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1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DA MANTENEDORA 

 

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ DULCE 

RUA UNIÃO DOS PALMARES S/N                       CEP: 85.826-000 

TELEFONE (45)3237-1649      email: cmei_irmadulce@hotmail.com 

LINDOESTE/PARANÁ 

 

ENTIDADE MANTENEDORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE 

 

AVENIDA MARECHAL RONDON, S/N                      CEP: 85.826-000 

TELEFONE: (45) 3237-8000                  email: pm@lindoeste.pr.gov.br 

LINDOESTE/PARANÁ 
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1.2 CÓDIGO INEP DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

INEP: 41363604 

 

1.3 CÓDIGO SERE DA INSTITUIÇÃO  

313 

 

1.4 CÓDIGO DA TURMA – (CÓDIGO DO SERE) 

TURMA                                        CÓDIGO 

Infantil 4 e 5 ........................................2001 

0 à 3 anos – Creche (integral).............2100  

 

1.5 CURSOS E MODALIDADES OFERTADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Irmã Dulce, oferta atendimentos a Creche e a Educação Infantil. 

 

CURSO MODALIDADE 

2001 Infantil 4 e 5 

2100 0 à 3 anos Creche (Integral) 
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1.6 ORGANIZAÇÃO DO TEMPO ESCOLAR 

 

O CMEI Irmã Dulce funciona em período integral, com início das 7h30min às 16h30min, para as turmas de berçário e maternal, e em 

dois turnos matutino e vespertino, para os alunos do infantil 4e 5, sendo que no período matutino iniciam-se às 7h30mincom término as 

11h30min e no período vespertino as aulas têm início às 13h com término de suas atividades às 17h. 

O calendário escolar das atividades da instituição contempla 800 horas distribuídas em 200 dias letivos de trabalho efetivo com as 

crianças. 

A estrutura física do prédio oferece segurança e condições para abrigar a clientela de acordo com as exigências legais. 

Etapa Organização Avaliação Organização Curricular 

Creche  

Etapa 

 

Trimestral 

*Campos de experiência: o eu, o outro e o nós;  

*Corpo gestos e movimentos;  

*Traços, sons, cores e formas;  

*Escuta, fala, pensamento e imaginação; *Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. 

Educação 

Infantil 

 

1.6.1. Sistema de avaliação 

A avaliação consiste em um processo de observação, investigação e reflexão constante da ação pedagógica, objetivando as intervenções 

necessárias. No processo avaliativo nossas atenções devem estar voltadas para o desenvolvimento e a aprendizagem para os avanços. Nosso 

assunto na avaliação deve ser intelectual e não comportamental, nesse sentido o professor deve conhecer a trajetória da criança. 

Portanto, a avaliação enquanto mediação insere-se como um instrumento de reflexão que auxilie o professor a tomar consciência das 

mudanças, a operar em sua ação. É preciso insistir que a natureza de um relatório de avaliação não é o de apontar o que a criança é ou não é 
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capaz de fazer. Os relatórios devem apontar os caminhos percorridos pelas crianças na construção do conhecimento e como o professor pode 

contribuir nessa construção. 

 Sendo assim, o CMEI Irmã Dulce optou-se por adotar como instrumento para este tipo de avaliação, o Registro Individual ao 

Desenvolvimento de cada criança (RDIA), feito através da observação, onde se evidenciam as mudanças e os fatos relevantes de cada um em 

particular, e a sua relação com o grupo.  

         As avaliações são trimestrais, por meio de parecer descritivo e realizadas através dos campos de experiências, sendo apresentadas aos pais 

em três momentos:  

a) Primeiro momento – previsto em maio - relatório descritivo  

b) Segundo momento – previsto em setembro – relatório descritivo;  

c) Terceiro momento – previsto em dezembro - relatório descritivo. 

 

1.6.2.  Organização curricular 

 O Currículo da Instituição está organizado e dividido pelos seguintes campos de experiência: 

 O eu, o outro e o nós; 

 Corpo, gesto e movimento; 

 Traços, sons, cores e formas; 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

1.7.  NÚMEROS DE TURMAS E ESTUDANTES, DISTRIBUÍDOS POR MODALIDADES SÉRIES/ANOS/ TURNOS 

 

O CMEI Irmã Dulce, oferta atendimentos a Creche e a Educação Infantil, sendo distribuídos da seguinte forma: 
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MODALIDADE TURNO ORGANIZAÇÃO NÚMERO 

DE 

ALUNOS 

NÚMERO DE 

TURMAS 

Berçário “A” Integral 6 meses à 1 ano 12 01 

Maternal I “B” Integral 1 a 2 anos 24 01 

Maternal II C  Integral 2 a 3 anos 24 01 

Maternal III “D” e 

“E” 

 

Integral 

 

3 a 4 anos 

 

48 

02 

Infantil 4 “A” e 

“B” 

Manhã 4 anos 41 02 

Infantil 4 “C”  Tarde 4 anos 22 01 

Infantil 5 “A” e 

“B” 

Manhã 5 anos 44 02 

Infantil 5 “C” e 

“D” 

Tarde 5 anos 33 02 

 

1.8. QUADRO DE PROFISSIONAIS 

 O CMEI Irmã Dulce apresenta em seu quadro de 2020, profissionais habilitados, concursados e contratados, sendo que a formação 

inicial dos funcionários está assim caracterizada no quadro demonstrativo abaixo: 
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NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

Nelson Moreira Barbosa Diretor Pedagogia 

Elisete Steinheuser Barbosa Coordenadora Pedagógica Pedagogia 

Jane Wisniewskin Kusma Secretária Magistério 

Alda Lucia Vieira Gomes Professora auxiliar do Maternal III E Magistério 

Acadêmica em Pedagogia 

Ana Lucia Moreira Professora Hora Atividade do Infantil 4 A B e C Pedagogia 

Aline Correa Professora Regente do Infantil IV B e Auxiliar do 

Maternal A 

Pedagogia 

Aline de Oliveira Conrado Professora auxiliar Maternal IIID Pedagogia 

Camila Pagliarini Professora Regente Berçário A Pedagogia 

Darlan Ayrton Boaro Professor Auxiliar Maternal II C Pedagogia 

Danieli MarcianeTortelli Professora Auxiliar Maternal I B Pedagogia 

Deise Maria Merlini Professora Hora Atividade Maternal I B e 

Maternal II C 

Pedagogia 

Fabiana Parpineli Professora Hora Atividade Infantil 5 A B C e D Pedagogia 

Fernanda Terezinha Hilgert 

Piovesan 

Professora Regente Infantil 4 A e C Pedagogia 
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Fernanda Jora Professora Regente Maternal I B Pedagogia 

Juliana MariaBegini Professora Hora Atividade do Infantil 4 A B e C Pedagogia 

Lucimara de Andrade Professora auxiliar Berçário A Pedagogia 

Maria Amélia Professora Regente Maternal III E Pedagogia 

Sandra Maria Begini Professora Auxiliar Maternal I B Pedagogia 

Silvana da Silva Limoni Professora Regente Maternal III D Pedagogia  

Solange Langner dos Santos  Professora Regente Maternal II C Pedagogia 

Susan de Fatª M. de Aguiar Professora Hora Atividade Maternal III D e E Pedagogia 

Valdir Rodrigues Professor Regente Infantil 5 B e C Pedagogia 

Vanessa de Fatª Oliveira da Silva Professora Regente Infantil 5 A e D Pedagogia 

Célia Regina Zopellaro Copa e cozinha Ensino Médio 

Cleonice Souza Rodrigues 

Fiorentin 

Copa e cozinha Ensino Médio 

Valdirene Lopes Tavares Fialho Zeladora Ensino Médio 

Acadêmica em Pedagogia 

Francina Vieira Martina Zeladora Magistério 

Nelci dos Santos Zeladora Ensino Fundamental incompleto 

Neide de Souza Rodrigues Viana Zeladora Ensino Fundamental incompleto 
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2. ELEMENTOS SITUACIONAIS (DIÁGNÓSTICO) 

2.1. HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Biografia Irmã Dulce. 

Irmã Dulce (1914-1992) foi uma religiosa católica brasileira que dedicou a sua vida a ajudar os doentes e os mais necessitados. Foi 

beatificada pelo Papa Bento XVI, no dia 10 de dezembro de 2010, passando a ser reconhecida com o título de "Bem-aventurada Dulce dos 

Pobres". Foi declarada santa pelo Papa Francisco em uma celebração no Vaticano no dia 13 de outubro de 2019. 

Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasceu em Salvador, Bahia, no dia 26 de maio de 1914. Filha de Augusto Lopes Pontes, dentista 

e professor da Universidade Federal da Bahia, e de Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes. 

Desde criança, Irmã Dulce desejava seguir a vida religiosa e rezava muito, pedindo algum sinal que mostrasse se deveria ou não seguir 

esse caminho. 

Ainda na adolescência, começou a desenvolver a sua missão de ajudar os mendigos, carentes e enfermos. 

Em 1980, durante a primeira visita do Papa João Paulo II no Brasil, Irmã Dulce foi convidada a subir no altar e recebeu do Papa um terço. 

Ela também ouviu as seguintes palavras: "Continue, Irmã Dulce, continue". 

Em outubro de 2010, o Vaticano confirmou um milagre atribuído à religiosa baiana: a recuperação de uma mulher desenganada depois do 

parto. 

A cerimônia de beatificação foi realizada na cidade de Salvador, no dia 22 de maio de 2011, presidida pelo Arcebispo Emérito de 

Salvador, Dom Geraldo Majella Agnelo, enviado do Papa Bento XVI. Como foi também comprovado um segundo milagre, Irmã Dulce recebeu a 

decisão de ser canonizada. 

No dia 13 de outubro de 2019, em cerimônia realizada pelo Papa Francisco, no Vaticano, Irmã Dulce, foi declarada santa, com dois 

milagres reconhecidos. Irmã Dulce entrou para a história como a primeira santa brasileira. 

O CMEI Irmã Dulce foi criado no Município de Lindoeste, sendo que inicialmente a instituição recebeu a denominação de Creche. 

Fundada em 16 de julho de 1989 pela APMI (Associação de Proteção à Maternidade e Infância), originou-se das necessidades das famílias 
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locais e do desenvolvimento da comunidade, visando atender principalmente as crianças cujas mães necessitavam trabalhar fora do lar, a fim de 

ajudar no sustento da família. 

Em 02 de agosto de 1989 foi realizada uma Assembleia Geral da APMI, que se responsabilizou pela Creche tendo como presidente a 1a 

dama do Município. 

Em 1996, através da lei 147/96, a Instituição recebeu o nome de Creche Irmã Dulce, sendo que este nome foi escolhido pela atual 

administração pelo motivo de quem foi Irmã Dulce e pela razão e finalidade de estar criando esta instituição. Por meio do decreto no 038/2003 

de 27/08/2003 foi criado o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), vinculado à Secretaria Municipal de Educação. 

Nos anos de 2004 e 2005, houve uma administração compartilhada entre a Secretaria de Ação Social e a Secretaria Municipal de 

Educação, esta cuidava apenas da parte pedagógica da turma de Pré II que funcionava no espaço do Centro de Educação Infantil e o restante da 

administração continuava com a APMI. A Secretaria de Educação colaborava também com a complementação da alimentação através dos 

recursos recebidos via FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e convênio com oPrograma Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) e Creche. 

