desperdício e da economia de água, 

em imagens publicadas em jornais e revistas. O 

cartaz poderá ser organizado em duas colunas 

temáticas, de acordo com o uso racional e 

irracional desse recurso natural.  

● Atividades de experimentação sobre a 

evaporação: trazer para a sala uma panela com 

água fervente e tampá-la para que os alunos 

observem as gotas de vapor formadas na tampa.  
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● Rodas de Conversa sobre temas relacionados aos 

fenômenos naturais e aqueles que acontecem 

pela ação dos seres humanos na natureza.  

● Produção coletiva de cartaz que apresente os 

principais cuidados a serem tomados com os 

animais de estimação.  

● Exploração e análise de imagens sobre fenômenos 

da natureza e seus impactos no ambiente.  

● Produção de um arco-íris: no pátio da escola, em 

um dia de Sol, lance um jato de água com 

mangueira na direção do Sol. Aparecerá um arco 

íris. Converse com os alunos sobre as cores do 

arco íris e questione quando ele  acontece  

naturalmente. 

● Atividade de contemplação das estrelas, como 

lição de casa: enviar a ficha de observação e 

solicitar que os pais junto com seus filhos 

observem o céu e conversem com eles sobre o 

que estão vendo e realizem o preenchimento da 

ficha para ser discutida em roda de conversa na 

sala de aula.  

● Construção coletiva de um "varal de produções" 

com as produções realizadas pela turma.  

18. Aproximar-se de 

sua história, 

reconhecendo-se 

como indivíduo de 

pertencimento de 

um núcleo familiar, 

grupo social , em um 

contexto específico 

espacial e temporal,  

compreendendo-se 

em uma comunidade 

territorial e cultural. 

Reconhecer  como 

sujeito histórico e 

cultural 

 

Compreender e 

valorizar círculos 

sociais no qual está 

inserido 

 

Conhecer as 

características de seu 

bairro e cidade 

 

Conhecer a história da 

própria família 

● Roda da conversa: a partir de fotos com atividades 

da família narrar os hábitos da mesma. 

● Através de fotos ou filmes, conversar sobre 

hábitos de crianças em outros tempos e 

atualmente. 

● Fazer pesquisa com moradores do bairro ou 

convidar uma pessoa da comunidade para saber 

como era  o bairro antes de existir a escola e como 

eram as brincadeiras das crianças nessa época. 

19. Compreender o 

espaço  em seu 

entorno e 

Pontos de referência a 

partir do próprio  

corpo 

 

● Descrição da localização de objetos tendo seu 

corpo como ponto de  referência. 

● Brincadeiras e jogos de percurso.  
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representá-lo em 

linguagens variadas. 

Representação de 

trajetos e percursos 

 

Desenvolvimento da 

noção de espaço 

● Roda de conversa sobre o que veem (pontos de 

referência) no caminho de casa até a escola. 

● Desenho representando o caminho da escola e os 

pontos de referência do mesmo. 

 

Campo de Experiência: O eu, o outro, e o nós 

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

 1. Demonstrar 

empatia pelos 

outros, percebendo 

que as outras 

pessoas têm 

diferentes 

sentimentos, 

necessidades e 

maneiras de pensar e 

agir.   

BNCC - EI03EO01 

 

  

Empatia  

 

Respeito ao outro 

 

Convivência   

 

Alteridade 

 

Resolução de conflitos   

 

 

● Brincadeiras que explorem a percepção dos 

sentidos do próprio corpo, com o propósito dos 

alunos entenderem a dificuldade que algumas 

pessoas possuem. Exemplo: reconhecer o colega 

pela voz, Cabra Cega, descobrir objetos com os 

pés, bingo sonoro, mímicas, dentre outros.  

● Leitura colaborativa de textos sobre as 

tradicionais bonecas africanas (Abayomi), com 

posterior confecção de uma boneca. Após a 

confecção, a turma dará um nome e o professor 

apresentará um diário, pois essa boneca irá 

passear na casa de cada um e os alunos, junto 

com seus pais, deverão registrar o dia da boneca 

em sua casa (por meio de desenho, fotografia, 

escrita, colagem, etc.).  

● Leitura de um livro de histórias que trate de 

emoções e sentimentos (ou que traga essas 

variações de humor durante a narrativa), para 

desencadear a conversa com as crianças sobre o 

tema.  

● Produção de máscaras dos sentimentos, 

fantoches e/ou expressão facial em bexigas, 

para discutir com as crianças o reconhecimento 

das próprias emoções.  

● Roda da conversa sobre as emoções sentidas no 

dia a dia, em diferentes situações, tais como: 

brincadeiras, hora do intervalo, em conflitos, em 

casa, no bairro, em viagens, dentre outras ações 

do cotidiano.  

● Brincadeiras com espelho.  
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● Apresentação e análise de trechos de filmes para 

identificar os sentimentos e as emoções das 

personagens retratadas, levando em 

consideração os motivos relacionados.  

● Análise coletiva de imagens ou fotografias de 

pessoas, para identificação das emoções que 

aparentam: alegria, tristeza, raiva, nojo, medo, 

surpresa, etc.  

● Construção do “Relógio do Humor” (construir 

em cartolina ou outro material) para marcação 

diária do humor da turma.  

● Elaboração de um “Emocionômetro” para 

auxiliar a criança na percepção das emoções e 

registro individual.  

● Leitura compartilhada de livros literários e não 

literários que tratam do tema, tais como, as 

obras “Um corvo torto”, “Um porquinho 

diferente”; “O mundinho de boas atitudes”; “Zé 

Diferente”; “Cabelo Doido”; “Viver Diferente”, 

entre outras. 

● Jogos e brincadeiras que desenvolvem o senso 

de cooperação entre as crianças, tais como: Toca 

do Coelho e O Feiticeiro.  

2. Agir de maneira 

independente, com 

confiança em suas 

capacidades, 

reconhecendo suas 

conquistas e 

limitações. 

BNCC - EI03EO02 

Autonomia 

 

Noção de autoimagem 

positiva de si próprio  

iniciando o sentimento 

de confiança 

 

 

 

● Leitura compartilhada de textos literários e não 

literários sobre a importância do nome4 próprio, 

com conversa coletiva sobre a importância do 

nome de cada criança, os alunos, caso saibam, 

poderão compartilhar a história da escolha do 

nome. 

● Dinâmica do tesouro: uma caixa com espelho em 

seu interior, o professor iniciará a dinâmica 

informando aos alunos que dentro da caixa 

existe o maior tesouro do mundo, 

individualmente e em segredo, cada aluno abrirá 

a caixa para analisar o tesouro, posteriormente 

em roda de conversa, cada aluno poderá expor 

as suas apreciações e reações em relação a 

descoberta do tesouro. 

● Atividades em que as crianças realizem 

comparações sobre seus próprios corpos e 

                                                      
4 Sugestão de leitura: Nome de gente, do autor Pedro Bandeira. 
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características físicas e que verbalizem as 

semelhanças e diferenças encontradas. 

● Roda de autoavaliação em que as crianças 

verbalizam e refletem sobre as suas ações 

durante as aulas, como trataram os amigos e o 

professor, mudanças necessárias, etc.  

3. Ampliar as 

relações 

interpessoais, 

desenvolvendo 

atitudes de 

participação, 

cooperação e 

solidariedade, em 

brincadeiras e em 

momentos de 

interação. 

BNCC - EI03EO03 

 

  

  

  

Relações interpessoais 

 

Cooperação 

 

Participação 

● Situações de jogos cooperativos, tais como: 

Escravos de Jó; Pega-pega ajudante (quem for 

pego se torna ajudante do pegador); Bexiga no 

ar (grupo de alunos deve manter a bexiga no ar 

o maior tempo possível); entre outros.  

● Relaxamento: O Jogo da semente: com uma 

música suave simbolizar o crescimento de uma 

semente até virar uma árvore; Identificar os sons 

da natureza através de áudios com esses sons; 

entre outros.   

● Massagem coletiva: Colocar os alunos em 

duplas, sendo que um fará a massagem no outro 

com uma bolinha.  

● Roda de conversa a respeito dos conflitos 

enfrentados pela turma, com elaboração de lista 

coletiva de ações para resolução dos conflitos 

elencados pela turma.  

4. Comunicar suas 

ideias e 

sentimentos com 

desenvoltura a 

pessoas e grupos 

diversos em 

brincadeiras e nas 

atividades 

cotidianas por meio 

de diferentes 

linguagens. 

BNCC - EI03EO04 

Comunicação de ideias 

e de sentimentos  

 

Desenvoltura 

 

Trabalho colaborativo  

 

Desenvolvimento 

pessoal e coletivo 

● Roda de conversa temática, tais como: fim de 

semana; viagem; festa em família; o que mais e 

menos gosta; animais de estimação; sentimento 

de tristeza e alegria, dentre outros.   

● Pesquisa sobre diferentes grupos sociais: 

produção de questionários que possam ser 

respondidos em casa, sobre temas diversos: a 

família, o bairro, a religião, com exposição dos 

dados da pesquisa em uma roda de conversa 

para discussão coletiva sobre os assuntos 

abordados.  

● Entrevista com pessoas da comunidade escolar: 

funcionários ou familiares dos alunos.  

● Atividades interclasses ou entre escolas 

próximas.  

● Leitura de imagens (de revistas, jornais) ou 

vídeos que tratam da diversidade cultural para 

conversa coletiva sobre o tema.  
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● Leitura compartilhada de textos informativos 

que abordem o tema, análise e discussão 

coletiva sobre a diversidade social e cultural do 

Brasil. 

5. Demonstrar 

valorização das 

características de seu 

corpo e respeitar as 

características dos 

outros (crianças e 

adultos) com os 

quais convive.  

BNCC - EI03EO05 

Características pessoais 

 

Respeito mútuo 

 

Identidade 

 

Autoimagem 

 

Reconhecimento e 

cuidado com o  próprio 

corpo  

● Dinâmica das cores: leve um aparelho de som 

para a classe e coloque uma música suave. 

Espalhe vários lápis ou gizes de cera de várias 

cores sobre a mesa e peça para os alunos 

escolherem a cor que mais lhes agrada. Haverá 

cores iguais e cores diferentes. Converse com 

eles sobre como seria o mundo se tudo fosse de 

uma só cor, azul, por exemplo; e se tudo fosse 

amarelo? Ou vermelho? Será que elas comeriam 

uma banana azul? Ou um morango cinza? Sim? 

Não? Por quê? Depois, peça que olhem uns para 

os outros. Assim como as cores, cada um é 

diferente. Muitas coisas variam: cor e tipo de 

cabelo, formato e cor dos olhos, tamanho do 

nariz, altura, cor da pele... Pergunte que cor de 

lápis ou giz é mais parecido com a cor da pele de 

cada um.  

● Roda de conversa: “O que mais gosto em mim?”; 

“O que mais gosto em meu colega”, com 

apresentação de justificativas.  

6. Manifestar 

interesse e respeito 

por diferentes 

culturas e modos de 

vida, valorizando as 

marcas culturais do 

seu grupo de origem 

e de outros grupos. 

BNCC - EI03EO06 

 

Respeito mútuo  

 

 Respeito às diferenças 

 

Patrimônio cultural  

 

Diversidade social e 

cultural  

 

 

● Pesquisa sobre diferentes povos (indígenas, 

africanos, japoneses, etc.). 

● Roda de conversa sobre os diferentes costumes 

dos povos pesquisados.  

● Atividades que retratem algumas culturas 

diferentes da nossa, para isso, faz-se necessário 

a apresentação de um boneco ou desenho de 

uma pessoa ou imagens que retratem os modos 

de vestir, dançar, brincar, as comidas, dentre 

outros aspectos. 

● Apreciação e análise de trajes africanos e 

indígenas, dentre outros, a partir da análise de 

fotos e de vídeos discutindo sobre a sua 

influência em nosso dia a dia.   

● Situações em que sejam analisadas fotos e 

vídeos de comidas típicas, buscando discutir 

com as crianças a respeito da influência no nosso 

dia a dia na nossa cultura.   
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● Leitura compartilhada / colaborativa de lendas, 

fábulas e histórias tradicionais5, que 

representam a cultura afro-brasileira e indígena. 

7. Usar estratégias 

pautadas no 

respeito mútuo para 

lidar com conflitos 

nas interações com 

crianças e adultos, 

conhecendo, 

respeitando e 

utilizando regras 

elementares de 

convívio social. 

BNCC - EI03EO07 

 

Resolução de conflitos 

 

Negociação e mediação 

de conflitos 

 

Respeito mútuo  

 

Autonomia   

 

 

  

 

● Roda de conversa para debater estratégias de 

solução de conflitos acontecidos em sala de aula 

e para definir algumas regras e combinados. 

● Análise e discussão coletiva de imagens que 

apresentem conflitos relacionados ao cotidiano. 

● Elaboração coletiva de cartaz, a ser afixado na 

parede da sala, sobre as regras e combinados 

elaborados pela turma, para consulta coletiva, 

sempre que um dos combinados for quebrado.  

● Situações de jogos e brincadeiras em grupos e 

cooperativos.   

● Roda de avaliação: “Como foi a aula hoje?”; “O 

que não gostei que algum colega fez?”; “O que 

mais gostei? Por quê?”; “Como solucionar o 

problema?”. 

8. Relatar fatos 

importantes sobre 

seu nascimento e 

desenvolvimento, a 

história dos seus 

familiares e da sua 

comunidade.   

  

  

  

Desenvolvimento/ 

crescimento e hábitos 

saudáveis 

 

Composição familiar 

 

História de vida  

 

Memórias pessoais  

 

 

● Roda de conversa sobre a história das crianças, 

suas trajetórias pessoais, nascimento, 

momentos marcantes de sua vida pessoal, 

mudança de casa, dentre outros.  

● Roda de Conversa: o professor conversa sobre 

seu nome, contando para os alunos como foi a 

escolha, quem escolheu, o que significa, etc., 

perguntando se sabem quem escolheu o nome 

deles e seu significado. Lição para casa – Pedir 

aos pais ou responsáveis que contem sobre a 

escolha do nome e ajudem a criança descobrir o 

significado do próprio nome para compartilhar 

em sala com seus colegas e professor.    