A partir de 2006 a supervisão de todos os serviços prestados no CMEI ficou a cargo da Secretaria Municipal de Educação, desde 

acompanhamento, monitoramento, bem como toda a manutenção necessária para o bom funcionamento da Instituição. 

Em 2008 com a implantação do Ensino Fundamental de nove (9) anos, houve uma demanda maior no número de alunos no Pré I e Pré II, 

devido à falta de espaço físico nas escolas em que era ofertado o Pré III, convertido atualmente em 1º ano, onde a matrícula passou a ser 

caracterizada por corte etário conforme Deliberação 02/2007. 

O atendimento da Instituição ocorre em período integral, com início às 7h30min às 16h30, para as turmas de berçário e maternal, e em 

dois turnos matutino e vespertino, para os alunos do infantil 4 e 5, sendo que no período matutino iniciam-se às 7h30min com término as 

11h30min e no período vespertino os alunos iniciam as aulas às 13h com término de suas atividades às 17h. Sendo oferecidas duas refeições no 

período da manhã (café da manhã e almoço) e uma refeição no período vespertino (lanche da tarde). Sendo que nesses momentos os professores 
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estão presentes, acompanhando e auxiliando a alimentação dos alunos, com a implementação de atividades pedagógicas voltadas para cada 

momento. 

Os profissionais que atuam neste estabelecimento são contratados através de Concurso Público e por Processo Seletivo Simplificado 

(PSS). Os professores exercem 40 horas semanais de trabalho efetivo, sendo garantido os 33% de hora-atividade. 

A distribuição de cargos como Direção e Coordenação é realizada conforme a necessidade da Instituição, sendo estes professores 

concursados do quadro de profissionais que, após, nomeados pelo gestor públicopassam a ter portaria publicada em jornal para exercer a função. 

A distribuição das turmas é por meio da Lei Municipal Nº 1000/2016 que estabelece regras para esta distribuição. Os professores são 

classificados pela pontuação e são considerados alguns critérios como tempo de serviço e formação. Após a classificação os professores 

escolhem as turmas disponíveis para trabalhar durante o ano letivo. 

 A equipe de apoio, zelador copa e cozinha são funcionários responsáveis pela limpeza e conservação do prédio escolar e na preparação 

da alimentação servida às crianças e têm suas funções previamente definidas. 

O calendário escolar das atividades da Instituição contempla 800 horas distribuídas em 200 dias letivos de trabalho efetivo com as 

crianças. 

A estrutura física do prédio oferece segurança e condições para abrigar a clientela de acordo com as exigências legais. 

A organização do tempo, dos espaços e dos materiais na Educação Infantilpreveem condições para o trabalho coletivo e para a 

organização de materiais, espaços e tempos. 

Os materiais pedagógicos em sala de aula são organizados em armários onde todos os professores da turma têm acesso. Na sala dos 

professores os materiais pedagógicos são disponibilizados também em um armário e alguns são organizados por cada professor no seu armário 

individual.  Na sala da leitura os materiais pedagógicos se encontram organizados em caixas identificadas, em armário e nas bancadas (livros e 

revistas) onde todos têm livre acesso. Ainda, alguns materiais pedagógicos como jogos e brinquedos, se encontram organizados na sala dos 

brinquedos. 
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2.2. CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE 

A população do nosso município é composta por uma grande diversidade étnica e religiosa, sendo formada estritamente de emigrantes 

vindos de outros municípios, de vários estados do país. 

           As crianças atendidas no CMEI Irmã Dulce são alunos matriculados na Creche, apresentando uma faixa etária de 06 meses a 03 anos e 

alunos de Educação Infantil com idade de 04 a 05 anos, sendo oriundos da zona urbana e rural, os que residem na zona rural dependem do 

transporte escolar para chegar até a Instituição. 

 Temos algumas crianças que apresentam problemas causados pela desestrutura familiar e com isso precisam morar com responsáveis 

(tios, avós). Esse quadro familiar ocasiona situações pontuais de pouca participação escolar, uma vez que falta apoio e incentivos para as 

crianças por parte das famílias.  

Das crianças matriculadas na instituição, temos várias que participam de Programas do Governo Federal, Estadual e Municipal de 

complementação de renda familiar como Leite das Crianças, Bolsa Família, entre outros programas, implementados pela Assistência Social do 

Município, porém a maioria das famílias são assalariadas. 

Em pesquisa de campo realizada com os pais dos alunos, a fim de se obter alguns dados sobre a caracterização familiar, foram 

distribuídos questionários de múltipla escolha, com a finalidade de se levantar as seguintes informações:  

1) Sexo da Criança (masculino, feminino); 

2) Ano que está matriculado (integral, infantis 4 e 5); 

3) Com quem mora (família, parentes, outros); 

4) O tipo de moradia (alugada, própria, cedida); 

5) A renda familiar (1 salário mínimo, 2 a 3 salários e outros); 

6) Fontes de recursos financeiros, além da renda familiar (Aluguel, arrendamentos, Bolsa Família, pensão, bicos, outros) 

7) Grau de escolaridade dos pais; 

8) Participação da família em atividades culturais (passeios em parques, cinema, museus, outros, não participa). 
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 Todas as questões estão representadas graficamente abaixo, em ordem numérica: 
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2.3. AMBIENTES PEDAGÓGICOS DISPONÍVEIS 

O CMEI Irmã Dulce conta com os seguintes espaços físicos: 

 

Espaços Físicos Quantidade Funções Pedagógicas 

Sala dos professores 01 Espaço organizado com armários, mesas, prateleiras, utilizado para preparação de aulas e 

organização dos materiais. 

Secretaria 01 Espaço organizado com mesas, armários, cadeiras, computadores, arquivos ativos, utilizado ao 

atendimento aos pais, documentação escolar e atendimento pedagógico. 

Direção 01 Espaço organizado com mesa, armários, cadeiras, utilizado para reuniões, atendimento 

individual aos pais/responsáveis, professores e funcionários. 

Saguão 01 Espaço organizado com mesas, bancos e cadeiras para refeitório e apresentaçõesdas crianças. 

Banheiros comuns 21 Sanitários adaptados às crianças. 

Banheiros adaptados 02 Sanitários adaptados à cadeirantes. 

Salas de aulas 09 Espaço organizado com lousa, carteiras, cadeiras, armários para atendimento aos alunos 

(transmissão de conhecimentos e realização de atividades e brincadeiras). 

Biblioteca 01 Espaço organizado com bancadas (prateleiras) cadeiras utilizado parapesquisa em livros e 

contação de histórias. 

Sala de brinquedos 01 Espaço organizado com bancadas (prateleiras) para guardar os brinquedos e jogos. 

Lactário 01 Espaço organizado com geladeira, fogão e pia para preparação do leite das crianças. 

Cozinha 01 Espaço organizado com mesas, armários, geladeira, freezer, congeladores, forno elétrico para 

preparação de alimentos. 
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Dispensa 01 Espaço organizado com armários para armazenamento e conservação dos alimentos. 

Lavanderia 01 Espaço organizado com bancada, prateleiras, máquinas, armários parra lavagem e higienização 

dos utensílios. 

Parque de diversão 01 Espaço com balanços, escorregadores, carrinhos e outros, para recreação e brincadeiras. 

 

2.4. OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

A Educação Infantil é a fase que envolve crianças de 0 a 6 anos de idade, considerada a primeira etapa da Educação Básica. Seu objetivo 

é o desenvolvimento integral das crianças, ou seja, não apenas o cognitivo, mas também o físico e o socioemocional. 

O CMEI Irmã Dulce busca desenvolver no aluno os seguintes objetivos: 

 Atingir a qualidade social para todos e cada um dos seus alunos, afim dedesenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada 

vez mais independente, confiante em suas capacidades e percepção de suas limitações;  

 Favorecer e incentivar o desenvolvimento das potencialidades físicas, psicológicas, sócio afetivas e intelectuais da criança; 

 Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de 

cuidado com a própria saúde e bem-estar;  

 Estabelecer vínculos afetivos e de troca entre adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas 

possibilidades de comunicação e interação social;  

 Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista, interagindo 

com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;  

 Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente 

transformador do meio ambiente, valorizando atitudes que contribuem para sua conservação;  

 Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades, a fim de desenvolver as diversas habilidades; 
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 Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, 

de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de 

construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;  

 Conhecer algumas manifestações culturais, de interesse, respeito e participação, valorizando a diversidade; 

 Contribuir para o desenvolvimento integral do sujeito histórico;  

 Fortalecer os vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.  

 

2.5 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA EDUCAÇÃO 

De acordo com a LDB 9394/96 Art. 3°, o Projeto Político Pedagógico está embasado nos seguintes Princípios Norteadores da Educação, 

que veem para garantir: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extraescolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013); 
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XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida (Incluído pela Lei nº 13.632, de 2018). 

 

2.6. INSTÂNCIAS COLEGIADAS 

O CMEI Irmã Dulce conta com as seguintes instâncias colegiadas: Associação de Pais, Mestres e Funcionários, Conselho Escolar, 

Conselho de Classe e Reunião Pedagógica. 

 

2.6.1 A.P.M.F (Associação de pais, mestres e funcionários) 

É um órgão destinado a promover intercâmbio entre a família do aluno, os funcionários, direção da escola e propor medidas que visam o 

aprimoramento do ensino e a assistência à escola de modo geral. A organização e o funcionamento da APMF estão definidos em Estatuto 

próprio, elaborado e aprovado em Assembléia Geral e homologado pelo diretor.  

Das atribuições 

Art. 4º Compete à APM: 

I-  Acompanhar o desenvolvimento da Proposta Pedagógica, sugerindo as alterações que julgar necessárias ao Conselho Escolar do 

Estabelecimento de Ensino, para deferimento ou não; 

II- Observar as disposições legais e regulamentares vigentes, inclusive Resoluções emanadas da Secretaria de Estado da Educação, no que 

concerne à utilização das dependências da Unidade Escolar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino; 

III- Estimular a criação e o desenvolvimento de atividades para pais, alunos, professores, funcionários, assim como para a comunidade, após 

análise do Conselho Escolar; 

IV- Promover palestras, conferências e grupos de estudos envolvendo pais, professores, alunos, funcionários e comunidade, a partir de 

necessidades apontadas por esses segmentos, podendo ou não ser emitido certificado, de acordo com os critérios da SEED; 

V-  Colaborar, de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessidades dos alunos comprovadamente carentes; 
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VI- Convocar, através de edital e envio de comunicado, a todos os integrantes da comunidade escolar, com no mínimo 2 (dois) dias úteis de 

antecedência, para a Assembleia Geral Ordinária, e com no mínimo 1 (um) dia útil para a Assembleia Geral Extraordinária, em 

horário compatível com o da maioria da comunidade escolar, com pauta claramente definida na convocatória; 

VII- Reunir-se com o Conselho Escolar para definir o destino dos recursos advindos de convênios públicos mediante a elaboração de 

planos de aplicação, bem como reunir-se para a prestação de contas desses recursos, com registro em ata; 

VIII- Apresentar balancete semestral aos integrantes da comunidade escolar, através de editais e em Assembleia Geral; 

IX- Registrar em livro ata da APMF, com as assinaturas dos presentes, as reuniões de Diretoria, Conselho Deliberativo e Fiscal, 

preferencialmente com a participação do Conselho Escolar; 

X- Registrar as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, em livro ata próprio e com as assinaturas dos presentes, no livro de 

presença (ambos livros da APMF); 

XI- Registrar em livro próprio a prestação de contas de valores e inventários de bens (patrimônio) da associação, sempre que uma nova 

Diretoria e Conselho Deliberativo e Fiscal tomarem posse, dando-se conhecimento à Direção do Estabelecimento de Ensino; 

XII- Aplicar as receitas oriundas de qualquer contribuição voluntária ou doação, comunicando irregularidades, quando constatadas, à 

Diretoria da Associação e à Direção do Estabelecimento de Ensino; 

XIII- Receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o respectivo recibo preenchido em 02 vias; 

XIV- Promover a locação de serviços de terceiros para prestação de serviços temporários na forma prescrita no Código Civil ou na 

Consolidação das Leis do Trabalho, mediante prévia informação à Secretaria de Estado da Educação; 

XV- Mobilizar a comunidade escolar, na perspectiva de sua organização enquanto órgão representativo, para que esta comunidade 

expresse suas expectativas e necessidades; 

XVI- Enviar cópia da prestação de contas da Associação à Direção do Estabelecimento de Ensino, depois de aprovada pelo Conselho 

Deliberativo e Fiscal e, em seguida, torná-la pública; 
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XVII- Apresentar, para aprovação, em Assembléia Geral Extraordinária, atividades com ônus para os pais, alunos, professores, funcionários 

e demais membros da APMF, ouvido o Conselho Escolar do Estabelecimento de Ensino; 

XVIII-  Indicar entre os seus membros, em reunião de Diretoria, Conselho Deliberativo e Fiscal, o(os) representante(s) para compor o 

Conselho Escolar; 

XIX- Celebrar convênios com o Poder Público para o desenvolvimento de atividades curriculares, implantação e implementação de projetos 

e programas nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública Estadual, apresentando plano de aplicação dos recursos públicos 

eventualmente repassados e prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná dos recursos utilizados; 

XX- Celebrar contratos administrativos com o Poder Público, nos termos da Lei Federal n°8.666/93, prestando-se contas ao Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná dos recursos utilizados, com o acompanhamento do Conselho Escolar; 

XXI- Celebrar contratos com pessoas jurídicas de direito privado ou com pessoas físicas para a consecução dos seus fins, nos termos da 

legislação civil pertinente, mediante prévia informação à Secretaria de Estado da Educação; 

XXII- Manter atualizada, organizada e com arquivo correto toda a documentação referente à APMF, obedecendo a dispositivos legais e 

normas do Tribunal de Contas; 

XXIII-  Informar aos órgãos competentes, quando do afastamento do presidente por 30 dias consecutivos anualmente, dando-se ciência ao 

Diretor do Estabelecimento de Ensino. 

Parágrafo Único. Manter atualizado o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto à Receita Federal, a RAIS junto ao Ministério do 

Trabalho, a Certidão Negativa de Débitos do INSS, o cadastro da Associação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para solicitação 

da Certidão Negativa, e outros documentos da legislação vigente, para os fins necessários. 

A APM é composta pelos seguintes membros: 

Presidente – Nancielli Teixeira 

Vice-Presidente – Paulo Sergio Correia Monteiro 

Tesoureira – Susan de Fatima Marques de Aguiar 
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2° Tesoureiro – Andres Renato de Moura 

Secretária – Cristiana dos Santos  

2° Secretária – Lucimara de Andrade 

Conselho Deliberatório – Cinthia Zauri de Sousa Negri, Ailton Carlos Fialho, Ana Lucia Moreira dos Santos, Solange Langner dos 

Santos e Aline Adriana Mirian Fraporti 

Conselho Fiscal – Leandro José da Silva, Gisely Rodrighery e Dirceu Zopellaro. 

Estes com mandato de 02 anos com inicio em 30 de Julho de 2019 à 30 de Julho de 2021. 

 

2.6.2. Conselho escolar 

Em 2015 foi criado na instituição, tendo como representantes pais e professores do estabelecimento de ensino, não apresentando caráter 

político, religioso, racial e nem fins lucrativos, pois seus componentes não têm remuneração. É regido por estatuto próprio, são delegados por 

eleição com mandato de 02 (dois) anos.  

Art. 40 - As atribuições do Conselho Escolar são definidas em função das condições reais da escola, da organização do próprio conselho 

e das competencias dos profissionais em exercício na unidade escolar. 

Art. 41 - São atribuições do conselho escolar. 

I- Deliberar sobre o regimento escolar da respectiva instituição de ensino; 

II- Discutir, aprovar, deliberar, acompanhar e avaliar a execução do Projeto Político Pedagógico; 

III- Analisar e aprovar o Plano de Ação Anual da Escola, com base no seu Projeto Político Pedagógico; 

IV- Acompanhar o desempenho das atividades da direção e coordenação pedagógica da instituição; 

V- Criar e garantir mecanimos de participação efetiva e democrática na elaboração do Projeto Politíco Pedagógico bem como do 

Regimento Escolar, incluindo suas formas de funcionamento aprovados pela comunidade escolar; 
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VI- Acompanhar e avaliar o desempenho da escola face as diretrizes, prioridades e metas estabelecidas no seu Plano de Ação Anual, 

redirecionando as ações quando necessário; 

VII- Definir critérios para utilização do prédio escolar para outras atividades, que não as de ensino, observando o principio da 

integração escola/comunidade e os dispositivos legais da mantenedora; 

VIII- Analisar e deliberar sobre projetos elaborados e/ou em execução por quaisquer dos segmentos que compõem a comunidade 

escolar, no sentido de avaliar sua importância no processo educativo; 

IX- Analisar e propor alternativas de solução a questões de natureza pedagógica, administrativa e financeira, detectadas pelo próprio 

Conselho Escolar, bem como as encaminhadas, por escrito pelos diferentes participantes da comunidade escolar, no âmbito de 

suas competência, esgotadas as possibilidades de solução pela equipe escolar. 

X- Articular ações com segnmentos da sociedade que possam contribuir para a melhoria da qualidade do processor ensino-

aprendizagem, se sobrepor-se ou suprimir as responsabilidades pedagógicas dos profissionais que atuam no estabelecimento de 

ensino; 

XI- Elaborar e/ou reformular o estatuto do conselho escolar sempre que se fizer necessário, de acordo com as normas da secretaria do 

Estado da Educação e da legislação vigente. 

XII- Definir e aprovar o uso dos recursos destinados à escola mediante Planos de Aplicação, bem como, prestação de contas desse 

recursos, em ação conjunta com a Associação de Pais, Mestres e Funcionários _ APMF ou similares; 

XIII- Analisar a prestação de contas da equipe diretiva da instituição; 

XIV- Discutir, analisar, rejeitar ou aprovar propostas de alteração no Regimento Escolar pela comunidade escolar; 

XV- Apoiar a criação e o fortalecimento de entidades representativas dos segmentos escolares; 

XVI- Promover, regularmente, círculos de estudos, objetivando a formação continuada dos conselheiros a partir de necessidades 

detectadas, proporcionando um melhor desempenho do seu trabalho; 
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XVII- Aprovar e acompanhar o cumprimento do calendário escolar, observada a legislação vigente e diretrizes emanadas da secretaria 

de Estado e Educação; 

XVIII- Discutir e acompanhar a efetivação da proposta curricular da escola, objetivando o aprimoramento do processor pedagógico, 

respeitadas as diretrizes emanadas da Secretaria do Estado da Educação; 

XIX- Estabelecer critérios para a aquisição de material escolar e/ou de outras espécies necessárias á efetivação da proposta curricular 

da escola; 

XX- Zelar pelo cumprimento de defesa dos direitos da criança e do adolecente, com base na lei n°8,069/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

XXI- Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações referentes ao uso dos recursos financeiros, os serviços prestados pela 

escola e os resultados pedagógicos obtidos; 

XXII- Encaminhar, quando for necessário, à autoridade competetente, solicitação de vereificação, com o fim de apurar irregularidade da 

Direção, e demais profissionais da escola, em decisão tomada pela maioria absoluta de ssus membros, em Assembléia 

Extraordinaria convocada para tal fim, com razões fundamentadas, documatneos e devidademente registradas; 

XXIII- Assessorar, apoiar e colaborar com a Direção em matéria de sua competência e em todas as suas atribuições, com destaque 

especial para: 

a. O cumprimento das disposições legais  

b. A preservação do prédio e dos equipamentos escolares; 

c. A aplicação de medidas pedagógicas e/ou referendadas pelo Conselho de Classe; 

d. Comunicar ao órgão competente as medidas de emergência, adotadas pelo Conselho Escolar, em casos de Irregularidades 

graves na escola; 

XXIV- Estabelecer anualmente um cronograma de reuniões odrdinarias a ser definido, preferencialmente, no Plano de Ação Anual da 

Escola. 
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XXV- Zelar pela publicidade de seus atos e de suas ações da equipe diretiva da instituição; 

XXVI- Desempenhar demais funções inerentes a sua atribuição. 

Palagrafo único. Ao Conselho Escolar compete, ainda, atuar como instancia recursal em matérias de natureza administrativa, 

financeira e pedagógica, internas a instituição de ensino, respeitada a legislação especifica a cada caso. 

Art.42 – Para fins deste Estatudo, considerar-se-ão irregularidades graves  

a. Aquelas que representam risco de vida e/ou integridade física das pessoas; 

b. Aquelas que caracterizem risco ao patrimônio escolar; 

c. Desvio de material de qualquer espécie e/ou ecursos fianceiros; 

d. Aquelas que, comprovadamente, se configurem como trabalho inadequado, comprometendo a aprendizagem e segurança do 

aluno. 

O Conselho Escolar está representado pela direção, coordenação, pais, alunos, mestres e membros da comunidade escolar. 

Sendo composta pelos seguinte membros: 

Representante da direção. 

Titular – Nelson Moreira Barbosa 

Representante da equipe pedagógica. 

Titular – Elisete Steinheuser Barbosa 

Representante dos docentes. 

Titular – Solange Langner dos Santos 

Suprente – Valdir Rodrigues 

Representante da equipe técnico-administrativo. 

Titular – Jane Wisniewski 

Representante da equipe auxiliar-operacional 
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Titular - Valdirene Lopes Tavares Fialho 

Suprente – Nelci dos Santos 

Representante dos pais dos alunos. 

Titular – Aline Correia  

Suprente – Sergio Aparecido Pereira da Silva  

Representante dos alunos.  

Titular – Fabiana Parpineli (Miguel Parpineli Pereira)  

Suprente – Tânia Carla Filipini Freitas da Silva (Yasmin Fernandes da Silva) 

Representante de outros segmentos. 

Titular – Cristiane Tortelli 

Suprente – Osana Gonçalves da Silva Barbosa 

Representante da APMF. 

Aline Adriana Mirian Fraporti 

Ana Lucia Moreira dos Santos. 

Estes com mandato de 02 anos no período de 06 de Setembro de 2019 à 06 de Setembro de 2021. 