● Atividade em que as crianças levem para a sala 

de aula o seu brinquedo preferido para 

apresentação aos colegas, as histórias 

vivenciadas com o brinquedo, as memórias, seu 

primeiro contato, como cuida do brinquedo, 

entre outros.  

● Atividades de colagem, a partir do recorte de 

imagens publicadas em revistas variadas sobre o 

                                                      
5 Sugestões de leitura: O cabelo de Lelê, Naninquiá – a moça bonita – Ed. DCL, Coleção Africanidades – Ed. Ciranda Cultural, 

Bia na África – Ed. Moderna, Princesa Arabela, mimada que só ela – Ed. Ática, entre outros títulos 
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tema “O que eu mais gosto” para elaboração de 

cartaz.  

● Elaboração de linha do tempo:  construir com os 

alunos uma linha do tempo, refletindo sobre 

diferentes momentos de suas vidas.  

● Desenhar a si mesmo e sua família.  

● Entrevista coletiva com um membro da 

comunidade ou da família de alguma criança da 

turma, que nasceu em outro estado ou país. 

● Roda de conversa sobre hábitos saudáveis para 

sua saúde. 

 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas   

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

 1. Apreciar e utilizar 

músicas, sons 

produzidos por 

materiais, objetos e 

instrumentos 

musicais durante 

brincadeiras de faz 

de conta, 

encenações, 

criações musicais, 

festas.  

Exploração e observação 

de sons do corpo 

 

Exploração e observação 

de sons da natureza 

 

Exploração e observação 

de sons produzidos por 

objetos 

● Apresentação do som de instrumentos variados, 

ao vivo ou gravados. 

● Atividades de observação de sons da natureza: 

vento, vento balançando as folhas da árvore, 

chuva, trovão, pássaros cantando, grilos, etc.  

● Situações nas quais as crianças manuseiem 

diversos materiais que produzam sons (tampas, 

colheres, bichinhos de borracha, pandeiros, 

sinos, guizos...) para exploração dos sons 

produzidos por esses materiais.  

● Atividades sistemáticas na rotina com músicas, 

cantigas e parlendas, de conhecimento dos 

alunos, para que possam cantar e brincar com os 

ritmos e os sons que emitem, com 

acompanhamento de  múltiplos gestos, durante 

a realização da atividade. 

● Situações de gravação da própria voz e a dos 

colegas de apresentações musicais, recitação de 

parlendas, cantigas de roda, para 

compartilhamento com outras turmas da escola. 

● Brincadeiras com diferentes sons: palmas, pés 

batendo no chão, com a boca, os emitidos pela 

natureza, animais, carro andando, buzina, dentre 
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outros, em que as crianças terão por desafio 

descobrir os sons emitidos.   

● Atividades permanentes da rotina que envolvam 

música, no sentido que as crianças possam 

identificar diferentes momentos da rotina diária 

com o uso da música: a hora da entrada, da saída, 

a hora do lanche, do parque, da leitura, entre 

outros momentos da rotina da sala de aula.  

● Situações que promovam a escuta musical, em 

que os alunos possam expressar suas 

preferências musicais, suas apreciações sobre 

determinada música apresentada, etc.  

● Rodas de apreciação musical, a fim de promover 

momentos de apreciação de diversas músicas da 

cultura brasileira (samba, músicas folclóricas, 

músicas de raiz, entre outros) percebendo suas 

semelhanças e diferenças. 

● Elaboração de apresentações  teatrais com a 

utilização de sonoplastias.   

● Realização de contação de histórias, que 

envolvam o corpo, gestos, sons, materiais etc.   

● Realização de apresentações de danças típicas de 

grupos sociais e culturais brasileiro.  

● Organização do ambiente da sala de aula, 

propício para o desenvolvimento da 

musicalidade das crianças, e que, possam 

apreciar diversos estilos musicais. Forneça papéis 

para que façam registros de seus sentimentos e 

emoções provocadas pelas músicas ouvidas. 

Exponha os trabalhos no mural da sala. 

2. Demonstrar 

interesse em 

brincar com os sons 

produzidos por 

materiais, objetos e 

instrumentos 

musicais, em 

encenações, 

criações musicais e 

nas brincadeiras de 

faz de conta. 

Reconhecimentos dos 

sons emitidos pelo 

corpo 

 

Identificação de 

diferentes sons e 

materiais / fontes 

sonoras  

 

● Organização de uma roda de apreciação de 

diferentes objetos sonoros e / ou instrumentos 

musicais e organizá-los de modo a favorecer a 

exploração pelos alunos.  

● Caixa sonora: confecção de uma caixa com 

diversos materiais para exploração dos sons. 

Exemplos: molho de chaves, colheres, cabos de 

vassoura cortado, chocalhos, tampas de panelas, 

instrumentos da bandinha musical etc.  
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● Contação de histórias6 com o uso de 

instrumentos para fazer sonoplastia e os sons 

emitidos pelos personagens da história.  

 3. Expressar-se 

livremente por 

meio de desenho, 

pintura, colagem, 

dobradura e 

escultura, criando 

produções 

bidimensionais e 

tridimensionais; 

perceber e 

expressar 

sensações, 

sentimentos e 

pensamentos por 

meio de 

interpretações. 

Criação / produção 

artística  

 

Expressão artística  

 

Expressão de 

sentimentos em obras  

 

 

 

 

 

                                                                                

● Atividades onde os alunos explorem as cores no 

ambiente escolar. 

● Experimentação de diversos materiais e 

maneiras de realização de desenhos e pinturas, 

para a ampliação do repertório artístico das 

crianças.   

● Cantos de atividades diversificadas com a 

utilização de papel kraft e tintas feitas com 

materiais encontrados na natureza, tintas 

industrializadas, giz de cera, lápis de cor, tinta 

misturada com areia, tinta misturada com trigo., 

para que os alunos explorem todas as 

possibilidades de pintura. 

● Atividades de colagem nos cantos de atividades 

diversificadas, em que sejam disponibilizados 

uma variedade de materiais como: raspa de 

lápis, areia, papéis diversos, sementes, gravetos, 

tecidos, embalagens e plásticos, e ao som de 

uma música de fundo os alunos realizem 

colagens de acordo com sua criatividade e 

experiências pessoais.   

● Atividades de recorte e colagem de papéis 

coloridos.  

● Atividades com dobraduras: produção de 

móbiles com papéis diversos, de cenas a partir de 

dobraduras.  

● Momentos de produção de escultura com 

massinhas industrializadas ou feitas com trigo, 

argila, papel e sucatas.  

● Leitura compartilhada e exploração do conteúdo 

temático de livros infantis que possibilitem o 

crescimento do processo criativo dos alunos.    

● Roda de conversa sobre a própria produção e a 

dos colegas.  

● Realização de exposições e murais das 

atividades, onde os alunos possam apreciar suas 

próprias produções e as produções dos colegas a 

                                                      
6 Sugestão de história: Pedro e o Lobo (Sergei Prokofiev).   
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fim de promover reflexão sobre o processo de 

sua criação.  

 4. Apreciar músicas 

e sons variados, 

identificando suas 

fontes.  

Identificação dos sons 

emitidos pelo corpo 

 

Identificação de sons da 

natureza 

 

Identificação de sons 

produzidos por objetos 

 

Identificação de alguns 

sons de instrumentos 

musicais 

 

Compreensão e 

diferenciação dos 

diferentes sons e de 

suas fontes de emissão  

 

 

 

● Atividades do tipo “Adivinhe o que é” com a 

análise e escolha de diversos sons e suas 

respectivas fontes de emissão (de palmas, de pés 

batendo, produzidos pela boca, da natureza, de 

animais, de carro andando, buzina, dentre 

outros) em que as crianças terão por desafio 

reconhecer os sons emitidos e as suas fontes de 

emissão.   

● Atividades de escuta musical com diferentes 

estilos de música, percebendo suas semelhanças 

e diferenças, ou mesmo, em que as crianças 

possam expressar suas preferências musicais e 

apreciar diferentes estilos musicais.  

● Situações de apreciação de diferentes estilos 

musicais: samba, músicas clássicas, ópera, 

músicas folclóricas, música  raiz, entre outros. 

● Organização de roda de apreciação de diversas 

músicas da cultura brasileira e a montagem de 

um álbum “Canções da minha infância” com a 

reprodução / interpretação das músicas pelas 

crianças.   

● Atividades de apreciação, com um representante 

da comunidade ou mesmo da escola, para tocar 

ou fazer apresentação de música para os alunos.  

5. Familiarizar-se 

com uma 

diversidade cada 

vez maior de 

imagens do entorno 

social, ampliando 

seu conhecimento 

de mundo e cultura.  

Diversidade cultural  

 

Ampliação de repertório  

 

Conhecimento de 

mundo e cultural  

 

Análise de produções 

artísticas  

 

 

● Cantinhos de apreciação com a disponibilização 

de livros ou outros materiais, com diversas 

imagens significativas para que as crianças 

observem e comentem de maneira livre suas 

apreciações.  

● Rodas de apreciação nas quais as crianças 

tenham contato com materiais diferentes, tecer 

comentários e estabelecer relações com suas 

próprias experiências.  

● Atividades de apreciação das produções das 

crianças em que possam ser observados os 

resultados obtidos por cada um, os 

comentários, as apreciações, de forma livre e a 

discussão da presença da linguagem visual nas 

obras produzidas pelas crianças como: ponto, 

linhas, cores, contrastes, luz e textura.  
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6. Demonstrar 

interesse, respeito e 

valorização pelas 

diferentes 

manifestações 

culturais brasileiras.  

Respeito à diversidade 

cultural brasileira  

 

Compreensão da 

diversidade social e 

cultural brasileira 

 

Manifestações culturais  

 

Respeito  

 

 

 

 

 

 

● Confecção coletiva ou em grupos de cartazes 

sobre diferentes culturas brasileiras.  

● Exploração de um canto de caracterização, em 

que as crianças possam ter acesso com roupas 

típicas de diferentes regiões / grupos culturais do 

Brasil.   

● Organização de ambientes / eventos nos quais as 

crianças possam participar de festas populares 

dentro da escola ou fora da escola.  

● Apresentação de vídeos sobre várias 

manifestações artísticas (diversidades 

brasileiras), com posterior discussão coletiva e 

apreciações pessoais.  

● Apresentação de cantigas para salas vizinhas ou 

nos eventos da escola.  

● Atividades de apreciação de diferentes estilos 

musicais: samba, músicas folclóricas, música de 

raiz, entre outros.  

7.  Refletir sobre o 

próprio percurso e 

dar, cada vez mais, 

diferentes 

intenções e 

significados às suas 

produções.  

Desenvolvimento 

pessoal  

 

Produção artística  

 

Avaliação de percurso  

 

 

 

● Atividades de planejamento e organização de 

exposições e murais na escola, em que as 

crianças exponham seus trabalhos e possam 

decidir como dispô-los nos espaços.   

● Rodas de discussão em grupo: para ajudar os 

alunos no enriquecimento e na ampliação de 

suas próprias possibilidades de expressão e 

comunicação, considerando as opiniões de 

todos e ensinando-as a valorizar e respeitar os 

trabalhos dos colegas.   

8. Reconhecer  e 

ampliar possibilidades 

expressivas do seu 

corpo por meio de 

elementos da dança.  

Percepção dos limites 

do corpo 

 

Aquisição progressiva da 

autonomia corporal 

 

Expressão corporal 

 

 

Dança  

(diferentes 

modalidades) 

 

● Músicas de relaxamento: organize os alunos em 

duplas, ofereça a eles uma bolinha de algodão 

ou um rolinho de pintura. Enquanto uma criança 

fica deitada, a outra deve acariciar seu rosto e 

partes do seu corpo com o algodão ou o rolinho. 

Isso deve ser feito com suavidade e cuidado, e 

possibilita uma interação muito especial dos 

alunos que, assim, cuidam uns dos outros após 

uma atividade movimentada.  

● Movimentando-se pela sala: peça que todos se 

organizem na sala de forma que não fiquem 

muito perto um do outro. Ao som da música os 

alunos deverão movimentar-se sem encostar no 
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colega. Esta atividade poderá ser realizada com 

vários ritmos.   

● Dramatização: comece a atividade dizendo aos 

alunos que a sala vai se transformar numa 

grande floresta e todos serão habitantes dela. 

Diga aos alunos que os bichos estão dormindo e 

que aos poucos, vão acordar. Exemplo: 

passarinhos que batem suas asas bem 

pequeninas e águias que voam lá do alto com 

suas asas enormes e bem abertas, cobras que se 

arrastam pelo chão, sapos que pulam bem alto 

entre outros.  

● Brincadeiras com tecido: distribua para os 

alunos pedaços de tecido coloridos, um para 

cada um. É importante que eles sejam leves e 

que produzam movimento ao serem agitados 

pelas crianças. Deixe que eles explorem a sala 

manipulando os pedaços de tecido. Sugira que 

pintem a sala com os tecidos, como se fossem 

pincéis ao som de uma música. 
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Educação Infantil 
Etapa II  

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 
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Campo de Experiência: Corpos, Gestos e Movimentos 

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Criar com o 

corpo formas 

diversificadas de 

expressão de 

sentimentos, 

sensações e 

emoções, tanto nas 

situações do 

cotidiano quanto 

em brincadeiras, 

dança, teatro, 

música.   

BNCC - EI03CG01 

  

Expressão corporal 

 

Expressão de 

sentimentos e 

ações 

 

Dança, teatro e 

música 

 

Participação em 

brincadeiras   

 

 

 

 

 

● Situações de brincadeiras de roda: Ciranda cirandinha, 

centopeia, corre cutia, passa anel, entre outras.  

● Brincadeiras de imitação (seu mestre mandou, 

estátua, morto-vivo).  

● Brincadeiras que envolvam o reconhecimento e 

nomeação de partes do corpo, por meio de cantigas e 

músicas infantis.  

● Brincadeiras em dupla, trio e quartetos (dança da 

laranja, nunca três, a dança da estátua, o som do apito 

ou qualquer outro instrumento disponível, coelhinho 

sai da toca).  

● Atividades e brincadeiras que envolvam o uso de 

diferentes materiais como: cordas, bambolês, tecidos, 

fantasias, bolas de variados tamanhos, pés de lata, um 

rádio com música, etc. 

● Atividades de registro das brincadeiras vivenciadas 

pela turma: desenho, fotos, texto coletivo, montagens, 

colagens, etc. 