2.6.3. Conselho de classe 

O Conselho de Classe reúne-se ordinariamente em cada trimestre, em datas previstas no calendário escolar, e extraordinariamente, 

sempre que um fato relevante assim o exigir. É o momento forte da educação onde discute-se as práticas tomadas, o que deu certo e o que não 

foi alcançado, também são discutidos os novos encaminhamentos a serem tomados para sanar as dificuldades apresentadas no encontro, as 

mesmas serão complementadas com a hora atividade do professor, onde juntamente com a coordenação pedagógica, serão repensadas as 

práticas não acertadas e sugestões para novas decisões e atitudes a serem tomadas. 
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2.6.4. Reunião pedagógica 

As reuniões pedagógicas no CMEI ocorrem em cada trimestre e sempre que for necessário, onde se reúnem direção, coordenação, 

secretária, professores e funcionários, afim de discutir as tomadas de decisões sobre a instituição de ensino, assuntos referentes aos alunos, bem 

como orientações gerais acerca do andamento do trabalho na escola. 

 

2.7. INDICADORES EDUCACIONAIS 

Os indicadores educacionais são ferramentas de extrema importância para que a equipe escolar obtenha dados sobre o processo de 

ensino-aprendizagem, atribuindo valores estatísticos à qualidade do ensino ofertada.  

A verificação do aproveitamento escolar dos alunos de 0 a 3 anos e dos Infantis 4 e 5 é feito por meio de relatórios descritivos, além dos 

relatórios descritivos os alunos do Infantil 5, são avaliados através de simulados, onde o resultado está representadoabaixo: 
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Resultado do Desempenho no Simulado  

Noções Lógico Matemáticas/ Linguagem escrita 

1º bimestre/Período: Manhã/Tarde 

 

 Diante de alguns dados apresentados no gráfico acima, para os alunos que obtiveram um desempenho abaixo do esperado, a coordenação 

pedagógica, juntamente com os professores identificam as dificuldades de aprendizagem de cada aluno e realizam uma recuperação de estudos 

que busque suprir as necessidades encontradas. 
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2.8.  ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR  2019 / 2020 

O CMEI Irmã Dulce realiza o acompanhamento da frequência escolar dos seus alunos dia a dia através de registros realizados no Livro 

Registro de Classe (LRC). O LRC é um documento oficial da instituição de ensino, devendo permanecer na secretaria escolar de forma a 

garantir sua consulta quando necessária para comprovação da frequência, das atividades escolares realizadas, do rendimento escolar dos 

estudantes, resguardando a responsabilidade dos registros ao docente e direito aos estudantes.  

 Seguimos a Instrução 22/2017 SUED/SEED, onde se diz:  

“e)compete aos docentes comunicar à Equipe Pedagógica a ocorrência de casos de estudantes faltosos:-quando houver o registro de cinco 

faltas em dias consecutivos sem a devida justificativa, o docente deverá informar imediatamente ao Professor Pedagogo e/ou à Direção 

dainstituição de ensino para comunicar aos responsáveis pelo estudante, quando menor, e para encaminhamento das ações previstas no 

Programa de Combate ao Abandono Escolar (PCAE);-quando houver o registro de sete faltas em dias alternados no período de até 02 meses 

(60 dias) sem a devida justificativa, o docente deverá informar imediatamente ao Professor Pedagogo e/ou à Direção da instituição de ensino 

para comunicar aos responsáveis pelo estudante, quando menor, e para encaminhamento das ações previstas no Programa de Combate ao 

Abandono Escolar (PCAE);” 

 Sempre quando temos alunos sem assiduidade, de acordo com o acompanhamento do Livro de Chamada, entramos em contato com os 

responsáveis, quando não temos retorno, preenchemos a ficha do FICA (Ficha de Comunicação do Aluno Ausente) e encaminhamos para o 

Conselho Tutelar, onde tomam as devidas providências, sempre nos dando retorno do que foi decidido, ficando na pasta individual do aluno 01 

(uma) via da ficha FICA devidamente assinada pelos Conselheiros. E ainda, se for viável, serão encaminhados a Rede de Proteção do 

Município. O sistema de acompanhamento da frequência escolar dos alunos também é acompanhado através do programa Bolsa Família de 

forma trimestral. 

A comunicação entre família e escola pode ser a grande solução do problema da frequência escolar. Em contato com a família, 

professores e gestores poderão compreender os motivos das ausências nas aulas. O engajamento da família na vida escolar do aluno é 

fundamental.  
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3. ELEMENTOS CONCEITUAIS 

3.1. PRINCÍPIOS TEÓRICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO 

Os princípios teóricos e filosóficos da educação nos oportunizam a nos oferecer a compreensão do fenômeno educacional na sociedade 

moderna capitalista, mais precisamente a escola como espaço formal. No entanto, isso não significa que a educação esteja restrita ao espaço 

escolar tradicional. Do contrário, este fenômeno se manifesta em quase todos os ambientes sociais existentes, desde a família até as instituições. 

Mas, com os professores, é importante compreender o papel que o mesmo tem na sociedade atual. Na sociedade moderna capitalista, a educação 

tornou-se ferramenta de apropriação da realidade, dando à escola o caráter oficial e moldador do ideal humano estabelecido pela ordem social, 

econômica e política do sistema. Entretanto, as ideias pedagógicas que permeiam este processo partem de como os seres humanos pensam sobre 

si e sobre tudo, teorizando a sua própria existência.  

A partir dessas bases teóricas, algumas reflexões importantes sejam compreendidas, como:  

 Entender que a educação não é neutra, ao contrário, possui uma intencionalidade;  

 Identificar que existem diferentes conceitos de educação;  

 Compreender que a educação não é uma prerrogativa apenas da escola, que ela ocorre em diferentes espaços sociais. 

Segundo dados da Consulta Pública da Construção do Currículo Básico, os Pressupostos Filosóficos da educação se constitui num dos 

principais bens da humanidade. Por ela, as gerações vão legando, umas às outras, as experiências, os conhecimentos, a cultura acumulada ao 

longo da história, permitindo tanto o acesso ao saber sistematizado, como a produção de bens necessários à satisfação das necessidades 

humanas. Contudo, por ser histórica, a educação não se faz sempre da mesma forma em todas as épocas e em todas as sociedades. Fazemos 

educação de acordo com as condições possíveis em cada momento do processo de desenvolvimento social, histórico, cultural e econômico, ou 

seja, fazer educação pressupõe pensá-la e fazê-la numa perspectiva político-pedagógico. Isso significa compreender que a educação escolar não 

é um trabalho que se executa meramente no interior de uma sala de aula, de uma escola, limitando-se à relação professor-aluno. O ato 

pedagógico não é neutro, carrega implicações sociais, está marcado pela prática de todos os envolvidos no processo educativo e é mediado por 

relações sócio históricas. Em função da importância deste bem, a educação escolar não pode ser tratada como algo comum, mas sustentada por 
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uma linha de pensamento coesa e consistente e que dê conta de formar o ser humano em sua plenitude, integralidade, ou seja, uma formação 

unilateral. Por isso, não basta que os educadores tenham apenas clareza dos conteúdos a serem trabalhados, mas, principalmente, que saibam 

como abordá-los filosófica e pedagogicamente (método e metodologia) para que professores e alunos, na sua prática social, saibam utilizá-los 

para a busca constante de sua autonomia.  Neste sentido, partimos do princípio de que não é a consciência que determina a vida, mas a vida que 

determina a consciência, ou seja, as ideias, as representações, a consciência dos homens está condicionada pelo desenvolvimento das forças 

produtivas, isto é, pelo processo de vida real. Assim, de acordo com os fundamentos do Materialismo Histórico Dialético, o presente Currículo 

parte de determinados princípios.  

           O primeiro é que são os homens que fazem a história diante de determinadas necessidades e condições materiais, quais sejam: sociais, 

políticas, econômicas e culturais. O segundo é que toda a base da sociedade está fundada no trabalho. O terceiro é que a realidade não é estática, 

pois se encontra em constante movimento. Esses três princípios marcam a vida do homem e estabelecem seus limites e suas possibilidades, ou 

seja, evidenciam como, em cada momento histórico, os homens se organizam para produzir a sua existência.    

 Assim sendo, a primeira premissa é a de que os homens, para fazer história precisam estar vivos e o primeiro ato histórico é o de 

produzirem sua própria vida pelo trabalho. Ao produzirem sua existência, produzem também os meios para realização desse trabalho.  

 Como o homem não vive só construiu relações sociais com outros, aprendendo com isso, as primeiras normas de relacionamento e 

instituindo pouco a pouco as ciências políticas. Juntos conheceram e modificaram a natureza, dominando-a e estabelecendo uma relação 

profunda com a mesma.    

 Se o pressuposto fundamental de toda a matéria viva, e em especial do ser humano, é estar vivo, ele precisa satisfazer algumas 

necessidades básicas, tais como comer, vestir, beber, morar, dentre outras coisas. 

3.2. ESPECIFICIDADES OFERTADAS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 O CMEI Irmã Dulce oferta atendimento as crianças de Creche (06 meses à 03 anos) e Educação Infantil (04 a 05 anos). 
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3.3. CONCEPÇÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE ACORDO COM AS DIRETRIZES 

A concepção de Educação Infantil de acordo com as Diretrizes contempla a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e 

pré-escolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou 

privados que educam e cuidam de crianças de 06 mesesa05 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 

supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. É dever do Estado garantir a oferta de Educação 

Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. 

É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 04 (quatro) anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer 

a matrícula.  A frequência na Educação Infantil é pré-requisito para a matrícula no Ensino Fundamental. As vagas em creches e pré-escolas 

devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. 

A Educação Infantil tem como objetivo geral: 

 Promover o desenvolvimento das crianças em suas máximas possibilidades, por meio da apropriação das experiências das gerações 

anteriores para que sejam sujeitos históricos e sociais. 

 Apresentando como objetivos específicos: 

 Proporcionar condições para o desenvolvimento infantil, contribuindo para que a criança construa uma autoimagem positiva a partir da 

descoberta de si, do outro e do espaço de convivência. 

 Proporcionar o exercício do brincar, compreendendo como direito, como linguagem própria da infância e como vivência privilegiada de 

interação, de lazer e de aprendizagem. 

 Promover a ampliação das experiências e dos conhecimentos infantis, estimulando o interesse da criança pelo processo de transformação 

da natureza e pela dinâmica da vida social. 

 Valorizar o trabalho cooperativo, interação, a observação e a experimentação, contribuindo para a formação de identidades autônomas. 

 Atender as necessidades básicas do cuidar e do educar, correspondente a cada faixa etária.  
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3.4. CONCEPÇÃO DE SUJEITO 

Segundo discussões a respeito de como Vygotsky concebe os modos de constituição do sujeito têm sido amplamente desenvolvidas nos 

últimos tempos, Goés (1993) destaca o papel que as ações semioticamente partilhadas entre sujeitos possuem na formação em níveis da 

individualidade, frisando que estas resultam de uma espécie de princípio de interregulação do tipo sujeito/outro e outro/sujeito que não se opõe 

necessariamente a uma concepção de sujeito singular. De acordo com Molon (2011), ao discorrer sobre o papel da linguagem na constituição do 

sujeito e da subjetividade segundo a psicologia sociocultural, traz interlocutores como González-Rey e, sobretudo, Bakhtin, destacando que o 

último complementa certas premissas vygotskyanas ao focar no aspecto interconstitutivo e dialógico que marca a relação do sujeito com os 

outros; tal analogia abrindo caminho para uma maior compreensão da relação de mutualidade que Vygotsky estabelece entre singularidade e 

coletividade; subjetividade e objetividade; biologia e cultura; história e dialética. 