● Situações de dramatização de trechos de narrativas 

conhecidas da turma.   

2. Demonstrar 

controle e 

adequação do uso 

de seu corpo em 

brincadeiras e 

jogos, escuta e 

reconto de 

histórias, 

atividades 

artísticas, entre 

outras 

possibilidades.  

BNCC - EI03CG02 

Controle do próprio 

corpo  

 

Participação em 

brincadeiras e jogos  

 

Reconto de histórias  

 

 

 

 

 

 

● Brincadeiras de faz-de-conta relacionadas a diferentes 

situações / vivências da vida cotidiana.  

● Roda de contação ou de leitura de histórias 

(narrativas), com a confecção de um personagem que 

compõem a narrativa (em forma de fantoche ou 

móbile). 

● Atividades de dramatização de músicas, cantigas 

parlendas, trava línguas.  

● Atividades de reconhecimento dos sinais vitais 

emitidos pelo corpo, antes e após a realização de 

atividades de intenso movimento, tais como: o 

momento do parque, brincadeiras de correr, entre 

outras, para que possam comparar as diferenças entre 

os sinais vitais emitidos pelo corpo em diferentes 

situações de movimentação.   
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3. Criar 

movimentos, 

gestos, olhares e 

mímicas em 

brincadeiras, jogos 

e atividades 

artísticas como 

dança, teatro e 

música, (re) 

inventando jogos 

simbólicos e 

reproduzindo 

papéis     sociais. 

BNCC - EI03CG03 

 

Dança, teatro e 

música 

(movimentos) 

 

Participação em 

jogos e brincadeiras 

 

Linguagem não 

verbal  

 

Linguagem corporal   

● Situações nas quais sejam exploradas danças 

tradicionais brasileiras, tais como: o coco, a ciranda, o 

samba de roda, puxada de rede, entre outras, para 

que as crianças possam dançar, explorando diferentes 

movimentos da dança, o ritmo da música, etc.  

● Brincadeiras musicais: jacaré, brincadeira do sapo). 

● Atividades de teatro de fantoches, com a produção 

dos fantoches, a partir de materiais reutilizáveis: saco 

de pão, embalagens de condicionador ou de shampoo, 

tampinha de refrigerante, barbante, macarrão.  

● Brincadeiras de mímica, a partir de temas específicos.  

● Atividades esportivas como: queimada, futebol, 

basquete, corrida com obstáculos, circuitos. 

● Atividades circenses: brincadeira de equilíbrio, 

coordenação motora, lateralidade, bambolê, fitas, 

show de talentos, cantinho com fantasias, pintura 

artística.   

4. Adotar hábitos 

de autocuidado 

relacionados à 

higiene, 

alimentação, 

conforto e 

aparência, atuando 

de forma 

progressiva e 

autônoma nos 

cuidados 

essenciais, de 

acordo com suas 

necessidades. 

BNCC - EI03CG04 

Autocuidado  

 

Hábitos de higiene 

pessoal  

 

Alimentação 

saudável e 

balanceada 

 

Imagem positiva de 

si próprio e do 

outro 

 

 

● Atividades de autorretrato (usar espelho para observar 

seu corpo e suas características).  

● Brincadeiras de faz-de-conta que envolvam ações de 

higiene de bonecos, cabeleireiro, dentista, cozinha 

saudável.  

● Atividades de brincadeiras nas quais as crianças 

possam usar fantasias diversas, utilizando o espelho 

para a montagem dos personagens da fantasia.  

● Elaboração e leitura de diversas receitas saudáveis 

para que o aluno conheça e experimente alimentos 

variados.  

5. Coordenar suas 

habilidades 

manuais no 

atendimento 

adequado a seus 

interesses e 

necessidades em 

situações diversas.  

BNCC - EI03CG05 

 

Coordenação 

motora 

 

Identificação das 

partes do corpo  

 

Linguagem corporal  

 

 

 

● Brincadeiras que envolvam desafios corporais: bola ao 

cesto, corrida, cabo de guerra, carrinho de mão, salto 

à distância.  

● Brincadeiras que envolvam momentos de equilíbrio 

sobre uma parte específica do corpo, bem como o 

equilíbrio de objetos: pular com um pé só, equilibrar-

se com a ponta dos pés, corrida do ovo, equilibrar a 

bola na ponta dos dedos ou na cabeça, dança da 

laranja, etc.  
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● Brincadeiras de equilíbrio utilizando o banco da 

merenda: andar, andar de costas, de lado, com um pé 

só, rastejando, etc. 

● Produção de diferentes registros das brincadeiras 

vivenciadas: desenhos, marcação da pontuação obtida 

em determinado jogo, marcar pontos de 

partida/chegada de uma brincadeira, fazer listas de 

materiais necessários para a brincadeira, filmar a 

brincadeira, tirar fotos. 

● Roda de conversa e apreciação dos registros 

elaborados pela turma. 

● Brincadeiras variadas com a utilização de cordas e 

outros materiais.  

6. Investigar as 

diversas 

qualidades do 

movimento como: 

força, impulso, 

velocidade, 

resistência, 

flexibilidade, 

intensidade, 

lateralidade, etc., 

reconhecendo os 

limites e 

potencialidades do 

próprio corpo.  

Movimento e suas 

intensidades  

 

Reconhecimento 

dos limites e das 

potencialidades do 

próprio corpo 

 

 

● Atividades com circuitos, que utilizem diversos 

materiais: corda, bambolê, cone, saco corrida, bola, 

colchonete, entre outros materiais nos quais as 

crianças encontrem diferentes desafios, como: 

caminhar   de diversas   maneiras, rolar, subir, descer, 

saltar, etc.   

● Corrida com saltos e obstáculos.  

● Atividades de pega-pega com diferentes adequações e 

variações.   

● Atividades com corda: pular corda, equilíbrio 

colocando um pé na frente do outro, sem cair, 

foguinho, cabo de guerra, obstáculo de corda, 

cobrinha, fio elétrico (os alunos devem passar por 

baixo dela, sem encostar na corda, com diferentes 

intensidades). 

● Atividades físicas e culturais com o uso de bambolês, 

tais como: túnel de bambolês; amarelinha; cabe mais 

um (inicialmente com o bambolê no chão, os alunos 

entram de um em um, para em seguida 

conjuntamente, levantarem o bambolê até a cintura, 

ainda poderá explorar com a turma alguns 

movimentos, do tipo,andar para trás, para frente, do 

lado esquerdo ou direito, e assim por diante); corrida 

de bambolê;  minha mãe mandou; acerte o alvo; 

adaptação da dança das cadeiras; passando o bambolê 

de mãos dadas (em dupla com bambolê os alunos 

deverão girá-lo na cintura). 

● Atividades com músicas e cantigas, parlendas em que 

sejam explorados diferentes ritmos e movimentos 

corporais para brincar e dançar.  
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● Atividades de equilíbrio, impulso, lateralidade, 

velocidade, usando o banco da merenda (andar, andar 

de costas, de lado, com um pé só, rastejando, etc.). 

7. Utilizar as 

habilidades 

motoras como 

preensão, 

lançamento, 

recepção, encaixe, 

etc., para 

manusear 

diferentes objetos 

e materiais.  

Desenvolvimento 

das habilidades 

motoras 

 

Reconhecimento do 

corpo e de suas 

partes 

 

Manuseio de 

diferentes materiais 

que demandam 

múltiplas interações 

● Jogos com bola (arremessar, chutar, etc.).  

● Jogos de encaixe, tais como: quebra cabeça gigante, 

casinha vazada de encaixes, blocos de montar, super 

blocos em espuma, tatame Infantil de encaixe com 

letras, blocos de montar arquitetura e construção 

educativo, blocos de encaixe vertical, jogos de encaixar 

peças,cilada, entre outros.  

● Circuitos que envolvam usar habilidades motoras 

diversas, como pular, rolar, equilibrar.   

8.  Imitar gestos e 

movimentos de 

outras crianças, 

adultos e animais.  

Movimentos, 

gestos, olhares e 

mímicas 

 

 

● Atividades de imitação de personagens conhecidos da 

televisão, de narrativas conhecidas, ou de pessoas, que 

a turma conhece e considera imitá-lo sem criar 

estereótipos.  

● Imitação dos gestos, do comportamento, da maneira 

de viver, sons emitidos, de diferentes animais 

conhecidos da turma.  

● Brincadeiras, jogos, atividades artísticas como 

dança, teatro e música.  

9. Vivenciar 

situações de  danças 

e improvisar 

coreografias 

baseadas em 

gêneros musicais, 

histórias, sons da 

natureza, etc, 

explorando diversas 

possibilidades de 

movimento do 

próprio corpo. 

 

Propriedades da 

dança, tais 

como:  

Tempo: rápido e 

lento 

Energia: forte e leve 

Espaço: direto e 

flexível 

 

Expressão de 

sentimentos 

 

Comunicação com 

o meio em que 

está inserida 

 

Rítmo  

● Dançar livremente no ritmo da música promovendo 

diferentes formas de se expressar.  

● Ocupar o espaço explorando diferentes ritmos e 

planos. 

● Dançar ouvindo músicas do repertório infantil, fazendo 

as coreografias. 

● Imitar os elementos da natureza em histórias. 

● Brincar com cantigas de roda, imitando os movimentos 

solicitados. 

● Explorar e vivenciar danças de diferentes etnias, 

valorizando e respeitando as diferenças (africana, 

indígena, de diferentes regiões do Brasil). 

● Realizar atividades ritmadas com palmas, batidas de 

pés, com objetos que reproduzam sons. 

● Identificar  seus sentimentos através dos diversos 

ritmos e estilos musicais.  
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Conhecer e 

valorizar danças 

de diferentes 

etnias 

 

Expressar-se 

livremente 

respeitando as 

características 

físicas de cada 

criança 

 

Socialização e 

integração entre 

os pares e adultos 

● Elaborar coreografias de baixa complexidade, 

resolvendo problemas, acompanhando a música com 

determinados movimentos e ritmos, ocupação do 

espaço, desenvolvendo as habilidades de girar, cantar, 

sentir, ouvir, falar. 

 

10. Vivenciar 

brincadeiras da 

cultura brasileira.  

Brincadeiras da 

cultura brasileira 

 

Coordenação motora  

● Brincadeiras tradicionais da cultura brasileira, tais 

como: amarelinha, pega-pega, passa anel, pular 

elástico, brincadeira de roda, etc. 

 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1. 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, 

ampliando 

gradativamente suas 

Expressão de 

sentimentos, ideias 

e desejos 

 

Relato de 

experiência vivida 

(oral / escrito) 

 

Escrita espontânea 

 

Comunicação oral, 

escrita e imagética 

 

● Rodas de conversa temáticas, sobre assuntos de 

interesses dos alunos ou propostas pelo professor: 

animais de estimação, preferências culinárias, um 

acontecimento veiculados em diferentes meios de 

comunicação; sobre a vida e obra de escritores de 

interesse da turma, etc. 

● Roda de avaliação das atividades do dia vivenciadas 

pela turma. 

● Atividades que envolvam a indicação, pelas crianças, 

de filmes, peças teatrais, livros, jogos, onde seja 

necessário argumentar colocando com clareza 

progressiva suas opiniões.  
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possibilidades de 

comunicação e 

expressão. 

BNCC - EI03EF01 

 

● Atividades de “roda de comentários” sobre notícias 

publicadas em jornais  sobre exposições, curiosidades 

científicas, dicas culturais, sinopse de livros, CDs 

preferidos, etc.  

● Atividades teatrais considerando as suas diferentes 

manifestações: fantoches, varetas, sombras, etc. 

● Situações que envolvam a produção oral ou de escrita 

coletiva, de relatos de experiências próprias: passeio, 

final de semana, um dia na casa dos avós.  

● Rodas de resolução de conflitos ocorridos na classe 

ou em outros espaços da escola. 

● Situações que envolvam a previsão (levantamento de 

hipóteses) do final de narrativas literárias: o que 

acontecerá com determinado personagem, 

terminará a narrativa, com promoção de discussões 

sobre os diferentes desfechos e soluções encontradas 

pelas crianças, etc. 

● Elaboração dos combinados de funcionamento da 

classe, da biblioteca de sala e dos espaços coletivos. 

● Atividades nas quais as crianças comparem suas 

escritas, considerando a relação grafema / fonema.  

 

2. Brincadeiras 

cantadas, poemas e 

canções, criando 

rimas, aliterações e 

ritmos.  

BNCC - EI03EF02 

 

Poemas e canções  

 

Identificação e 

produção de rimas 

 

Jogos verbais  

 

Participação em 

brincadeiras orais 

envolvendo 

consciência silábica 

e de palavras  

  

 

 

 

 

● Situações de Brincadeiras de roda. 

● Atividades de Jogos verbais: parlendas, trava línguas, 

limeriques, cantilenas, etc.  

● Festivais de canto na sala de aula e para apresentações 

e eventos da escola. 

● Organização de sarau de poemas ou músicas 

preferidas da turma. Obs.: ilustrações de 

representatividade de diferentes etnias, literatura 

infantil, poesias, parlendas afro-brasileiras, africanas e 

indígenas.  

● Situações que envolvam recitações de diferentes 

textos, considerando as atividades permanentes da 

rotina e dos projetos. 

● Brincadeiras com textos de memória para completar a 

última palavra da frase, trocar palavras do texto por 

imagens. Sugestão de livro para esse trabalho: Meus 

contos de palavras ilustradas - Ciranda Cultural. 

● Brincadeiras de bola que é jogada ao colega de acordo 

com o número de sílabas da palavra, pular numa trilha 

ou bambolês a quantidades de casas relativas ao 

número de sílabas da palavra.  
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3. Escolher e 

folhear livros, 

procurando  

orientar-se por 

temas  e 

ilustrações e 

tentando identificar  

palavras conhecidas 

por meio de indícios 

fornecidos pelo 

texto. 

BNCC - EI03EF03 

 

Comportamento 

leitor  

 

Procedimentos de 

leitura  

 

Práticas sociais de 

leitura  

 

Práticas de 

letramento 

 

Leitura 

convencional ou 

não  

 

Formação do leitor 

 

  

● Atividades de leitura compartilhada de textos 

literários e não-literários organizados em diferentes 

gêneros textuais. 

● Roda de leitura com foco na indicação literária pelos 

alunos através da análise dos livros escolhidos para 

levar para casa.  