Ao que parecem, os comentadores citados parecem concordar em dois pontos fundamentais, relacionados ao que podemos chamar aqui 

de uma concepção sociocognitiva de sujeito segundo Vygotsky: o sujeito se constitui "em atividade", a qual se configura em determinado 

momento do desenvolvimento como sendo de natureza semiótica, isto é, marcada pelas operações com signos que intermediarão o que poderá 

"vir a ser" um objeto, com essa natureza simbólica/semiótica (utilizo "simbólica" e "semiótica" como terminologias semelhantes que se ligam ao 

caráter cognitivamente mediado da ação humana, a segunda utilizada pelos intérpretes e a primeira, pelo próprio Vygotsky) consistindo no 

produto da estruturação interna/externa da cognição tipicamente humana e nesse processo, a dialética estabelecida pelo sujeito com a sua cultura 

e com os "outros" ocupa um papel fundamental, já que é através das interações sociais que se veiculam interna/externamente (sendo exatamente 

nesse ponto em que podemos falar, endossados por Vygotsky, que se dão interações do tipo "intersubjetivas") ferramentas 

simbólicas/semióticas necessárias à construção de ideias sobre o mundo, ao mesmo tempo em que ocorre a demarcação de si mesmo enquanto 

sujeito singular.  

Portanto, tendo-se que as relações estabelecidas entre o sujeito e o objeto não seriam diretas, isomórficas, mas sim mediadas, conclui-se 

que, junto a Vygotsky, podemos compreender que o sujeito constrói e reconstrói o seu mundo mental mediante a processualidade que envolve a 
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interatividade entre suas estruturas cognitivas potencialmente disponíveis (isto é, passíveis de desenvolvimentos e mudanças no transcorrer do 

tempo) com as ferramentas simbólicas/semióticas partilhadas na cultura. 

Nos diz Vygotsky (1991) que, em um estágio ainda primitivo de desenvolvimento humano, as ações são mediadas pelo uso de 

instrumentos concretos (entendidos como quaisquer instrumentos com os quais a criança possa agir no mundo, uma vara, por exemplo). A 

virada no desenvolvimento do sujeito ocorre quando, em decorrência do uso de instrumentos e das interações sociogenéticas (isto é, interações 

em níveis da aprendizagem com outras pessoas), há a sua entrada nas operações com símbolos/signos, tal atividade traduzindo-se como "[...] 

uma função organizadora específica que invade o processo do uso de instrumento e produz formas fundamentalmente novas de 

comportamento". (VYGOTSKY, 1991, p. 27). 

3.5. CONCEPÇÃO DE SOCIEDADE 

O homem não se apresenta como um ser pronto e acabado, mas como um ser que é produzido pelo meio, pela própria natureza e que, à 

medida que vai sendo produzido vai se sensibilizando em relação ao meio, vai conhecendo e adquirindo experiências que vão sendo acumuladas 

e transmitidas de uns para os outros, possibilitando a adaptação do meio às suas necessidades. Ou seja, o homem é um produto do meio que, à 

medida que é produzido, passa a agir sobre o meio para garantir sua sobrevivência. 

O homem, porém, diferencia-se dos demais seres vivos em função de que, para garantir sua sobrevivência precisa trabalhar numa 

interação com o meio, adquire experiências e conhecimentos, desenvolve seu cérebro, permitindo-o enfrentar e resolver desafios, adquirindo a 

capacidade de produzir instrumentos e bens cada vez mais aperfeiçoados, atendendo às crescentes e diversificadas necessidades de cada 

momento, se transformando e interferindo no meio onde vive. 

A sociedade constitui-se, desde a Antiguidade até os dias atuais, numa sociedade fundada sobre a propriedade privada dos meios de 

produção, está radicada na sociedade de classes, baseando-se assim, nas lutas de classes, na exploração, na dominação, na competição e na 

concorrência. 

Frente a isso, com a divisão de classe, não há tanta preocupação com o bem estar e a satisfação dos interesses universais, comum a todos 

os homens; mas aos interesses pessoais e particulares de uma minoria, ou seja, a classe social dominante expõe seu ponto de vista ideológico 
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apresentando-o como universal, sem levar em conta os direitos, a diversidade das classes e as ideias individuais. Enquanto que, os dominados 

agem a partir de opressão. 

Portanto, a sociedade estruturada historicamente, determina a construção do ser social, segundo as circunstâncias do tempo/espaço em 

que esta se encontra, levando em conta, os interesses da minoria, que é a classe privilegiada; descartando as necessidades e interesses dos menos 

favorecidos. 

3.6. CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO 

A educação é um fenômeno essencialmente humano.  De acordo com Saviani (2007): 

O homem não nasce homem. Ele forma-se homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua 

própria existência. Portanto, a produção do homem é ao mesmo tempo a formação do homem, isto é, um processo 

educativo. A origem da educação coincide, então, com a origem do homem mesmo. (SAVIANI, 2007, p. 154). 

Desta maneira, torna-se possível afirmar que a educação e o trabalho estão diretamente relacionados, sendo que, o primeiro possibilita ao 

homem transformar a natureza para satisfazer as suas necessidades de subsistência e, por meio da educação, ocorre a transmissão do 

conhecimento que já foi adquirido no processo de trabalho, tornando possível o desenvolvimento da humanidade (CRIVELARO, 2013). 

3.7. CONCEPÇÃO DE PROCESSO ENSINO- APRENDIZAGEM 

O processo de ensino e aprendizagem engloba uma série de questionamentos como a própria definição do que é Aprender e Ensinar. Por 

esse motivo torna-se necessário que os educadores sejam capazes de compreender as diferençasde cada ação e saber escolher a melhor maneira 

que irá trabalhar um determinado tema. Os seus métodos devem serrevistos a cada momento e precisa passar por reformulações constantespara 

que a aprendizagem do aluno seja alcançada. Por esse motivo é preciso não apenas absorver conceitos como porem prática, o objetivo do 

educador deve ser acima de tudo alcançar o aprendizado do aluno. 

Aprender é o processo de assimilação de qualquer forma de conhecimento, desde o maissimples até processos mais complexos.  Para que 

a aprendizagem seja efetivada é preciso que o professor organize o conteúdo deuma maneira a atender as necessidades do aluno para que o 

aluno descubra suas possibilidades.  
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Segundo Libâneo (1994, p. 90) “a relação entre ensino e aprendizagem não é mecânica, não é uma simples transmissão do professor que 

ensina para um aluno que aprende. “Ele mesmoconcluiu que é algo bem diferente disso é uma relação recíproca na qual se destacam o 

papeldirigente do professor e a atividade dos alunos”. Dessa forma podemos perceber que “O ensino visaestimular, dirigir, incentivar, 

impulsionar o processo de aprendizagem dos alunos”. 

 A relação de ensino e aprendizagem não deve ter como base a memorização, por outro lado os alunos também não devem ser deixados 

de lado sozinhos procurando uma forma de aprender o assunto, o professor nesse caso sendo apenas um facilitador (LIBÂNEO, 1994).    

É necessário assim, que o professor realize um planejamento de suas aulas levando em consideração a necessidade de cada aluno, a 

melhor maneira de aplicar um conteúdo, o melhormétodo e técnica a ser usada. Perceber o contexto social dos alunos também é importante para 

que seu conteúdo e exemplos sejam presentes na realidade de cada aluno. 

3.8.CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM (AVALIAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTUDOS E CONSELHO DE 

CLASSE) 

A escola é o espaço onde ocorre a transmissão e assimilação de saberes sistematizados, seu desenvolvimento e funcionamento faz se por 

meio de muitos fatores. Um dos fatores desse processo é a avaliação, que é um ato que necessita ser feito para que se obtenham informações 

sobre o andamento do ensino do educando, como também através dela se coleta dados sobre as eficiências do trabalho pedagógico desenvolvido 

em sala de aula. 

Hoffman corrobora que, “a avaliação deixa de ser um momento terminal do processo educativo para se transformar na busca incessante 

de compreensão das dificuldades do educando e na dinamização de novas oportunidades de conhecimento” (2008, p.19). Sendo assim faz se 

importante e essencial mudar a concepção da avaliação, pois a função dela vai além de atribuir notas ou taxar o aluno como aprovado ou 

reprovado. 

Ao termo avaliação são atribuídos diferentes conceitos, tanto na escola como num contexto geral.  Hoffman argumenta que: 



41  

O fenômeno avaliativo é, hoje, um fenômeno indefinido. Professores e alunos que usam o termo atribuem-lhe diferentes 

significados relacionados, principalmente, aos elementos constituintes da prática tradicional: prova nota, conceito, 

boletim, recuperação, reprovação. (2008, p. 13). 

 

É nesse sentido que deve se repensar o significado de avaliar, principalmente na educação infantil, pois nesta faixa etária avaliar não é 

para classificar a criança, mas sim detectar como está sendo o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, social, motora e cognitiva deste 

aluno. 

Haydt (2004) em seus escritos diz que o ato de avaliar muitas vezes é confundido com medidas e testes, determinando assim uma 

quantidade ou um número, e o testar significa que irá submeter o aluno a um teste para verificar seu desenvolvimento. 

Na educação infantil a avaliação mais apropriada será a diagnóstica na qual o professor sonda quais foram os pontos positivos e 

negativos da criança, sendo que os pontos negativos terão que ser repensados diante da abordagem pedagógica utilizada pelo educador, pois a 

avaliação é um processo que envolve o desenvolvimento do aluno e a maneira de ensinar do educador. 

Recuperação de Estudos significa questionar o processo de ensino-aprendizagem na sua dimensão histórica e política, considerando suas 

relações sociais, tendo claro que todos os participantes do processo devam ser respeitados na sua singularidade e, portanto, cada um se apropria 

do conhecimento de acordo com suas especificidades. Sendo assim, a avaliação deve ser emancipadora, o que implica em garantir o acesso ao 

conhecimento por parte do aluno e avaliá-lo durante todo esse processo de apropriação do saber. 

Ao se falar sobre o Conselho de Classe, leva-se em consideração também as concepções de avaliação escolar presentes nas práticas dos 

professores e discutem-se também a cultura escolar e a cultura da escola que as vem produzindo. Nesse sentido, a importância dos Conselhos de 

Classe e dos processos avaliativos da escola para sua gestão pedagógica está nas possibilidades e capacidades de leitura coletiva da prática e, 

diante do reconhecimento compartilhado das necessidades pedagógicas, em sua capacidade de mobilizar esse coletivo no sentido de alterar as 

relações nos diversos espaços da instituição. 
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3.9. CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA 

Definir a concepção de infância e de desenvolvimento humano tornou-se de fundamental importância para ser possível decidir os rumos 

para a Educação Infantil. A infância é um espaço separado da vida adulta e que está relacionada à qualidade de vida desse período de existência 

do ser humano. 

Diante disso, necessita-se de uma responsabilidade significativa, na continuidade do percurso pedagógico, Kramer (2006, p. 20), 

corrobora que a Educação Infantil e o Ensino Fundamental são etapas unidas e que, em ambos, “temos grandes desafios: o de pensar a creche, a 

pré-escola e a escola como instâncias de formação cultural; o de ver as crianças como sujeitos de cultura e história, sujeitos sociais”. 

Crianças são indivíduos sociais e históricos, marcadas, pelas características das sociedades em que estão inseridas. Tem que se pensar na 

criança como alguém que se tornará um ser adulto e ativo na sociedade. Faz se necessário reconhecer as especificidades da infância que são: o 

poder da imaginação, o uso da fantasia, a criação, as brincadeiras, entendida como experiência de cultura e a pureza e inocência da mesma. 

Crianças são seres de direito iguais e ainda maiores que adultos, são produtores de cultura, uma vez que participa do meio em que está inserida. 

Souza e Vieira (2006, p. 2) afirmam que: 

Entender a infância como uma construção social é compreendê-la marcada por valores, representações, tensões sociais 

que em determinado momento histórico ofuscam, secundarizam o sujeito criança e/ou infância, assim como em outros 

potencializam, valorizam, priorizam estes conceitos na pesquisa, nos espaços midiáticos, nas políticas sociais, nos 

programas pedagógicos, nas revistas, etc. 

Tornou-se, então, fundamental refletir, problematizar e organizar o trabalho pedagógico desenvolvido com as crianças e suas famílias, 

porque este delimita a visão da sociedade, de educação e de mundo que sustenta toda e qualquer ação. O homem é um produto do meio que, à 

medida que é produzido, o trabalho se constitui na marca do homem, de tal forma que não dá para entendê-lo dissociado das noções de trabalho, 

bem como não é possível compreender o trabalho sem relacioná-lo ao homem. 
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A concepção de criança se transformou muito até nos dias atuais. Atualmente, como citado anteriormente, a criança é vista como um ser 

de direitos, e que necessita ter todas as suas necessidades atendidas, e elas são: necessidades físicas, cognitivas, psicológicas, emocionais e 

sociais, e deve ser caracterizada por um atendimento integral e integrado da criança. Ela deve ser respeitada em todos os âmbitos. 

Segundo Fraboni (1998): 

“A etapa histórica que estamos vivendo, fortemente marcada pela transformação tecnológico-científica e pela mudança 

ético-social, cumpre todos os requisitos para tornar efetiva a conquista do salto na educação da criança, legitimando-a 

finalmente como figura social, como sujeito de direitos enquanto sujeito social” (FRABONI, 1998, pág. 68). 

Nesse ínterim, a concepção da criança como um indivíduo particular e único, com características totalmente diferentes das dos adultos, e 

contemporaneamente como pessoa de direito enquanto cidadão, é que vai gerar as maiores mudanças na Educação Infantil, fazendo com que o 

atendimento as crianças de 0 a 5 anos de idade se torne ainda mais especifico, exigindo do educador e de todos os envolvidos no processo 

escolar uma postura consciente e inovadora de como deve ser realizado o trabalho com os alunos pequenos, reconhecendo e satisfazendo suas 

necessidades enquanto criança e enquanto cidadão. 

3.10. CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO 

Currículo é todo o conhecimento que uma sociedade considera necessário que os alunos aprendam ao longo de sua escolaridade. E esta 

concepção esta baseada na BNCC, no Referencial Curricular do Paraná e na proposta curricular da AMOP (Associação de Municipios do Oeste 

do Paraná). Diante disso, as decisões sobre currículo envolvem diferentes concepções de mundo, de sociedade e, principalmente, diferentes 

teorias sobre o que é o conhecimento, como é produzido e distribuído, qual seu papel na formação humana (MELLO, 2014). A autora ainda 

afirma que:  

A concepção do currículo escolar centrado no conhecimento privilegia a apropriação do patrimônio científico cultural 

acumulado em lugar do avanço em direção a novas descobertas e fronteiras científicas. Sua didática é frontal, expositiva 

e fácil de observar e de aprender, motivo pelo qual ainda predomina em muitas salas de aula. Ao longo da história, o 
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currículo centrado no conhecimento garantiu que o legado das várias gerações fosse assimilado, preservado e transferido 

para uma nova geração (MELLO, 2014, pág.01). 

 Historicamente, entendia-se por currículo a definição de conteúdo, objetivos, atividades e metodologias a serem trabalhadas pela escola, 

estabelecidos por faixa etária. No entanto, atualmente a ideia de currículo articula-se com todos os elementos de uma Proposta Pedagógica, não 

podendo ser elaborado de forma isolada (SALLES e FARIA, 2012). 

Oliveira e Cruz (2010, pág. 04) relatam que: “A definição de currículo defendida nas Diretrizes põe o foco na ação mediadora da 

instituição de Educação infantil como articuladora das experiências e saberes das crianças e os conhecimentos que circulam na cultura mais 

ampla e que despertam o interesse das crianças”. Para isso é preciso à atribuição de práticas planejadas e constantemente avaliadas de acordo 

com o cotidiano de cada instituição. 

3.11.CONCEPÇÃO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA 

De acordo com a LDB (Lei n. 9.394/96), as instituições públicas que ofertam a Educação Básica devem ser administradas com base no 

princípio da Gestão Democrática. A Gestão Democrática está baseada na coordenação de atitudes e ações que propõem a participação social, ou 

seja, a comunidade escolar (professores, alunos, pais, direção, equipe pedagógica e demais funcionários) é considerada sujeito ativo em todo o 

processo da gestão, participando de todas as decisões da escola. Assim, é imprescindível que cada um destes sujeitos tenha clareza e 

conhecimento de seu papel quanto participante da comunidade escolar. 

Diante das transformações que vem se instaurando na sociedade brasileira nas últimas décadas, faz-se necessário conjecturar sobre o 

desempenho da escola, e, por conseguinte, da gestão escolar pública democrática na sociedade moderna. 

Compreender a coerência dos processos da gestão democrática é perpetrar uma análise do que historicamente foi positivo e do que 

precisa ser redimensionado e refletido, visto que isso é o resultado de um processo político pedagógico, ou seja, não é neutro, para que haja 

maiores graus de autonomia e participação dos atores educativos e da comunidade local dentro do contexto escolar. 
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Para tanto, é imprescindível que se analise a instauração do processo de redemocratização do poder e como a gestão democrática tem 

se intensificado, tendo em vista a participação dos segmentos escolares nas tomadas de decisões, no exercício da autonomia e desenvolvimento 

do trabalho coletivo nas instituições escolares para garantir a qualidade do ensino. 

Uma gestão democrática traz como elemento indispensável a participação ativa da comunidade escolar no processo de tomada de 

decisões, baseado na dinâmica do trabalho coletivo e partilha de responsabilidades para exercício da autonomia escolar. 

3.12.CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO ESPECIAL (OFERTA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO) 

Para a discussão sobre a concepção de Educação Especiale odireito educacional aos Portadores de Necessidades Educacionais Especiais 

(PNEE’s), presente na Constituição Federal de 1988 e nos documentos de Jomtien, Salamanca e na LDB/1996faz-se necessário, primeiramente, 

entender o direito educacional e a concepção de educação especial enquanto síntese das relações sócio históricas que os seres humanos travam 

enquanto sujeitos políticos que são. 

As discussões sobre a concepção de educação especial e o direito educacional as pessoas com necessidades educacionais especiais 

passou a ganhar força a partir de 1990, dentro do contexto da globalização da economia, quando o debate sobre o assunto começou a ser 

amplamente difundido por meio de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), tendo como objetivo compreender a concepção de educação especial presente na 

Constituição Federal de 1988,na Declaração Mundial de Educação para Todos (Jomtien,1990); na Declaração de Salamanca (1994), bem como 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aprovada em 1996 (Lei nº 9.394), tendo como foco a ação do Estado na garantia do direito à 

educação. 

A partir do processo de democratização da escola, evidencia-se oparadoxo inclusão/exclusão quando os sistemas de ensino 

universalizam o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola, cujas 

garantias estão postas na Declaração de Salamanca. Discutimos a exclusão e, por isso, deixamos de discutir as formas pobres e até mesmo 

indecentes de inclusão, presentes nas políticas de inclusãoescolar. 
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Uma alternativa de fato includente impõe a necessidade de criticar, de recusar e resolver a excludência social; que a 

exclusão não se explica apenas pelo fenômeno em si, mas também, e sobretudo, pela interpretação que ele faz da vítima 

(MARTINS, 1997, p. 21). 

No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do Império, com a criação de duas instituições: o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamim Constant, e o Instituto dos surdos mudos, em 1857, hoje denominado Instituto 

Nacional da Educação de Surdos, ambos no Rio de Janeiro.Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a ser 

fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, Lei nº 4.024/61, que aponta o direito dos 

“excepcionais” à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. A Lei nº 5.692/71, que altera a LDBEN de 1961, ao definir 

tratamento especial” para alunos com “deficiências físicas, mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de 

matrícula e os superdotados”, não promove a organização de um sistema de ensino capaz de atender às necessidades educacionais especiais e 

acaba reforçando o encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais. A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

nº9.394/96, no artigo 59, preconiza: 

“Que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para 

atender às suas necessidades; assegura a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental emvirtude de suas deficiências; e assegura aceleração de estudos aos superdotados 

para conclusão do programa escolar”. 

 

Acompanhando o processo de mudanças, as Diretrizes Nacionaispara a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 

2/2001, noartigo 2º, determinam que: 

“Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo àsescolas organizarem-se para o atendimento aos 

educandos comnecessidades educacionais especiais, assegurando as condiçõesnecessárias para uma educação de 

qualidade para todos” (BRASIL, 2001). 



47  

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva define-se que: 

“Em todas as etapas e modalidades da educação básica, o atendimento educacional especializado é organizado para 

apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino. Deve ser realizado no turno 

inverso ao da classe comum, na própria escola ou centro especializado que realize esse serviço educacional...[...] No 

processo de avaliação, o professor deve criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação de 

tempo para a realização dos trabalhos e o uso da língua de sinais, de textos em Braille, de informática ou de tecnologia 

assistiva como uma prática cotidiana” (BRASIL, 2007, p. 16). 

Ressaltamos, que todos os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e comportamental (com necessidades especiais) são 

atendidos pela Equipe Mutidisciplinar da Escola de Educação Especial Susana Casagrande do Município de Lindoeste – Paraná (APAE), no 

período de contraturno. 

3.13.CONCEPÇÃO DE CUIDAR E EDUCAR 

 Na Educação Infantil, o cuidado muitas vezes é visto exclusivamente na perspectiva da realização das atividades básicas que as crianças 

não conseguem realizar sozinhas, que se relacionam com as necessidades de proteção, nutrição e higiene. De fato, estas são atividades de 

cuidado especificas da Educação Infantil, porém não são as únicas.      

 O ato de cuidar relaciona-se ao desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social da criança. Não se limita somente a sobrevivência 

física, pois a medida que vão sendo satisfeitas suas necessidades primárias de alimentação, higiene, saúde, locomoção, vão surgindo novas 

necessidades relacionadas à exploração do mundo, de si mesmo e do outro. 