● Situações de leitura dentro dos projetos ou 

sequências didáticas (Livro Artesanal). 

● Organização de cantos com diferentes portadores 

textuais para que a criança interaja em situações de 

jogos simbólicos.  

● Roda de leitura com foco na indicação literária pelos 

alunos, por meio da análise dos livros escolhidos para 

levar para casa. 

● Situações que envolvam a escolha de livros (Projeto 

Asas de Papel), em que as crianças possam verbalizar 

os motivos de suas escolhas pessoais e indicá-los a 

outras crianças da turma.  

● Reconto de histórias conhecidas e lidas em sala de 

aula.  

4. Recontar histórias 

ouvidas e planejar 

coletivamente 

roteiros de vídeos e 

de encenações, 

definindo os 

contextos, os 

personagens, a 

estrutura da história, 

observando a 

sequência da 

narrativa. 

BNCC - EI03EF04 

 

Reconto de 

histórias conhecidas  

 

Planejamento do 

texto 

 

Entonação da voz  

 

Exposição oral 

 

Procedimentos de 

reconto e retomada 

de textos  

 

Linguagem escrita e 

literária 

 

Elementos da 

narrativa  

 

● Situações que envolvam prever o final de uma história, 

o que acontecerá com um personagem etc. 

● Elaboração de sequências didáticas que envolvam 

reconto de histórias conhecidas.  

● Antecipação de histórias, inicialmente com apoio de 

imagens e progressivamente de maneira autônoma 

sem o uso das imagens. 

● Exposição oral de fatos ocorridos na comunidade, ou 

experiências pessoais vividas, considerando sequência 

temporal lógica.  

● Dramatizações a partir de histórias conhecidas da 

turma, ou outras leituras realizadas em situações 

cotidianas.  

● Dramatização de parlendas com proposta de 

filmagens, com roteiro construído coletivamente, com 

a definição dos recitadores da semana, a 

caracterização da personagem, a finalidade da 

gravação.  

● Atividades nas quais as crianças, de maneira coletiva, 

procedam ao planejamento dos textos que 

produzirão.  
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5. Recontar histórias 

ouvidas para 

produção de reconto 

escrito, tendo o 

professor como 

escriba.  

BNCC - EI03EF05 

 Reconto de 

histórias conhecidas  

 

Planejamento do 

texto 

 

Exposição oral 

 

Procedimentos de 

reconto e retomada 

de textos  

 

Linguagem escrita e 

literária 

 

Reconto escrito 

(reescrita coletiva) 

● Atividades de antecipação de histórias com apoio de 

imagens.   

● Elaboração de sequências didáticas que envolvam o 

reconto de histórias conhecidas.  

● Reescrita de textos narrativos conhecidos pela 

turma, em que o professor assume o papel de escriba 

dos textos produzidos por toda a turma.  

● Leitura deleite ou compartilhada de textos literários 

(contos) do universo infantil para repertório do 

reconto e da reescrita.  

● Situações de ditado ao professor (escriba) de 

diferentes gêneros discursivos: poemas, cantigas, 

parlendas, títulos de histórias, pequenas histórias, 

lista de personagens, etc. 

● Situações nas quais os alunos possam antecipar ou 

levantar hipóteses sobre os acontecimentos de 

histórias com apoio (ou não) de imagens. 

● Elaboração de sequências didáticas que envolvam a 
aprendizagem do reconto de histórias conhecidas, 
bem como a reescrita de trechos desses contos. 

6. Produzir suas 

próprias histórias 

orais e escritas  

(escrita  

espontânea),  em 

situações que 

apresentem funções 

sociais significativas. 

BNCC - EI03EF06 

Reconto de 

histórias conhecidas 

 

Produção / reescrita 

de histórias 

conhecidas 

 

Função social da 

escrita 

 

Escrita de gêneros 

que circulam no 

ambiente escolar 

 

Produção de listas  

 

Escrita de textos de 

memória   

 

● Situações em que a criança escreva o título do livro 

que levará para casa para leitura pessoal. 

● Produção escrita coletiva de bilhetes e convites entre 

classes ou entre as famílias.  

● Escrita de pequenos textos, cujo conteúdo os alunos 

possuem de memória (textos rimados). 

● Produção escrita de bilhetes e convites em diferentes 

situações de uso, considerando as hipóteses de 

escrita dos alunos.   

● Produção escrita de títulos de histórias e livros lidos em 

sala de aula, para fazer parte da lista de leituras da 

turma e afixada na parede da sala.  

● Produção escrita de lista de títulos de histórias, filmes, 

livros preferidos, autores favoritos, de nomes da 

classe para confeccionar agenda telefônica.  

● Reconto de textos narrativos para a turma, de maneira 

individual, ou em grupo. 

● Situações de faz-de-conta (cantos de atividades 

diversificadas) nos quais a escrita se faz presente: Lista 

para ir ao mercado, prescrever um remédio, agendar 

consultas, anotar pedidos em restaurantes, entre 

outros.  
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● Utilização de propostas que envolvam a oralidade 

(nosso livro, caixa do fim de semana, roda de 

conversa). 

7. Levantar 

hipóteses sobre 

gêneros textuais 

veiculados em  

portadores  

conhecidos,  

recorrendo às 

estratégias de 

observação gráfica 

e/ou de leitura.  

BNCC - EI03EF07 

  

Gêneros textuais  

 

Estrutura de 

gêneros que 

circulam no âmbito 

escolar 

 

Estratégias de 

leitura  

 

 

Portadores textuais  

  

● Situações que envolvam a manifestação de opiniões 

sobre os textos ouvidos pelas crianças e lidos pelo 

professor.  

● Produção coletiva do livro artesanal da turma, com 

histórias produzidas pelas crianças.  

● Roda de leitura e de leitores, nas quais os alunos 

possam compartilhar / verbalizar as suas apreciações 

em relação a livros de escolha pessoal. 

● Rodas de indicação literária de livros escolhidos pelas 

crianças.    

● Produção do caderno de leituras da turma, com 

observações, ilustrações e observações pessoais a 

respeito das leituras realizadas em sala.  

● Situações que envolvam a manifestação de opiniões e 

apreciações pessoais, a respeito de textos ouvidos. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos de 

diferentes gêneros discursivos, com foco na 

compreensão do conteúdo temático e na finalidade 

em que o texto foi escrito.  

8. 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.). 

BNCC - EI03EF08 

Procedimentos de 

leitura  

 

Comportamentos 

de leitor 

 

Indicação literária 

 

Leitura pessoal  

 

Apreciações 

pessoais sobre 

leituras  

 

● Produção do caderno de leituras da turma, ou de 

pequenos grupos, com observações, ilustrações e 

observações pessoais a respeito das leituras realizadas 

em sala. 

● Atividades na rotina da sala de aula, nas quais a turma 

frequenta, espaços de leitura, tais como: biblioteca da 

cidade, sala de leitura, o acervo da turma, etc.  

● Organização de cantos de atividades diversificadas com 

situações de faz-de-conta, que envolvam o contato com 

diferentes materiais escritos. 

● Atividades que possam variar a leitura e a análise 

coletiva de diferentes portadores e gêneros textuais, 

preferencialmente nas situações de leitura em voz alta 

realizada diariamente pelo professor, com a intenção 

de explorar: finalidade, características, tema, autor, 

ilustrador, estratégias de leitura (antecipação, 

inferência e verificação), sentidos e significados do 

gênero e ou portador, em questão.  

● Apreciação coletiva de uma obra literária.  
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● Leitura e análise de histórias que apresentem a 

diversidade social e cultural brasileira, que apresentem 

personagens negros (ilustrações de representatividade 

de diferentes etnias), literatura infantil, poesias, 

parlendas afro-brasileiras, africanas e indígenas.  

9.  Levantar  

hipóteses em 

relação à linguagem 

escrita, realizando  

registros de palavras 

e textos, por meio 

de escrita 

espontânea.  

BNCC - EI03EF09 

Escrita espontânea  

 

Escrita de listas de 

diferentes campos 

semânticos 

 

Escrita de textos, a 

partir de ditado 

 

Sistema de escrita 

alfabética  

 

Linguagem escrita   

● Produção escrita (coletiva, em duplas e individual) de 

listas de palavras de um mesmo campo semântico: 

brinquedos, comidas, personagens, ingredientes, com 

respeito às hipóteses de escrita que as crianças 

apresentam.  

● Atividades em que as crianças utilizem o próprio nome 

e dos colegas da turma, como palavras estáveis de 

referência para a escrita de outras palavras.  

● Escrita convencional do nome completo, inicialmente 

com apoio e sem apoio ao final do ano letivo.  

● Jogos com os nomes próprios de todos os alunos da 

sala, tais como: jogo da memória, bingo dos nomes, 

nome escondido, etc.  

● Atividades nas quais os alunos precisem encontrar o 

seu crachá, ou materiais etiquetados, para 

distribuição.  

● Escrita e leitura do nome próprio sempre que 

necessário e faça sentido.  

● Escrita de poemas, cantigas e parlendas preferidas, 

nas quais os alunos conheçam sua escrita de memória.   

● Produção escrita dos títulos das histórias e livros lidos 

em sala de aula para compor o cartaz de leitura.  

● Atividades em que as crianças possam observar e 

analisar a grafia e o traçado  das letras do alfabeto, de 

forma contextualizada (função social). 

● Atividades que utilizem o seu nome e o dos colegas 

como fonte de pesquisa para formação de repertório 

estável.  

● Propostas que envolvam escrita de palavras de texto 

de memória e títulos de livro.  

● Organização de murais em sala de aula com textos 

poéticos escritos pelos alunos. 

● Perceber a relação grafema/fonema que compõem as 

palavras estáveis. 

● Atividades de escrita em duplas ou trio (organização 

de agrupamentos produtivos) para que os alunos 

avancem em suas hipóteses de escrita.  
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10. Ouvir com 

atenção e interesse 

a leitura de 

diferentes textos 

realizada pelo 

professor, 

desenvolvendo 

comportamentos 

típicos de leitor.  

Comportamento de 

leitor  

 

Escuta atenta  

 

Repertório de 

leitura 

 

Apreciação estética 

e temática e obras 

literárias 

 

Antecipação do 

conteúdo temático   

 

Leitura de prazer 

● Situações que envolvam a escolha de livros (sala de 

leitura).  

● Situações de leitura dentro dos projetos ou sequências 

didáticas trabalhadas na escola.  

● Atividades de leitura compartilhada: livros, gibis, 

revistas, entre outros.  

● Leitura em voz alta diária realizada pelo professor, 

explorando o acervo literário da escola.  

● Caderno de leitura: ler para aprender a direção da 

escrita (da esquerda para a direita), ler ajustando a 

fala à escrita, localizar palavras, letras, frases, rimas, 

versos e encontrar outras palavras dentro da palavra 

selecionada justificando suas escolhas.  

 

11. Ler, ainda que de 

forma não  

convencional, 

textos poéticos, 

listas e trechos de 

contos,  

selecionando seus  

preferidos,  

memorizando,  

familiarizando-se 

com a escrita em 

situações em que 

ela se faça  

necessária, 

identificando 

informações.  

Leitura de prazer  

 

Leitura individual 

 (mesmo que não 

convencional) 

 

Comportamentos de 

leitor  

 

Procedimentos de 

leitura 

 

Decodificação  

 

Estratégias de 

leitura 

● Situações nas quais as crianças possam antecipar o 

conteúdo temático de histórias, levantando hipóteses e 

checando informações, por meio da leitura 

compartilhada.  

● Reescrita coletiva de trecho de textos conhecidos pela 

turma ou mesmo em duplas, mesmo que não a 

produzam com escrita convencional. 

● Produção coletiva, de uma nova versão para o final de 

contos tradicionais conhecidos pela turma, atribuindo 

um novo final.  

● Reconto de trechos de histórias conhecidas para, 

posteriormente, serem escritas pela turma.   

● Apreciação de obras literárias, de maneira coletiva.  

● Situações de antecipação de histórias com apoio de 

imagens.  

● Caderno de leitura: ler para aprender a direção da 

escrita (da esquerda para a direita), ajuste da fala à 

escrita, localização de palavras. 
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Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações  

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Resolver situações 

problema que 

envolvam juntar, 

adicionar e subtrair, 

por meio de 

estratégias, 

linguagem oral e 

registros pessoais. 

Situações 

problema de juntar e 

adicionar 

 

Situações problema com 

noção da subtração 

 

Registro pessoal  

 

Estratégias pessoais 

  

Cálculo mental  

  

 

 

● Atividades que envolvam a resolução de situações 

problema com figuras ou materiais manipuláveis. 

● Atividades que envolvam a resolução de charadas 

e adivinhas, em grupos ou de maneira coletiva.    

● Leitura e resolução coletiva ou em grupos de 

situações problema que envolvam as ideias de 

juntar e adicionar, com a utilização de figuras ou 

materiais manipuláveis.  

● Situações coletivas ou em grupos, nas quais sejam 

exploradas charadas e adivinhas, que envolvam o 

conhecimento matemático e as ideias de juntar, 

adicionar e subtrair.  

● Resolução de situações problema, com o apoio de 

imagens, materiais manipuláveis ou registros 

pessoais, de no máximo 30 objetos. 

● Situações que envolvam os alunos nas ações de 

comparar, classificar, seriar e ordenar os objetos.  

● Atividades que envolvam a resolução de situações 

problema, por meio de cálculo mental.  

● Situações nas quais sejam exploradas as 

estratégias de resolução dos grupos / crianças. 

● produção de uma “problemoteca” da turma.  

2. Resolver situações 

problema que 

envolvam a noção da 

divisão em partes 

iguais, por meio de 

estratégias, 

linguagem oral e 

registros pessoais, 

em situações do 

cotidiano. 

Situações problema com 

noção da divisão em 

partes iguais 

 

Cálculo mental  

 

Exposição de ideias  

● Atividades em que seja explorado o bingo de 

quantidades.  

● Atividades coletivas com situações problema, nas 

quais os alunos possam expor de forma oral suas 

ideias, possibilitando aos mesmos exporem suas 

hipóteses e resoluções. 

● Atividades que envolvam a resolução de situações 

problema com figuras ou materiais manipuláveis.  