 A compreensão do cuidar como atenção para com o outro constitui elemento essencial nas interações com a criança pequena, é a criação 

e presença do vínculo afetivo. A atitude de cuidado do professor implica ser solicito com as crianças, estarem atento às suas necessidades. Diz 

respeito a uma ética profissional, pois esta atitude contribuirá para educarmos as crianças para que também sejam sensíveis às necessidades e 

dificuldades dos outros. 
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 De acordo com as orientações para elaboração, implementação e avaliação de proposta pedagógica na educação infantil, Souza e 

colaboradores (2006) destacam: 

 

É importante lembrar que a brincadeira é uma maneira privilegiada de as crianças se expressarem, representarem, 

compreenderem e transformarem o mundo. Portanto, educar crianças pequenas requer que os professores incluam e 

valorizem os muitos brincares no cotidiano da Educação Infantil. Aos olhos das pessoas que não compreendem a 

importância do brincar para o desenvolvimento humano, as brincadeiras nas instituições infantis podem dar a impressão 

de desorganização, bagunça e, por isso, serem incompatíveis com o processo educativo. No entanto, a aprendizagem e a 

organização estão nas próprias brincadeiras. Nelas, as crianças criam situações que precisam solucionar entender, e isso 

não pode ser menosprezado pelos adultos, principalmente pelos professores, que têm na brincadeira a oportunidade de 

observar e intervir nas interações, propor novas situações, propor novas situações, ensinar novas brincadeiras, 

potencializar as aprendizagens e ampliar as experiências. (SOUZA et. al. 2006, pag. 31). 

  

O cuidar deve considerar principalmente, as necessidades das crianças que quando observadas, ouvidas e respeitadas podem dar pistas 

importantes sobre a qualidade dos cuidados que estão recebendo. Para cuidar é preciso, antes de tudo, estar comprometido com o outro, 

respeitar a singularidade, as necessidades e as capacidades individuais; disto depende a construção de um vínculo entre quem cuida e quem é 

cuidado.  

 Na Educação Infantil a instituição pode oferecer às crianças condições para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e nas 

situações pedagógicas intencionais, ou aprendizagens orientadas pelo adulto. É preciso ressaltar, porém, que essas aprendizagens, de natureza 

diversa ocorrem integradas no processo do desenvolvimento da identidade das crianças por meio de aprendizagens diversificadas realizadas 

em situações de interação. 
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 Educar significa proporcionar situações que contribuem para o desenvolvimento da imaginação, dos processos criativos e para a 

apropriação dos conhecimentos pelas crianças, através das diferentes formas de interação humana, social, afetiva, lúdica e pedagógica. Para 

tanto os aspectos cognitivos não devem receber atenção maior que as demais dimensões envolvidas no processo de constituição da criança. É 

necessário que os professores tenham uma visão integral do desenvolvimento infantil e de como proporcionar o acesso da criança ao 

conhecimento social e historicamente produzido, para que a ação educativa possa ser realizada de forma articulada e intencional. 

4- ELEMENTOS OPERACIONAIS 

4.1. PREMISSAS DA ESCOLA 

 Para a construção de regras e acordos dentro da instituição de ensino, a direção, juntamente com a coordenação pedagógica, com 

professores e demais funcionários se reúnem, a fim de realizar acordos e regras de forma democrática sempre que há necessidade. Sempre 

levando em conta a importância de se trabalhar coletivamente, transmitindo conhecimentos e saberes um ao outro, no intuito de realizar um 

trabalho pedagógico organizado e que contemple os objetivos, os valores e as necessidades do CMEI Irmã Dulce.  

Para uma melhor organização dos espaços escolares, as turmas do integral que abrangem Berçário e Maternais I, II e III, os alunos são 

levados a instituição pelos pais ou responsáveis, sendo recepcionados pela professora, cada um em sua sala. Os alunos das turmas dos Infantis 

do período matutino são recepcionados pela equipe pedagógica em decorrência de chegarem mais cedo, por motivo de fazerem uso do 

transporte escolar. Estes ficam esperando os professores no saguão. Na saída, do mesmo período, os alunos que utilizam o transporte escolar são 

encaminhados pela equipe pedagógica até o transporte de que fazem uso. Já a entrada, no período vespertino, para os alunos dos Infantis 4 e 5, a 

recepção é por meio dos professores. A saída para as turmas do integral é liberada a partir das 16:30 h e dos Infantis a partir das 17 h. 

4.2.ACOMPANHAMENTO/ORGANIZAÇÃO DA HORA ATIVIDADE 

A hora atividade é uma conquista dos professores, por isso deve-se ser usufruída da melhor maneira possível. Em nossa escola ela é 

distribuída de acordo com a Lei Nacional do Piso 11.738/2008 e Lei Estadual nº 155/2013 garantindo 33% de hora atividade a cada professor, é 

um período reservado a estudos (leitura do Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar, Proposta Pedagógica Curricular, Proposta 
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Pedagógica Curricular da AMOP, Referencial Curricular do Paraná, BNCC, entre outros), formações online, preparação de aulas, 

planejamentos, reflexões e avaliações. 

O acompanhamento e organização da Hora Atividade no CMEI Irmã Dulce são supervisionados pela Coordenação Pedagógica, 

mediante a criação de um cronograma de datas e horários a serem cumpridos dentro da instituição. 

A Hora Atividade é o momento que o professor possui para planejar suas aulas, realizar pesquisas e outros estudos relacionados a 

aprendizagem dos seus alunos, organizar seus materiais pedagógicos, conversar com pais e com a equipe gestora. É o momento também que o 

coordenador pedagógico faz o acompanhamento junto aos professores, auxiliando-os com materiais pedagógicos, a fim de auxiliar o trabalho do 

professor. Na Hora Atividade, também é realizada a formação continuada dos professores, por meio de leituras de materiais, visando uma 

melhoria na aprendizagem tanto dos educadores, como dos educandos. 

4.3. PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO ESTABELECIMENTO 

No que se refere à formação continuada à equipe de docentes participa periodicamente de cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de 

Educação, como, Semana Pedagógica, realizada no início do ano e em julho e de capacitações como Formação Continuada ofertada pela 

AMOP, UNIOESTE e ITAIPU Através destas formações esperamos:  

 Estudar textos propostos pela equipe pedagógica que contribuam para o conhecimento dos professores no ensino aprendizagem dos 

alunos; 

 Apresentar propostas de estudos envolvendo trabalhos coletivos que desenvolvam o raciocínio e possibilitem a valorização das práticas 

escolares. 

 Contribuir na construção de novos valores e novas reflexões individuais e coletivas sobre ensino aprendizagem: professor/aluno, 

escola/comunidade. 

 Apropriar conhecimentos ampliando as experiências pedagógicas, abrindo espaços para novas e inusitadas situações que acontecem nas 

salas de aulas, gerando novos temas e interpretação da realidade.  
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4.4.  ARTICULAÇÃO/COMUNICAÇÃO E ENGAJAMENTO DAS FAMÍLIAS E DIFERENTES ESFERAS DA COMUNIDADE PARA A 

INTEGRAÇÃO DA ESCOLA COM A SUA REGIÃO DE ENTORNO 

A articulação com a família é uma ponte para a relação entre escola e comunidade. Deste modo, é necessário que os pais ou responsáveis 

sintam-se acolhidos pela equipe pedagógica e tenham canais de comunicação efetivos com a escola. Eles devem ser incluídos não só quando for 

preciso resolver alguma questão do aluno, mas em diversos momentos da rotina escolar. 

Para tanto, a escola deve constituir uma instância de gestão local que aproxime os familiares e comunidade do entorno a fim de envolvê-

los no planejamento e execuções de ações que contribuem para a melhoria tanto da escola quanto da própria região. Deste modo é 

fundamentalque o CMEI Irmã Dulce crie oportunidades para que a família possa participar da vida escolar de seus filhos por meios de projetos 

e reuniões que buscam um objetivo em comum: uma educação de qualidade. 

A comunicação e o engajamento das famílias ocorrem primeiramente através de comunicados por escrito (bilhetes) que são organizados 

na agenda escolar do aluno e em alguns casos específicos através de ligações telefônicas. 

 A coordenação e direção realizam reuniões e palestras com participação dos pais ou membros responsáveis para tratar de assuntos 

pertinentes ao bom andamento da escola. Também são realizados eventos comemorativos referentes ao dia das mães e ao dia dos pais entre 

outros, buscando sempre manter e melhorar a integração entre a família e a comunidade. 

A família enquanto instituição social, é vista como centro de toda cultura que a criança já traz consigo quando vem para a escola para 

completar a sua educação formal, é na família que o CMEI Irmã Dulce encontra suporte para melhorar a resolução de possíveis e eventuais 

problemas encontrados na educação das crianças. 

A instituição busca, também, sempre fortalecer a interação do estabelecimento de ensino com o meio com ao qual estáinserido, visando 

maior participação das famílias e representantes da comunidade local na construção e execução do Projeto Político Pedagógico, visando 

transmitir conhecimentos sobre o dia a dia da instituição e ao mesmo tempo envolver a família e a comunidade na colaboração para que o 

trabalho pedagógico seja desenvolvido da melhor forma possível. 
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4.5. ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE): PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS, 

ALTAS HABILIDADES E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO 

O CMEI Irmã Dulce oferece condições de aprendizagem que não discrimina as diferenças, com base no princípio constitucional de que a 

educação é um direito de todos. Portanto, a escola encontra-se aberta ao exercício da educação inclusiva, desde que os alunos sejam atendidos 

em suas especificidades por profissionais especializados para apoiar o professor. 

Ressaltamosque todos os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e comportamental (com necessidades especiais) são 

atendidos pela Equipe Multidisciplinar da Escola de Educação Especial Susana Casagrande do Município de Lindoeste – Paraná (APAE), no 

período de contraturno. Aqueles alunos que necessitam apenas atendimentos psicológicos por enfrentarem problemas familiares são 

encaminhados para atendimentos psicológicos na Unidade de saúde do Município. 

 O atendimento educacional especializado, mediante avaliação específica, será feito em classes, escolas ou serviços específicos, sempre 

que, em função das condições dos alunos, quando não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. A avaliação específica 

deve ser realizada por equipe multidisciplinar, com habilitação específica, designada por órgão do poder público. 

 O CMEI percebe a educação como sendo uma questão de direito humano e por isso, todos os indivíduos devem ter garantido o acesso, o 

ingresso, o progresso e a permanência com sucesso em todo o fluxo de escolarização estabelecido pelo Sistema Nacional de Educação. 

4.6. AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTUDOS 

 As intervenções pedagógicas para o atendimento a alunos com defasagens da aprendizagem no CMEI Irmã Dulce, faz se diante do 

acompanhamento e de avaliações realizadas por professores e pelaequipe pedagógica, para o encaminhamento a profissionais que possam 

identificar o tipo de transtorno apresentado, e se, necessário for, é solicitado um professor especializado para acompanhar e ajudar este aluno em 

sala, sanando algumas dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. Também é conversado com os pais sobre cada caso, a fim de que 

estes possam contribuir para que o trabalho pedagógico se realize da melhor maneira possível. 

 Ainda para melhor atender estes alunos, a equipe pedagógica auxilia disponibilizando materiais didáticos pedagógicos que contribuem 

para o melhor desenvolvimento integral desses alunos. 