● Leitura e resolução coletiva de situações problema 

que envolvam a ideia de divisão em partes iguais, 

com a utilização de figuras ou materiais 

manipuláveis.  

● Situações em que sejam exploradas charadas e 

adivinhas, que envolvam o conhecimento 
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matemático e a ideia de divisão em partes iguais 

de quantidades até 30.  

● Atividades de comparação de quantidades de 

ponto de vista quantitativo, utilizando relações de 

igualdade (tanto/quanto) e relações de 

desigualdades / diferença (mais que, menos que).  

● Atividades de resolução de situações problema 

que envolvam o cálculo mental e a exposição de 

ideias e decisões, por parte das crianças.  

● Situações nas quais sejam exploradas, de maneira 

oral, as estratégias de resolução de situações 

problema dos grupos / crianças.  

● Atividades em que as crianças separem diferentes 

objetos para distribuição (lápis de cor, borracha, 

bolacha, etc.) igualmente entre os alunos. 

● Momentos de organização das crianças da turma, 

em equipes para realizar jogos ou outras 

atividades. 

● Resolução de situações problema da 

“problemoteca” da turma.  

3. Resolver situações 

problema que 

envolvam a noção de 

dobro ou soma de 

parcelas iguais, por 

meio de estratégias, 

linguagem oral e 

registros pessoais, 

em situações do 

cotidiano. 

 

Situações 

problema com a noção 

da multiplicação 

● Atividades que envolvam a resolução de 

situações-problema, de maneira coletiva, nas 

quais envolvam as ideias de soma de parcelas 

iguais ou dobro, como por exemplo: “Um aluno 

tem dois olhos. Quantos olhos tem dos alunos?” 

“Um gatinho tem 4 patas. Quantas patas terão 

dois gatinhos?”, com a elaboração de registros, 

por meio de desenhos. 

● Atividades que envolvam a resolução de 

situações problemas em duplas ou pequenos 

grupos, com posterior socialização das 

descobertas da turma.  

● Situações nas quais envolvam a resolução de 

charadas e adivinhas que envolvam a noção de 

dobro e soma de parcelas iguais.  

4. Analisar problemas 

 do cotidiano, com a  

apresentação de de 

hipóteses, dados e 

possibilidades  

de solução.  

 

Resolução de problema 

 do cotidiano. 

 

Levantamento de 

hipóteses 

● Atividades que envolvam a resolução de 

problemas do cotidiano, a partir da simulação 

da realidade. Exemplo: a caixa está em cima do 

armário e preciso que você a pegue. Como você 

fará para pegá-la? Durante o lanche meu suco 

caiu na camiseta. O que devo fazer? 

Combinados com o grupo de ir ao parque, mas 
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 Apresentação de dados 

e de possibilidades de 

resolução   

 

 

 

 

 

 

 

de repente começou a chover. O que devemos 

fazer? Quero subir em uma árvore, como devo 

proceder? 

● Atividades de resolução de problemas 

envolvendo quantidades, apresentadas em 

cantigas infantis e jogos. Ex.: jogo de boliche, 

brincadeiras com dados, músicas – os 

indiozinhos, a galinha do vizinho, entre outras. 

● Confecção de uma caixa de problemoteca com 

várias situações problemas, em que os alunos 

poderão resolver, por meio da oralidade. 

5. Relacionar 

números às suas 

respectivas 

quantidades e 

identificar o antes,  

o depois e o entre 

em uma sequência, 

utilizando a 

linguagem 

matemática para 

construir relações, 

realizar descobertas 

e enriquecer a 

comunicação em 

situações de 

brincadeiras e 

interações.  

Relação entre 

quantidade e 

representação numérica 

(até 30).  

  

Comparação de  

quantidades iguais 

 

Sequência numérica   

  

Quantificação  

 

● Atividades em que sejam exploradas o Bingo de 

números / quantidades.   

● Situações com boliche, nas quais os alunos sejam 

desafiados a descobrir (contar) a quantidade de 

pinos derrubados ou não, procedendo o registro 

coletivo dos correspondentes as quantidades.   

● Jogo da memória com quantidades e números.   

● Atividades que envolvam a coleção de objetos 

que os alunos apreciam, com o registro coletivo 

(elaboração de cartaz) da quantidade de objetos 

angariados ao longo de tempo determinado.  

● Contagem e registro numérico de diferentes 

objetos / coleções (com até 30 elementos), de 

maneira coletiva ou em pequenos 

agrupamentos.  

● Atividades nas quais os alunos possam explorar, 

em parceria com o professor, o quadro numérico 

exposto na sala de aula. 

● Situações em que os alunos possam utilizar 

números móveis para a produção de sequências 

até 30, ou escrever números.    

● Atividades coletivas ou individuais que explorem 

situações em que os alunos precisam preencher 

o número que está faltando na sequência 

numérica.  

6. Ler, produzir e 

comparar escritas 

numéricas.  

 

Funções do  

número em situações de 

uso 

 

Sequência numérica  

 

● Situações em que sejam explorados os números 

do quadro numérico exposto na sala de aula, de 

maneira sistemática na rotina da turma.   

● Leitura coletiva e diária do quadro numérico 

exposto na sala de maneira sequencial e salteada.   

● Atividades com bingo de números.  
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Escrita de números 

 (até 30) 

 

Comparação de  

escritas numéricas  

 

Reconhecimento de   

números  

 

● Escrita ou utilização de números móveis para 

completar uma sequência numérica até 30.  

● Situações coletivas ou em duplas em que as 

crianças possam comparar números ou mesmo 

coleções, com o objetivo de encontrar aqueles 

que representam maiores ou menores 

quantidades.  

● Situações em que as crianças possam reconhecer 

números de uma sequência numérica escrita até 

30, por meio de: quadro numérico, trilha, fichas, 

etc. 

● Contagem de coleções de objetos e associação da 

sua representação numérica até 30. 

● Momentos nos quais os alunos possam associar o 

registro do número a sua respectiva quantidade 

de objeto até 30. 

● Ordenação de uma sequência numérica até 30. 

7.  Apropriar-se da 

sequência numérica 

oral, usando-a  

adequadamente  

em situações 

cotidianas de 

enumeração de 

objetos.  

 

Recitação da sequência  

numérica oral 

(até 50) 

 

Contagem de coleções 

de objetos (organizados 

até 30 e desorganizados 

até 20) 

 

● Situações em que sejam explorados os números 

do quadro numérico exposto na sala de aula (até 

50).  

● Leitura coletiva e diária do quadro numérico 

exposto na sala de maneira sequencial e 

salteada.   

● Roda de contagem de diferentes materiais / 

objetos, com registro coletivo das quantidades.  

● Contagem dos alunos presentes na aula.  

● Situações de contagem de diferentes objetos, 

com posterior registro coletivo, ou em pequenos 

agrupamentos.   

● Jogos de percurso (trilhas) e de tabuleiro simples. 

● Atividades que explorem contagem, 

agrupamentos e comparações, que utilizem 

diferentes estratégias, com o uso de materiais 

manipuláveis, tais como: canudos, tampinhas, 

figurinhas, etc.  

8. Reconhecer 

algumas das funções 

dos números em 

contextos da vida 

cotidiana.  

  

 

Funções dos números 

em diferentes contextos 

da vida cotidiana 

 

 

● Atividades que proporcionem a utilização de 

dinheiro de brincadeira (faz de conta) para 

situações de compra e venda, tais como: 

supermercado, feira, loja, etc. 

● Exploração de receitas e a produção de alimentos 

possíveis de serem manipulados pelas crianças.   
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● Identificação ou relato de formações numéricas 

em convites, cartazes, receitas, panfletos, 

calendários, páginas de livros, etc.  

● Identificação da função dos números em 

situações cotidianas ou objetos, como por 

exemplo em preço de objetos, horário e data de 

algum evento, endereço, etc. 

● Roda de conversa para exploração das diferentes 

funções assumidas pelos números e quais 

momentos da vida são utilizados, por exemplo a 

quantidade de alunos da classe; o número da 

casa das crianças, ou do telefone dos 

responsáveis (código), os números ordenados da 

lista dos nomes da turma, a relação da altura e 

peso das crianças da turma (medição).   

● Caixa dos números para explorar as suas funções: 

contagem, ordenação, codificação e medição.  

● Elaboração de um canto de matemática com 

diferentes materiais expostos com números em 

suas diferentes funções: placas de automóvel, 

lista de chamada, RG, embalagens, objetos para 

contagem, entre outros.  

9.  Reconhecer 

gradativamente a 

organização de 

informações em 

listas, tabelas e 

gráficos simples. 

Listas, 

tabelas e gráficos 

simples 

 

 

 

● Observação e leitura coletiva de listas, gráficos e 

tabelas simples, presentes em jornais e revistas.  

● Leitura e análise dos dados de tabelas e gráficos 

simples, com o auxílio do professor, para a 

promoção da familiaridade das crianças com 

essas formas de tratar as informações.   

● Atividades nas quais a turma possa elaborar 

gráficos simples utilizando o próprio corpo dos 

alunos.  

● Produção coletiva de gráficos e tabelas, a partir 

de temas da própria vivência das crianças.  

10. Produzir, com a 

ajuda do professor e 

dos colegas, gráficos 

simples para 

expressar dados 

relacionados a 

situações do 

cotidiano escolar.  

 

Gráfico simples  

 

Coleta de dados  

 

Tratamento de 

informações  

● Construção coletiva de gráficos simples 

relacionados às vivências das crianças na escola e 

na sala de aula, tais como:  o número total de 

pontos conseguidos durante jogos realizados em 

sala; aniversariantes do mês e do ano;utilizando o 

próprio corpo ou diferentes objetos como por 

exemplo: potes, lego, caixas de papelão, etc.; da 

altura e peso da turma;comidas preferidas da 

turma; brincadeiras preferidas.  
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11.  Estabelecer 

relações de 

comparação entre 

objetos,  

observando suas 

propriedades, 

registrando dados 

relativos a tamanho, 

peso, volume e 

temperatura. 

 

Identificação das 

propriedades de 

diferentes objetos 

 

Comparação de 

diferentes objetos  

 

  

 

● Atividades com jogos de construção com blocos 

de montar, a partir de um modelo. 

● Atividades de construção de diferentes objetos 

com o uso do Tangram, de forma livre ou a partir 

de um modelo.  

● Roda de conversa, sobre os atributos de 

diferentes sucatas / objetos, em que sejam 

percebidas / analisadas: cor, formato, peso, 

sonoridade entre outras propriedades, com 

posterior classificação, empilhamento, entre 

outras ações.  

● Situações nas quais os alunos manipulem e 

explorem caixas, que apresentem diferentes 

formatos, bem como desmontem e montem para 

que possam observar sua forma tridimensional e 

planificada.  

● Situações de exploração das características de 

caixas em diferentes tamanhos e formatos, com 

posterior empilhamento.  

12. Desenvolver as 

noções geométricas 

relativas a figuras 

geométricas planas e 

espaciais, 

classificando  

objetos e figuras, de 

acordo com suas 

semelhanças e 

diferenças. 

Figuras geométricas 

planas: quadrado, 

retângulo,  

círculo e triângulo 

(semelhanças e 

diferenças) 

 

Formas espaciais: cubo 

e esfera  

 

● Modelagem com massinha ou argila de sólidos 

geométricos, ou mesmo situações em que as 

crianças possam manipular os sólidos geométricos 

para levantar de maneira coletiva suas 

semelhanças e diferenças.  

● Brincadeiras que envolvam figuras geométricas ou 

blocos lógicos, como por exemplo: esconder uma 

forma geométrica e solicitar que os alunos 

procurem pelo pátio, dança das figuras, adivinhe 

em qual figura estou pensando? Corra para a 

figura.  

● Atividades com jogo de memória com as formas 

geométricas ou o Jogo dos círculos coloridos”, 

“Como a fila continua” (perceber padrões e 

sequências). 

● Situações em que os alunos possam produzir 

dobraduras. 

● Produção de mosaicos (em grupos, a partir de 

modelo ou de forma livre). 

● Atividades nas quais as crianças analisem e 

associem as figuras planas aos seus respectivos 

nomes:  quadrado, triângulo, círculo e retângulo. 
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● Atividades nas quais as crianças relacionem as 

figuras geométricas planas a faces de objetos 

tridimensionais (exploração coletiva).  

● Momentos em que as crianças associem alguns 

objetos do mundo físico às representações dos 

sólidos: cubo e esfera.  

● Leitura e exploração de livros literários e não 

literários que abordem o tema de forma adequada 

a faixa etária dos alunos.  

● Atividades de exploração dos sólidos geométricos, 

com anotação coletiva de seus nomes, para 

compor cartaz da sala.  

● Jogo da centopeia: formada por círculos coloridos, 

que vão sendo sobrepostos, intercalando-se as 

cores, conforme cai o dado (utiliza-se um dado 

tendo cada uma de suas faces, uma cor).  

● Situações de comparação de uma caixa com a sua 

planificação (uma caixa e a mesma caixa, 

desmontada). 

● Exploração e apreciação de obras de arte que 

apresentam figuras geométricas. 

13. Explorar formas 

de deslocamento no 

espaço,  

combinando  

movimentos e 

orientando-se com 

relação a noções 

como: em frente, 

atrás, no alto, 

embaixo, dentro e 

fora; descrevendo a 

posição de pessoas e 

objetos em relação a 

si mesmo. 

Vocabulário relativo ao 

deslocamento no 

espaço 

(perto, longe, antes, 

depois, na frente, atrás, 

entre, ao lado) 

 

Localização espacial 

 

Uso do corpo como 

referência espacial  

 

  

 

 

 

● Realização de passeios pelo entorno da escola ou 

pelo bairro, observando pontos de referência e 

registrando-os. 

● Conversa coletiva sobre o local de moradia das 

crianças, para que possam compreender situações 

de longe e perto, tais como, se a casa fica a uma 

distância longa, perto ou mais ou menos em 

relação a escola, a praça, a igreja, dentre outros 

equipamentos socioculturais do bairro.   

● Registro coletivo de pequenos percursos 

realizados no espaço escolar.  

● Brincadeiras de descrever a posição de colegas na 

sala ou no pátio; Seu mestre mandou: ficar atrás 

da porta; correr para perto de um colega.  

● Brincadeiras onde os alunos necessitem realizar 

deslocamentos, passando por obstáculos 

(cadeiras, bancos, bambolês, cordas, pneus, 

utilizando diferentes noções: perto, longe, em 

cima, embaixo, dentro, fora, frente, atrás, etc.).  

● Identificação de pontos de referência, para situar-

se ou deslocar-se no espaço da escola.   
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● Análise e observação de maquetes (da sala de 

aula, da escola, do bairro). 

● Brincadeiras de caça ao tesouro e amarelinha. 

14. Expressar a 

passagem de tempo 

e a sequência de 

acontecimentos. 

Noções temporais: 

Começo / meio / fim, 

antes / durante / depois; 

manhã / tarde / noite; 

ontem / hoje / amanhã 

● Atividades que envolvam o uso de calendário 

linear. 

● Atividades que envolvam a utilização de noções 

temporais: começo / meio / fim; cedo / tarde, dia 

/ noite; ontem / hoje / amanhã / antes / durante / 

depois. 

● Identificação de horários importantes de sua 

rotina (hora cheia). 

● Localização de acontecimentos importantes no 

calendário. 

● Atividades nas quais sejam exploradas a rotina das 

crianças, dentro e fora da escola. 

15. Estabelecer 

relações entre 

diferentes objetos, 

de acordo com a sua 

capacidade.  

  

Unidade de medida  

(Litro)  

 

Noções de cheio e vazio 

● Atividades que explorem situações como “onde 

cabe mais”, utilizando recipientes de diferentes 

tamanhos e alturas. 

● Explorar a capacidade de recipientes utilizando 

diferentes materiais no seu enchimento, como: 

água, algodão, pedrinhas, bolinhas de gude, entre 

outros, comparando os diferentes pesos, 

levantando hipóteses a respeito da questão.   

● Atividades que envolvam a estimativa de 

medições de capacidade, de maneira coletiva ou 

em grupos. 

● Exploração de objetos de mesma aparência, mas 

com capacidades diferentes para análise de suas 

semelhanças e diferenças. 

● Exploração de receitas culinárias simples que 

utilizem o litro como medida. 

● Situações em que os alunos observem em um 

supermercado, produtos que são vendidos por 

litro (leite, óleo, suco, etc.). 

16. Registrar  

observações, 

manipulações e 

medidas, usando  

múltiplas linguagens   

(desenho, registro 

por números ou  

Medidas Massa e de 

comprimento 

 

Medidas não 

convencionais (palmo, 

mão, polegar, pé, 

passo, lápis, etc.) 

● Medição da altura dos alunos, anotando-as em 

uma tabela simples, ou em pedaços de barbantes, 

que serão, por um determinado tempo, expostos 

na sala de aula. 

● Atividades com exploração de massinha, 

comparando objetos criados pelos alunos. 
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escrita  

espontânea),  em  

diferentes suportes,  

estabelecendo 

relações entre 

diferentes objetos e 

pessoas, de acordo 

com a sua massa ou 

comprimento.  

 

 

Instrumentos de 

medida convencionais 

(metro, régua, fita 

métrica) 

 

Apreciações de 

comprimento e de 

massa (pequeno / 

médio / grande; mais 

alto / mais baixo / da 

mesma altura;  maior 

que / menor que/ 

mesmo 

tamanho; grosso / fino;  

leve/ pesado/ mais 

pesado que / mais leve 

que) 

● Situações com exploração de objetos de mesma 

aparência, porém que apresentam pesos 

diferenciados, como por exemplo: a comparação 

entre uma bolinha de golfe e uma bolinha de 

tênis de mesa. 

● Visita ao supermercado ou mercearia para 

verificar alimentos cujo preço é verificado pelo 

peso (frutas, legumes, carne). Caso não seja 

possível a visita da escola, orientar pais ou 

responsáveis para que realizem uma atividade 

semelhante. 

● Pesquisa de pesos de produtos alimentícios (se 

são embalados e pesados em gramas ou 

quilogramas) a partir de uma lista estabelecida.  

● Leitura, exploração e elaboração de receitas 

culinárias simples, de fácil entendimento e 

manipulação.  

● Brincadeiras de faz-de-conta que explorem 

situações da vida diária mediadas pelo uso de 

medidas, como por exemplo: brincar de médico, 

pesando o bebê, brincar de supermercado, 

pesando as frutas ou legumes, brincar de 

restaurante à quilo, etc.  

● Situações nas quais os alunos sejam pesados e sua 

estatura seja medida, com anotações para compor 

um cartaz com tamanho e peso da turma.  

● Comparação de peso de diferentes objetos ou 

alimentos (frutas ou legumes). 

● Atividades experimentais como a utilização de 

um balão de festa e uma caixinha de fósforo para 

exemplificar que nem sempre o maior é o mais 

pesado. 

● Utilização de balança de alimentos com dois 

pratos, colocando uma unidade de uma fruta 

grande e uma unidade de uma fruta pequena 

para que os alunos observem o que acontece e 

levantem hipóteses com a ajuda do professor.  

17. Observar  e 

descrever  

mudanças em  

diferentes  

materiais,  

Relações de causa  

e efeito 

 

Agentes  

transformadores 

naturais  

● Situações de análise e observação das 

modificações que ocorrem com os alimentos na 

execução de uma receita culinária.  

● Atividade de observação e análise de cubos de 

gelo derretendo no sol e em lugar fresco 

(semelhanças e diferenças).   
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resultantes  de 

ações sobre eles, em 

experimentos 

envolvendo  

fenômenos  

naturais e artificiais. 

BNCC - EI03ET03 

(chuva, vento, luz, 

sombra, temperatura, 

umidade) 

  

Agentes  

transformadores 

artificiais  

(fermento, calor, frio, 

etc.) 

● Roda de conversa sobre o ambiente, as plantas, 

tipos de animais, poluição ambiental, coleta de 

lixo, reciclagem, transformações do ambiente 

causados por fenômenos da natureza e pela ação 

humana, com o levantamento dos possíveis 

problemas ambientais vivenciados pela 

comunidade (lixos jogados pelas ruas, 

desperdício de água, queimadas, etc.) com 

proposição coletiva de formas de resolução dos 

problemas. 

● Desenhos, cartazes sobre o que podemos fazer no 

dia a dia para salvar o planeta. 

● Apresentação e análise coletiva de imagens com 

os fenômenos da natureza e discussão em roda de 

conversa. 

● Situações de análise e de observação de 

ambientes internos e externos para comparação 

(onde está mais quente, seco, molhado em dias 

chuvosos, qual local tem sombra, mais vento, 

etc.). 

● Atividades de análise e de observação do céu para 

verificar a presença do sol, nuvens, vento, chuva, 

etc. 

● Problemas não convencionais simulando a 

realidade, por exemplo: O que acontece com a 

planta em lugar que não chove nunca? (levar 

imagens de desertos). 

● Realização de experimentos com objetos ou 

alimentos expostos a diferentes agentes de 

transformação: sol, sombra, geladeira, calor, 

adição de líquidos, etc.  

18. Estabelecer 

algumas relações 

entre o ambiente e 

as formas de vida 

que ali se 

estabelecem, 

valorizando sua 

importância para a 

preservação das 

espécies e para a 

qualidade da vida 

humana.  

Ambiente 

 

Seres vivos 

 

Preservação ambiental 

 

Qualidade de vida 

 

Forma de vida  

 

Seres humanos e a 

relação com o ambiente 

● Situações nas quais os alunos cultivem a horta da 

escola, ou mesmo, observem e analisem de forma 

sistemática as mudanças e as diferenças desse 

ambiente em diferentes momentos: a presença de 

ervas daninhas, o desenvolvimento das plantas, a 

colheita, os animais e insetos que habitam o 

espaço, entre outras.  

● Atividades relacionadas ao cuidado com pequenos 

animais que possam ser mantidos na escola 

(peixes, pequenos roedores etc.). 
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● Situações relacionadas a observação de 

fenômenos naturais – chuva, relâmpagos, 

entardecer, amanhecer, calor, frio etc.  

● Atividades de “estudo do meio” para observação 

e análise dos impactos ambientais ocorridos pela 

ação humana e a ação da natureza em espaços ao 

redor da escola.   

● Atividades relacionadas à reciclagem, reuso e 

diminuição do lixo produzido na escola e em casa.   

● Atividades de “estudo do meio” utilizando os 

espaços da Escola Municipal Ambiental "Bosque 

do Saber". 

● Situações relacionadas aos cuidados que devem 

ser tomados com animais e plantas.  

● Atividades nas quais sejam discutidas a 

importância de uma alimentação saudável e 

balanceada para a promoção da saúde pessoal e 

coletiva. 

19. Formular 

perguntas e buscar 

respostas, agindo 

com curiosidade 

pelo mundo natural,  

imaginando soluções 

para  

compreendê-lo, 

manifestando 

opiniões próprias 

sobre fenômenos e 

acontecimentos, 

buscando 

informações  e  

confrontando ideias.  

 

Análise de fenômenos 

naturais e humanos 

 

Seres vivos  

 

Procedimentos de 

pesquisa e 

experimentação  

 

Investigação científica  

 

Letramento científico  

● Situações nas quais sejam apresentados, e 

posteriormente discutidos em roda de conversa, 

o conteúdo de vídeos, adequados à faixa etária, 

que apresentem temas relacionados às 

questões ambientais. 

● Construção coletiva de cartaz, a partir de 

pesquisa prévia realizada em sala, ou mesmo em 

casa, a respeito do desperdício e da economia de 

água, em imagens publicadas em jornais e 

revistas. O cartaz poderá ser organizado em duas 

colunas temáticas, de acordo com o uso racional 

e irracional desse recurso natural.  

● Atividades de experimentação sobre a 

evaporação: trazer para a sala uma panela com 

água fervente e tampá-la para que os alunos 

observem as gotas de vapor formadas na tampa. 

● Rodas de Conversa sobre temas relacionados 

aos fenômenos naturais e aqueles que 

acontecem pela ação dos seres humanos na 

natureza.  

● Produção coletiva de cartaz que apresente os 

principais cuidados a serem tomados com os 

animais de estimação.  
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● Exploração e análise de imagens sobre 

fenômenos da natureza e seus impactos no 

ambiente.  

● Produção de um arco-íris: no pátio da escola, em 

um dia de sol, lance um jato de água com 

mangueira na direção do Sol. Aparecerá um arco 

íris. Converse com os alunos sobre as cores do 

arco íris e questione quando ele acontece 

naturalmente. 

● Atividade de Contemplação das estrelas, como 

lição de casa: enviar a ficha de observação e 

solicitar que os pais junto com seus filhos 

observem o céu e conversem com eles sobre o 

que estão vendo e procedam o preenchimento 

da ficha para ser discutida em roda de conversa 

na sala de aula.  

● Construção coletiva de um "varal de produções" 

com as produções realizadas pela turma.  

20. Aproximar-se de 

sua história, 

reconhecendo-se 

como indivíduo de 

pertencimento de 

um núcleo familiar, 

grupo social , em um 

contexto específico 

espacial e temporal,  

compreendendo-se 

em uma comunidade 

territorial e cultural. 

Reconhecer  como 

sujeito histórico e 

cultural 

 

Compreender e valorizar 

círculos sociais no qual 

está inserido 

 

Conhecer as 

características de seu 

bairro e cidade 

 

Conhecer a história da 

própria família 

● Roda da conversa: a partir de fotos com 

atividades da família narrar os hábitos da 

mesma. 

● Através de fotos ou filmes, conversar sobre 

hábitos de crianças em outros tempos e 

atualmente. 

● Fazer pesquisa com moradores do bairro ou 

convidar uma pessoa da comunidade para saber 

como era  o bairro antes de existir a escola e 

como eram as brincadeiras das crianças nessa 

época. 

21. Compreender o 

espaço  em seu 

entorno e 

representá-lo em 

linguagens variadas.  

 

 

 

Pontos de referência a 

partir do próprio  

corpo 

 

Representação de 

trajetos e percursos 

 

Desenvolvimento da 

noção de espaço 

● Descrição da localização de objetos tendo seu 

corpo como ponto de  referência. 

● Maquete ou mapas da sala de aula. 

● Desenho representando o caminho da escola e 

os pontos de referência do mesmo. 
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Campo de Experiência: O eu, o outro, e o nós 

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

 1. Demonstrar 

empatia pelos 

outros, percebendo 

que as outras 

pessoas têm 

diferentes 

sentimentos, 

necessidades e 

maneiras de pensar 

e agir.   

BNCC - EI03EO01 

  

  

Empatia  

 

Respeito ao outro 

 

Convivência   

 

Alteridade 

 

Resolução de conflitos   

 

 

● Brincadeiras que explorem a percepção dos 

sentidos do próprio corpo, com o propósito dos 

alunos entenderem a dificuldade que algumas 

pessoas possuem. Exemplo: reconhecer o colega 

pela voz, Cabra Cega, descobrir objetos com os 

pés, bingo sonoro, mímicas, dentre outros.  

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos / 

livros que retratem a diversidade e as diferenças 

pessoais entre as crianças e os adultos, sugestões 

de livros:  livro “Bom dia, todas as cores! da Ruth 

Rocha,” e o “Livro dos Sentimentos”, de Parr 

Todd, com posterior discussão e observações a 

respeito das diferenças entre as crianças da 

turma.   

● Roda da conversa, a partir da entrega, para cada 

aluno, de uma bexiga, variando as cores entre a 

turma, para conversar a respeito de cada cor 

escolhida (os motivos da escolha da cor), com 

ênfase na importância de respeitar a escolha de 

cada um.  

● Dinâmica do boneco – cada aluno deverá receber 

um boneco de cartolina branca ou papel pardo, 

tintas, canetinhas, revistas e cola, para a 

personalização de seu boneco, de acordo com as 

suas preferências. Ao final da atividade, cada 

criança terá um boneco único. Posteriormente a 

turma poderá colar os bonecos de mãos dadas 

formando um grande cartaz para simbolizar a 

amizade e o respeito.  

● Roda da conversa: cada aluno com foto de si 

próprio em mãos ou um espelho com seu reflexo 

deve descrever suas características físicas e 

preferências, o que o deixa triste ou alegre, etc.  

● Roda da leitura: dilemas morais (exemplo 

fábulas; pedir para a criança dar opinião sobre a 

ação do personagem e pensar se faria diferente e 

o porquê).  
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● Leitura colaborativa de notícias com discussão 

coletiva, em que os alunos possam emitir 

livremente suas opiniões.  

● Leitura de narrativas que tratem de emoções e 

sentimentos (ou que tragam essas variações de 

humor durante a narrativa), para desencadear a 

conversa com as crianças sobre o tema.  

● Roda da conversa sobre as emoções sentidas no 

dia a dia, em diferentes situações, tais como: 

brincadeiras, hora do intervalo, em brigas, em 

casa, no bairro, em viagens, dentre outras ações 

do cotidiano.  

● Apresentação e análise de trechos de filmes para 

identificar os sentimentos e as emoções das 

personagens retratadas, levando em 

consideração os motivos relacionados.  

● Construção do “Relógio do Humor” (construir em 

cartolina ou outro material) para marcação diária 

do humor da turma.  

● Elaboração de um “Emocionômetro” para 

auxiliar a criança na percepção das emoções e 

registro individual.  

2. Agir de maneira 

independente, com 

confiança em suas 

capacidades, 

reconhecendo suas 

conquistas e 

limitações. 

BNCC - EI03EO01 

Autonomia 

 

Noção de autoimagem 

positiva de si própria 

iniciando o sentimento 

de confiança 

 

 

 

● Leitura compartilhada de textos literários e não 

literários sobre a importância do nome7 próprio, 

com conversa coletiva sobre a importância do 

nome de cada criança. Os alunos, caso saibam, 

poderão compartilhar a história da escolha do 

nome. 

● Dinâmica do Tesouro: uma caixa com espelho em 

seu interior, o professor iniciará a dinâmica 

informando aos alunos que dentro da caixa existe 

o maior tesouro do mundo, individualmente e em 

segredo cada aluno abrirá a caixa para analisar o 

tesouro, posteriormente em roda de conversa 

cada aluno poderá expor as suas apreciações e 

reações em relação a descoberta do tesouro. 

● Atividades em que as crianças realizem 

comparações sobre seus próprios corpos e 

características físicas e que verbalizem as 

semelhanças e diferenças encontradas. 

                                                      
7 Sugestão de leitura: Nome de gente, do autor Pedro Bandeira. 
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● Roda de auto avaliação em que as crianças 

verbalizam e refletem sobre as suas ações 

durante as aulas, como trataram os amigos e o 

professor, mudanças necessárias, etc.   

3. Ampliar as 

relações 

interpessoais, 

desenvolvendo 

atitudes de 

participação, 

cooperação e 

solidariedade em 

brincadeiras e em 

momentos de 

interação.  

BNCC - EI03EO03 

 

  

  

Relações interpessoais 

 

Cooperação 

 

Participação 

● Situações de jogos cooperativos e jograis tais 

como: Escravos de Jó; Pega-pega ajudante (quem 

for pego se torna ajudante do pegador); Bexiga 

no ar (grupo de alunos deve manter a bexiga no 

ar o maior tempo possível); entre outros.  

● Brincadeira do caranguejo: em pares, os alunos 

sentam-se no chão, de costas um para o outro, 

entrelaçando os braços para se unir formando 

um caranguejo. Quando todos estiverem na 

posição, o professor deve fornecer orientações 

como: avançar para direita, dar um giro 

completo, etc.  

● Pular corda sem soltar as mãos dos colegas.  

● Massagem coletiva: colocar os alunos em duplas, 

sendo que um fará a massagem no outro com 

uma bolinha.  

● Roda de conversa a respeito dos conflitos 

enfrentados pela turma, com elaboração coletiva 

de uma lista de ações para resolução dos 

conflitos elencados.  

4. Comunicar suas 

ideias e 

sentimentos com 

desenvoltura a 

pessoas e grupos 

diversos.   

BNCC - EI03EO04 

 

  

  

  

Comunicação de ideias 

e de sentimentos  

 

Desenvoltura 

 

Trabalho colaborativo  

 

Desenvolvimento 

pessoal e coletivo  

 

 

 

  

  

● Roda de conversa temática, tais como: fim de 

semana; viagem; festa em família; o que mais e 

menos gosta; animais de estimação; sentimento 

de tristeza e alegria, dentre outros.   

● Pesquisa sobre diferentes grupos sociais: 

produção de questionários que possam ser 

respondidos em casa, sobre temas diversos - a 

família, o bairro, a religião, com exposição dos 

dados da pesquisa em uma roda de conversa para 

discussão coletiva sobre os assuntos abordados.  

● Entrevista com pessoas da comunidade escolar: 

funcionários ou familiares dos alunos.  

● Atividades interclasses ou entre escolas 

próximas.  

● Leitura de imagens (de revistas, jornais) ou vídeos 

que tratam da diversidade cultural para conversa 

coletiva sobre o tema. 
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● Leitura compartilhada de textos informativos que 

abordem o tema, análise e discussão coletiva 

sobre a diversidade social e cultural do Brasil.   

5. Demonstrar 

valorização das 

características de 

seu corpo e respeitar 

as características dos 

outros (crianças e 

adultos) com os 

quais convive.  

BNCC - EI03EO05 

 

Características pessoais 

 

Respeito mútuo 

 

Identidade 

 

Autoimagem 

 

Reconhecimento e 

cuidado com o  próprio 

corpo  

● Dinâmica das cores: leve um aparelho de som 

para a classe e coloque uma música suave. 

Espalhe vários lápis ou gizes de cera de várias 

cores sobre a mesa e peça para os alunos 

escolherem a cor que mais lhes agrada. Haverá 

cores iguais e cores diferentes. Converse com 

elas sobre como seria o mundo se tudo fosse de 

uma só cor, azul, por exemplo; e se tudo fosse 

amarelo? Ou vermelho? Será que elas comeriam 

uma banana azul? Ou um morango cinza? Sim? 

Não? Por quê? Depois, peça que olhem uns para 

os outros. Assim como as cores, cada um é 

diferente. Muitas coisas variam: cor e tipo de 

cabelo, formato e cor dos olhos, tamanho do 

nariz, altura, cor da pele... Pergunte que cor de 

lápis ou giz é mais parecido com a cor da pele de 

cada um.  

● Roda de conversa: “O que mais gosto em mim?”; 

“O que mais gosto em meu colega”, com 

apresentação de justificativas.  

● Elaboração de painel coletivo, com os 

autorretratos de todos da sala de aula, 

(professores, alunos e funcionários), para ser 

fixado no pátio da escola, para todos se 

perceberem enquanto sujeitos, com suas 

características e principalmente enquanto 

sujeitos coletivos, que temos direitos e deveres a 

serem pensados no coletivo e na individualidade. 

6. Manifestar 

interesse e respeito 

por diferentes 

culturas e modos de 

vida, valorizando as 

marcas culturais do 

seu grupo de 

origem e de outros 

grupos. 

 BNCC - EI03EO06 

 

Respeito mútuo  

 

 Respeito às diferenças 

 

Patrimônio cultural  

 

Diversidade social e 

cultural  

 

 

● Pesquisa sobre diferentes povos (indígenas, 

africanos, japoneses, etc.)  

● Roda de conversa sobre os diferentes costumes 

dos povos pesquisados.  

● Atividades que retratem algumas culturas 

diferentes da nossa, para isso, faz-se necessário a 

apresentação de um boneco ou desenho de uma 

pessoa ou imagens que retratem os modos de 

vestir, dançar, brincar, as comidas, dentre outros 

aspectos. 
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● Apreciação e análise de trajes africanos e 

indígenas, dentre outros, a partir de fotos e de 

vídeos discutindo sobre a sua influência em nosso 

dia a dia.   

● Situações em que sejam analisadas fotos e vídeos 

de comidas típicas (diferentes regiões brasileiras, 

africanas, indígenas, etc.), buscando discutir com 

as crianças a respeito da influência no nosso dia 

a dia e nossa cultura.   

● Leitura compartilhada ou colaborativa de lendas, 

fábulas e histórias tradicionais8, que representam 

a cultura afro-brasileira e indígena.  

7. Usar estratégias 

pautadas no 

respeito mútuo 

para lidar com 

conflitos nas 

interações com 

crianças e adultos, 

conhecendo, 

respeitando e 

utilizando regras 

elementares de 

convívio social. 

 BNCC - EI03EO07 

 

Resolução de conflitos 

 

Negociação e mediação 

de conflitos 

 

Respeito mútuo  

 

Autonomia   

 

 

  

 

● Roda de conversa para debater estratégias de 

solução de conflitos acontecidos em sala de aula e 

para definir algumas regras e combinados. 

● Análise e discussão coletiva de imagens que 

apresentem conflitos relacionados ao cotidiano. 

● Elaboração coletiva de cartaz, a ser afixado na 

parede da sala, sobre as regras e combinados 

elaborados pela turma, para consulta coletiva, 

sempre que um dos combinados for quebrado.  

● Situações de jogos e brincadeiras em grupos e 

cooperativos.  

● Rodas de conversa com análise de imagens que 

retratem cenas de situações problemas que 

ocorrem de maneira cotidiana na escola, de modo 

que os alunos reflitam sobre ações positivas no 

trato com o outro e o professor.  

● Roda de avaliação: “Como foi a aula hoje?”; “O 

que não gostei que algum colega fez?”; “O que 

mais gostei? Por quê?”; “Como solucionar o 

problema?” (poderá realizar apenas de maneira 

oral ou utilizar recursos, como figuras combinadas 

pelo grupo. Ex. faces com expressões, cores ou 

outros símbolos). 

8. Relatar fatos 

importantes sobre 

seu nascimento e 

desenvolvimento, a 

Desenvolvimento/ 

crescimento e hábitos 

saudáveis 

 

● Elaboração de linha do tempo:  construir com os 

alunos uma linha do tempo, refletindo sobre 

diferentes momentos de suas vidas.  

                                                      
8 Sugestões de leitura: O cabelo de Lelê, Naninquiá – a moça bonita – Ed. DCL, Coleção Africanidades – Ed. Ciranda Cultural, 

Bia na África – Ed. Moderna, Princesa Arabela, mimada que só ela – Ed. Ática, entre outros títulos 
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história dos seus 

familiares e da sua 

comunidade.   

  

  

  

Composição familiar 

 

História de vida  

 

Memórias pessoais  

 

 

● Entrevista coletiva com um membro da 

comunidade ou da família de alguma criança da 

turma, que nasceu em outro estado ou país.  

● Fazer uma pesquisa com a família para 

posteriormente discutirem sobre o nome das 

pessoas que vivem juntas.   

● Propor aos alunos a confecção de um cartaz na 

sala de aula com as fotos de seus familiares. Com 

a ajuda do professor escrever o seu nome, o nome 

das pessoas presentes na foto e o grau de 

parentesco.  

● Roda de conversa sobre as memórias da família, a 

partir de um objeto trazido de cada criança, que 

seja de grande significado para a família, as 

histórias e as memórias envolvidas, para orientar 

a discussão. Leitura de livros que retratem esse 

tema e colaboram para as reflexões, tais como: 

“Guilherme Augusto Araújo Fernandes” de Mem 

Fox, Julie Vivas e “A colcha de retalhos”, de 

Conceil Corrêa da Silva e Nye Ribeiro, Editora do 

Brasil.   

● Roda da conversa com discussão, a partir de uma 

música que retrate o tema família: “Família” da 

Banda Titãs e resgate os conhecimentos que eles 

têm sobre família. Converse com os alunos 

levando em consideração as discussões em 

atividades anteriores. Organizar espaços para os 

alunos brincarem de casinha, representando as 

diferentes famílias da turma. 

● Propor que relatem para os colegas como é o dia-

a-dia de sua família, quais são os hábitos em casa, 

atividades do final de semana, se ajudam em 

alguma tarefa, se existe algo que querem fazer, 

mas não podem porque é perigoso, se há regras 

que devem ser obedecidas em casa como: colocar 

no lugar o que tirou, guardar os brinquedos, 

horário para assistir televisão, etc.  

● Atividades de comparação entre os hábitos das 

famílias, se há atividades comuns a todas as 

famílias, discutindo a importância da colaboração 

entre todos os membros da família nas tarefas 

diárias e cuidados com a saúde. 
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● Dramatização das profissões dos pais, utilizando 

roupas e acessórios trazidos pelas crianças que 

representam a profissão. 

● Conversa coletiva - os alunos trazem de casa uma 

foto de sua família e conversam sobre as 

semelhanças e diferenças de cada um, se 

aprofundando no assunto eu e minha família. 

Levá-los a perceberem que não existe um modelo 

de família. Ressaltar o respeito às diferenças 

existentes, os hábitos e comportamentos dos 

diversos tipos de família. 

 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas   

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

 1.  Utilizar sons 

produzidos por 

materiais, objetos e 

instrumentos 

musicais durante 

brincadeiras de faz 

de conta, 

encenações, 

criações musicais, 

festas. 

BNCC - EI03TS01 

 

Exploração e 

observação de sons do 

corpo 

 

Exploração e 

observação de sons da 

natureza 

 

Exploração e 

observação de sons 

produzidos por objetos 

● Apresentação do som de instrumentos variados, 

ao vivo ou gravados e a exploração do próprio 

corpo para a emissão de sons variados.  

● Atividades de observação de sons da natureza: 

vento, vento balançando as folhas da árvore, 

chuva, trovão, pássaros cantando, grilos, etc.  

● Situações nas quais as crianças manuseiem 

diversos materiais que produzem sons (tampas, 

colheres, bichinhos de borracha, pandeiros, sinos, 

guizos...) para exploração dos sons produzidos por 

esses materiais.  

● Atividades sistemáticas na rotina de músicas, 

cantigas e parlendas, de conhecimento dos 

alunos, para que possam cantar e brincar com os 

ritmos e os sons que emitem, com a promoção de 

gestos múltiplos, durante a realização da 

atividade. 

● Situações de gravação da própria voz e a dos 

colegas de apresentações musicais, recitação de 

parlendas, cantigas de roda, para 

compartilhamento com outras turmas da escola. 

● Atividades permanentes da rotina que envolvam 

música, no sentido que as crianças possam 

identificar diferentes momentos da rotina diária 
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com o uso da música: a hora da entrada, da saída, 

a hora do lanche, do parque, da leitura, entre 

outros momentos da rotina da sala de aula.  

● Rodas de apreciação musical, a fim de promover 

momentos de apreciação de diversas músicas da 

cultura brasileira (samba, músicas folclóricas, 

músicas de raiz, entre outros) percebendo suas 

semelhanças e diferenças. 

● Elaboração de apresentações teatrais com a 

utilização de sonoplastias.   

● Realização de contação de histórias, que 

envolvam o corpo, gestos, sons, materiais, etc.   

● Realização de apresentações de danças típicas de 

grupos sociais e culturais brasileiro. 

● Leitura e dramatizações de pequenos trechos de 

narrativas que envolvam a compreensão e 

reprodução de diferentes sons.  

● Exploração da bandinha rítmica.  

● Produção de instrumentos musicais com materiais 

reutilizáveis e exploração de suas características 

como formato e o som que cada instrumento 

produz.  

● Músicas e cantigas, de conhecimento dos alunos, 

para brincar com os ritmos e sons, com introdução 

e alguns gestos durante a apresentação. 

Apresentação de uma música com movimentos 

corporais, com ou sem auxílio de objetos. 

● Jogos musicais. 

● Apresentações com bandinhas, teatros, cantigas, 

etc.  

● Participação de apresentações de teatros, danças 

e circo. Sugestão: visitas ao Projeto Vidart. 

2.  Apreciar 

músicas e sons 

variados 

identificando as 

suas fontes.  

Identificação de 

diferentes sons e 

materiais / fontes 

sonoras  

 

● Organização de uma roda de apreciação de 

diferentes objetos sonoros e / ou instrumentos 

musicais e organizá-los de modo a favorecer a 

exploração pelos alunos.  

● Caixa sonora: confecção de uma caixa com diversos 

materiais para exploração dos sons. Exemplos: 

molho de chaves, colheres, cabos de vassoura 

cortado, chocalhos, tampas de panelas, 

instrumentos da bandinha musical, etc.  
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● Contação de histórias9 com o uso de instrumentos 

para fazer sonoplastia e os sons emitidos pelos 

personagens da história.  

● Atividades diversas que estimulem o 

reconhecimento de fontes sonoras: escolha 

diversos sons para começar seu trabalho (de 

palmas, de pés batendo, produzidos pela boca, da 

natureza, de animais, de carro andando, buzina, 

dentre outros), coloque o som para que os alunos 

possam ouvir e que identifiquem suas fontes. 

● Momentos de escuta musical com diferentes 

estilos de música, observando suas semelhanças e 

diferenças.  

● Momentos de escuta musical onde os alunos 

possam expressar suas preferências musicais. 

● Atividades para conhecimento e apreciação de 

diferentes estilos musicais: samba, músicas 

clássicas, ópera, músicas folclóricas, música de 

raiz, entre outros. 

 3.  Expressar-se 

livremente por 

meio de desenho, 

pintura, colagem, 

dobradura e 

escultura, criando 

produções 

bidimensionais e 

tridimensionais. 

BNCC - EI03TS02 

 

Criação / produção 

artística  

 

Expressão artística  

 

Expressão de 

sentimentos em obras  

 

 

 

 

 

                                                                                

● Atividades onde os alunos explorem as cores no 

ambiente escolar. 

● Experimentação de diversos materiais e maneiras 

de realização de desenhos e pinturas, para a 

ampliação do repertório artístico das crianças.   

● Cantos de atividades diversificadas com a 

utilização de papel kraft e tintas feitas com 

materiais encontrados na natureza, tintas 

industrializadas, giz de cera, lápis de cor, tinta 

misturada com areia, tinta misturada com trigo, 

para que os alunos explorem todas as 

possibilidades de pintura. 

● Atividades de colagem nos cantos de atividades 

diversificadas, em que sejam disponibilizados 

uma variedade de materiais como: raspa de lápis, 

areia, papéis diversos, sementes, gravetos, 

tecidos, embalagens e plásticos, e ao som de uma 

música de fundo os alunos realizem colagens de 

acordo com sua criatividade e experiências 

pessoais.   

● Atividades de recorte e colagem, de maneira livre, 

de papéis coloridos.  

                                                      
9 Sugestão de história: Pedro e o Lobo (Sergei Prokofiev).   
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● Atividades de produção de móbiles com papéis 

diversos, de cenas,  a partir de dobraduras.  

● Momentos de produção de escultura com 

massinhas industrializadas ou feitas com trigo, 

argila, papel e sucatas.  

● Leitura compartilhada e exploração do conteúdo 

temático de livros infantis que possibilitem o 

crescimento do processo criativo dos alunos.    

● Roda de conversa sobre a própria produção e a 

dos colegas.  

● Realização de exposições e murais das atividades, 

onde os alunos possam apreciar suas próprias 

produções e as produções dos colegas a fim de 

promover reflexão sobre o processo de sua 

criação.  

● Xilogravura sensorial com isopor - com um lápis 

grafite ou caneta, desenhe figuras na bandeja de 

isopor. Depois, com um pincel ou um rolo, passe 

a tinta no desenho. Vire a imagem pintada de 

cabeça para baixo para transferir o desenho para 

uma folha de papel.  

● Pintura livre com folhas de sulfite para que os 

alunos dobrem e pintem a metade da folha, e 

posteriormente, possam fechar e abrir 

novamente observando o desenho completo.  

● Pintura com tintas e texturas: distribuir potes de 

tinta, potes com areia e potes com trigo, em 

seguida orientar os alunos a fazer misturas de 

tinta com trigo e areia para realizar as pinturas.   

● Atividades que explorem as linhas retas e curvas, 

os espaços onde aparecem e a discussão a 

respeito das diferentes formas que aparecem.  

● Disponibilização de potes de giz para que os 

alunos desenhem diversos tipos de linhas no 

chão, em outro momento ao som de uma música. 

● Apreciação de imagens: ao apreciar as imagens 

fazer a identificação das linhas nas imagens e 

mostrar que as linhas dão forma aos desenhos.  

● Realização de desenhos em folhas de papel com 

os tipos de linhas trabalhadas nas aulas 

anteriores.  

4.  Familiarizar-se 

com uma 

Diversidade cultural  

 

● Cantinhos de apreciação com a disponibilização 

de livros ou outros materiais, com diversas 
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diversidade cada 

vez maior de 

imagens do 

entorno social, 

ampliando seu 

conhecimento de 

mundo e cultura.  

Ampliação de 

repertório  

 

Conhecimento de 

mundo e cultural  

 

Análise de produções 

artísticas  

 

 

imagens significativas para que as crianças 

observem e comentem de maneira livre suas 

apreciações.  

● Rodas de Apreciação nas quais as crianças 

tenham contato com materiais diferentes, tecer 

comentários e estabelecer relações com suas 

próprias experiências.  

● Atividades de apreciação das produções das 

crianças em que possam ser observados os 

resultados obtidos por cada um, os comentários, 

as apreciações, de forma livre e a discussão da 

presença da linguagem visual nas obras 

produzidas pelas crianças como: ponto, linhas, 

cores, contrastes, luz e textura.   

5. Apreciar e 

participar de 

apresentações de 

teatro, música, 

dança, circo, 

recitação de 

poemas e outras 

manifestações 

artísticas.  

Vivência de 

experiências estéticas e 

artísticas 

 

Expressões artísticas 

● Produção teatral de pequenas narrativas, livres  

ou cenas de narrativas conhecidas da turma, a 

partir da exploração de um cantinho de fantasias.  

● Vídeos sobre várias manifestações artísticas 

(diversidade cultural brasileira).  

● Oficinas de música, para exploração e vivências 

com diferentes instrumentos e sons.   

● Produção do coral da sala, com músicas de 

interesse dos alunos, montagem de repertório, 

ensaios e apresentações para outras turmas ou 

em eventos da escola.  

● Produção de jogral em grupos ou toda a turma.  

● Apresentações na sala com personagens do circo: 

colocar vídeo para os alunos conhecerem uma 

apresentação de circo. Num segundo momento 

caracterizar de acordo com os personagens, 

palhaço, malabarista, mágico para fazer a 

apresentação. 

● Produção de sarau com apresentações de poesias, 

sugestão: A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes.  

● Participação em apresentações de teatros, danças 

e circo. Sugestão: visitas a outras EMEBs, que 

desenvolvam o Projeto Vidart. 

6. Reconhecer as 

qualidades do som 

(intensidade, 

duração, altura e 

timbre), utilizando-

Identificação das 

características dos sons 

emitidos: altura (graves 

e agudos), duração 

(curtos ou longos), 

● Siga seu mestre: o professor toca um 

instrumento e os alunos ficam  em pé ao som 

grave e abaixam ao som agudo. Os instrumentos 

utilizados  para produzir esses sons são: tambor 

para som grave e sino para o som  agudo. 
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as em suas 

produções sonoras e 

ao ouvir músicas e 

sons.  

BNCC - EI03TS03 

 

intensidade (fracos ou 

fortes) e timbres 

(distingue e 

“personaliza” cada som) 

  

● Brincadeira com apito: ao som do 1º apito os 

alunos abaixam o volume (cantam baixinho), ao 

som do 2º apito aumentam o volume (cantam 

mais alto) e ao som do 3o apito desligam o som 

(param de cantar).  

● Atividades com a utilização de objetos que 

produzam sons diversos para acompanhar o 

ritmo da música, ex.: utilizar pedacinhos de 

madeira batendo no chão conforme o ritmo 

(rápido, lento, acelerado, alto, baixo, etc.). 

● Roda de exploração de objetos diversos para que 

os alunos sequencialmente realizem a 

exploração, em que toquem os instrumentos 

produzindo sons altos e depois sons baixos e 

finalize tocando com todos os instrumentos 

produzindo diversos sons. 

● Atividades de “Seguir comandos” de acordo com 

o timbre do instrumento tocado, por exemplo: 

quando ouvir o tambor, parar como estátua, 

quando ouvir o prato correr e quando ouvir o 

triângulo andar na ponta dos pés. 

● Atividades do tipo “De quem é a voz? Em círculo, 

um deverá ficar sentado no centro da roda com 

os olhos vendados e tentará reconhecer a voz de 

quem está faltando ou cantando, acertando 

então o nome do colega, este irá para o centro 

da roda.  

● Atividades do tipo “Qual é o instrumento?”. 

Colocar dentro de um saco grande, instrumentos 

e objetos que produzam som. Manipular os 

objetos e os instrumentos sem serem vistos 

pelos alunos. Eles deverão identificar o som dos 

mesmos pelo seu timbre.  

7. Reconhecer e 

ampliar possibilidades 

expressivas do seu 

corpo por meio de 

elementos da dança.  

Percepção dos limites 

do corpo 

 

Aquisição progressiva 

da autonomia corporal 

 

Expressão corporal 

 

 

Dança  

● Brincadeira dos pés: organize uma roda com os 

alunos em seguida escolha uma música, como:  A 

Canoa Virou (Palavra Cantada, CD Cantigas de 

Roda). sentados no chão, com as pernas 

estendidas, proponha que brinquem de 

massagem de pés: todos devem  chegar para 

frente arrastando o bumbum até que os pés de 

todos se  toquem. Os pés se agitam, se acariciam, 

ora mais lentamente, ora mais rapidamente.  
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(diferentes 

modalidades) 

 

● Músicas de relaxamento: organize os alunos em 

duplas, ofereça a eles uma bolinha de algodão ou 

um rolinho de pintura. Enquanto uma criança 

fica deitada, a outra deve acariciar seu rosto e 

partes do seu corpo com o algodão ou o rolinho. 

Isso deve ser feito com suavidade e cuidado, e 

possibilita uma interação muito especial dos 

alunos que, assim, cuidam uns dos outros após 

uma atividade movimentada.  

● Movimentando-se pela sala: peça que todos se 

organizem na sala de forma que não fiquem 

muito perto um do outro. Ao som da música os 

alunos deverão movimentar-se sem encostar no 

colega. Esta atividade poderá ser realizada com 

vários ritmos.   

● Dramatização: comece a atividade dizendo aos 

alunos que a sala vai se transformar numa 

grande floresta e todos serão habitantes dela. 

Diga aos alunos que os bichos estão dormindo e 

que aos poucos, vão acordar. Exemplo: 

passarinhos que batem suas asas bem 

pequeninas e águias que voam lá do alto com 

suas asas enormes e bem abertas, cobras que se 

arrastam pelo chão, sapos que pulam bem alto 

entre outros.  

● Brincadeiras com tecido: distribua para os alunos 

pedaços de tecido coloridos, um para cada um. É 

importante que eles sejam leves e que produzam 

movimento ao serem agitados pelas crianças. 

Deixe que eles explorem a sala manipulando os 

pedaços de tecido. Sugira que pintem a sala com 

os tecidos, como se fossem pincéis ao som de 

uma música. 

8. Refletir sobre o 

próprio percurso e 

dar, cada vez mais, 

diferentes 

intenções e 

significados às suas 

produções.  

Desenvolvimento 

pessoal  

 

Produção artística  

 

Avaliação de percurso 

● Atividades de planejamento e organização de 

exposições e murais na escola, em que as 

crianças exponham seus trabalhos e possam 

decidir como dispô-los nos espaços.   

● Rodas de discussão em grupo: para ajudar os 

alunos no enriquecimento e na ampliação de 

suas próprias possibilidades de expressão e 

comunicação, considerando as opiniões de todos 

e ensinando-as a valorizar e respeitar os 

trabalhos dos colegas.   
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9. Demonstrar 

interesse, respeito 

e valorização pelas 

diferentes 

manifestações 

culturais brasileiras.  

Respeito à diversidade 

cultural brasileira  

 

Compressão da 

diversidade social e 

cultural brasileira 

 

Manifestações culturais  

 

Respeito  

 

 

 

 

 

 

● Confecção coletiva ou em grupos de cartazes 

sobre diferentes culturas brasileiras.  

● Exploração de um canto de caracterização, em 

que as crianças possam ter acesso com roupas 

típicas de diferentes regiões / grupos culturais do 

Brasil.   

● Organização de ambientes / eventos nos quais as 

crianças possam participar de festas populares 

dentro ou fora da escola.  

● Apresentação de vídeos sobre várias 

manifestações artísticas (diversidades brasileiras), 

com posterior discussão coletiva e apreciações 

pessoais.  

● Apresentação de cantigas para salas vizinhas ou 

nos eventos da escola.  

● Atividades de apreciação de diferentes estilos 

musicais: samba, músicas folclóricas, música de 

raiz, entre outros.  
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