53  

4.7. AÇÕES PARA MELHORIA DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES A PARTIR DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

EXTERNAS 

 A partir dos resultados das avaliações realizadas pela Secretaria de Educação, os simulados, a direção e coordenação se reúnem com os 

professores identificando as dificuldades de cada aluno do Infantil 4 e 5, que realizou a avaliação externa, e diante disso são elaborados planos 

de aula para sanar essas dificuldades: 

 Realizar uma Gestão Pedagógica, tendo como principal meta a aprendizagem dos alunos, através do desenvolvimento de habilidades, e 

competências, alcançando resultados positivos é o que se propõe a todo o momento a equipe do corpo docente da escola; 

 Selecionar e organizar textos que deem subsídios para o professor buscar conhecimentos mais avançados. Discutir as diferentes 

possibilidades de encaminhamentos metodológicos; 

 Criar situações de avaliações com críticas selecionadas, em função dos conteúdos considerando o nível de aquisição de conhecimentos já 

adquiridos pelos alunos. O aluno sentirá que a escola está trabalhando comprometida com sua formação; 

 A grande proposta é aprender com prazer, aprender brincando, brincar aprendendo, aprender a aprender, aprender a crescer: a escola tem 

que ser assim, espaço de aprendizagem; 

 Para os alunos com maiores dificuldades, o professor é orientado para que realize atividadesde forma individual com atividades 

extracurriculares, não obtendoevoluções encaminha-se para a realização da Avaliação Psicoeducacional ou outros encaminhamentos 

conforme a necessidade. 

4.8.  PROCESSOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consiste em um processo de observação, investigação e reflexão constante da ação pedagógica, objetivando as intervenções 

necessárias. No processo avaliativo nossas atenções devem estar voltadas para o desenvolvimento e a aprendizagem, para os avanços. Nosso 

assunto na avaliação deve ser intelectual e não comportamental, nesse sentido o professor deve conhecer a trajetória da criança. 

Portanto, a avaliação enquanto mediação insere-se como um instrumento de reflexão que auxilie o professor a tomar consciência das 

mudanças, a operar em sua ação. É preciso insistir que a natureza de um relatório de avaliação não é o de apontar o que a criança é ou não é 
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capaz de fazer. Os relatórios devem apontar os caminhos percorridos pelas crianças na construção do conhecimento e como o professor pode 

contribuir nessa construção. 

 Sendo assim, o CMEI Irmã Dulce optou-se por adotar como instrumento para este tipo de avaliação, o Registro Individual ao 

Desenvolvimento de cada criança (RDIA), feito através da observação, onde se evidenciam as mudanças e os fatos relevantes de cada um em 

particular, e a sua relação com o grupo. 

 No CMEI Irmã Dulce os alunos estão classificados por etapas compatíveis com a idade, representadas pela tabela abaixo: 

 

ETAPAS 

Berçário 06 meses completos a 01 ano até 31 de março do ano da matricula 

Maternal I 01 ano completo ou completar 02 anos depois de 31 de março do ano da matrícula 

Maternal II 02 anos completos ou completar 03 anos depois de 31 de março do ano da matricula  

Maternal III 03 anos completos ou completar 04 anos depois de 31 de março do ano da matrícula 

Infantil 4 04 anos completos ou completar 05 anos depois de 31 de março do ano da matricula 

Infantil 5 05 anos completos ou completar 06 anos depois de 31 de março do ano da matricula 

4.9.  OFERTA DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E/OU NÃO OBRIGATÓRIO 

O CMEI Irmã Dulce oferta o estágio obrigatório e não obrigatório conforme a Lei n° 11788/08, Decreto n° 8654/2010 e Instrução 

Normativa n°28/2010- SUED/SEED. Tendo em vista as necessidades do aluno/acadêmico para nível de titulação ou da instituição que conforme 

a demanda de alunos. Sendo que o estagiário é sempre recebido e supervisionado pela coordenação pedagógica e acompanhado pelo professor 

regente. 

O estágio obrigatório ou não obrigatório, concebido como procedimento didático-pedagógico e como ato educativo intencional, é 

atividade pedagógica de competência da instituição de ensino e será planejado, executado e avaliado em conformidade com os objetivos 
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propostos para a formação profissional dos estudantes, com os objetivos previstos no Projeto Político-Pedagógico e descritos no Plano de 

Estágio do estagiário. 

O estágio deverá ser desenvolvido com a mediação de professor orientador especificamente designado para essa função, o qual será 

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades. Sendo que a carga horária não deve ultrapassar o que é decretado pela lei. 

O professor orientador, no caso de estágio não obrigatório, deverá aferir mediante relatório, as condições para a realização do estágio 

firmadas no Plano de Estágio e no Termo de Convênio. 

4.10. ATENDIMENTO DOMICILIAR-LEI 13.716/2018; ATENDIMENTO HOSPITALAR  

 O CMEI Irmã Dulce em conformidade com a Lei 13.716/2018 assegura o atendimento educacional ao aluno que por motivo de doença 

não tenha condições de frequentar a escola. Diante das necessidades do aluno das turmas dos infantis é oferecido o material pedagógico 

preparado pelo professor e orientadopela equipe pedagógica. As atividades são encaminhadas para que o aluno realize a domicilio/hospital e se 

preciso for à equipe pedagógica se deslocará até o aluno para esclarecimento de possíveis dúvidas e mantendo o contato direto com a familia. 

Conforme garantido pela lei: 

Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), passa a vigorar acresc ida do seguinte 

art. 4º-A: "Art. 4º-A. É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da educação básica internado para 

tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o Poder Público em regulamento, na 

esfera de sua competência federativa".  

4.11. PROPOSTA DE PREVENÇÃO E COMBATE À EVASÃO ESCOLAR 

 Como proposta de prevenção e combate à evasão escolar, o CMEI Irmã Dulce disponibiliza de programas com atividades 

diferenciadas como gincanas, passeios jogos escolares, atividades que envolvem as datas comemorativas (festa da Páscoa, festa junina, dia 

das crianças, festa natalina) e apresentações que envolvem as crianças como dia das mães e dia dos pais, com o intuito de aum entar o 

desenvolvimento e a motivação das crianças para frequentarem a instituição, diante de dados levantados sobre e a evasão escolar o 

CMEIIrmã Dulce faz contato com a família abordando a importância da participação dos alunos nas aulas, poissuas faltas prejudicam a 
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aprendizagem. Dessa forma, a escola precisa se antecipar com ações de planejar antes do início das aulas e discutir ao longo do ano letivo , 

engajar o aluno para que prossiga com atividades escolares envolver principalmente tornar os conteúdos mais atraentes e conectados com a 

realidade. 

4.12. PROPOSTA DE TRANSIÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO INFANTIL 06 MESES A 03 ANOS PARA 04 E 05 ANOS E ENTRE 

EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) 

A Educação Infantil é definida como a primeira etapa da Educação Básica. O trabalho pedagógico nela deve ser orientado pelo princípio 

do desenvolvimento da autonomia, isto é, a capacidade de construir suas próprias regras e meios de ação, que sejam flexíveis a negociações com 

outras pessoas sem os colegas ou professores. Esta construção inicia-se na Educação Infantil, portanto ela é a base de todo processo de ensino e 

aprendizagem que a criança irá percorrer. 

A transição da Creche para a Educação Infantil 04 envolve um processo com várias mudanças, pois na Educação Infantil 04 e 05 a 

criança permanece por um período menor na instituição de ensino, permanecendo um tempo maior com pais ou responsáveis. A rotina das aulas 

também é um pouco diferente, o aluno fica mais tempo sentando e envolvido no desenvolvimento de atividades de coordenação motora. 

A articulação da Educação Infantil com o Ensino Fundamental é um aspecto pouco tratado na legislação nacional. As referências mais 

explícitas são encontradas no Parecer 22/98 CEB/CNE, o qual fundamentou a Resolução 01/99 CEB/CNE, que institui as DCNEI. No parecer, a 

relatora Regina Alcântara de Assis, após afirmar que as crianças pequenas são portadoras de todas as melhores potencialidades da espécie, 

enfatiza que nas propostas curriculares da Educação Infantil “é muito importante assegurar que não haja uma antecipação de rotinas e 

procedimentos comuns às classes de Ensino Fundamental, a partir do 1º ano, que não seriam aceitáveis para as crianças mais novas”. Nesse 

sentido, as instituições de Educação Infantil devem “operar com competência programas de Educação Infantil capazes de não antecipar uma 

formalização artificial e indesejável”. 

 Na Educação Infantil procuramos descobrir e exercitar as potencialidades da criança, oportunizando-as, a livre criatividade do pensar e 

do expressar, objetivando sua autonomia, cooperação e autoestima, por entendermos que são fatores fundamentais para seu pleno 

desenvolvimento, quando ingressar no Ensino Fundamental. 
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 Para que haja a articulação entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental (séries iniciais) deve-se propor momentos de socialização e 

brincadeiras entre as crianças das modalidades citadas, favorecer o conhecimento dos professores do Ensino Fundamental a respeito da 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças da Educação Infantil. 

 Para que o processo realmente aconteça deve-se dar continuidade ao processo avaliativo da Educação Infantil, junto deverá ir todo o 

registro avaliativo de cada criança com a inclusão do aluno no Ensino Fundamental, onde os professores do Ensino Fundamental tenham a 

descrição e desenvolvimento das crianças durante todo o período da Educação Infantil.   

 No decorrer do processo educativo, são elaborados momentos de culminância onde exista a participação do aluno da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental. Portanto, articular as modalidades de ensino (Educação Infantil e Ensino Fundamental) é estruturar com segurança e 

eficiência o trabalho docente.   

No final de cada ano letivo são encaminhados todos os relatórios descritivos de cada aluno para instituição de Ensino Fundamental que 

os mesmos irão frequentar. 

4.13.INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA PARA ATENDIMENTO A ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM/ SALA DE 

APOIO/REFORÇO. (CONFORME ORIENTAÇÃO 05/2015-DEB) 

As intervenções pedagógicas para o atendimento a alunos com dificuldades de aprendizagem no CMEI Irmã Dulce, faz se diante do 

acompanhamento e de avaliações realizadas por professores e pelaequipe pedagógica, para o encaminhamento a profissionais que possam 

identificar o tipo de transtorno apresentado, e se necessário for é solicitado um professor especializado para acompanhar e ajudar este aluno em 

sala, sanando algumas dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. Também é conversado com os pais sobre cada caso, a fim de que 

estes possam contribuir para que o trabalho pedagógico se realize da melhor maneira possível. 

 Ainda para melhor atender estes alunos, a equipe pedagógica auxilia disponibilizando materiais didáticos pedagógicos que contribuem 

para o melhor desenvolvimento integral desses alunos. 

O CMEI Irmã Dulce ao identificar um aluno com dificuldades de aprendizagem busca estratégias para trabalhar com este aluno de forma 

diferenciada na tentativa de sanar as principais dificuldades de aprendizagem deste aluno. Para isso, é importante o professor e a equipe 
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pedagógica preparar materiais pedagógicos que despertem uma maior atenção do aluno, como trabalhar como a diversificação dos conteúdos, 

com jogos, atividades lúdicas e material concreto. 

Utilização de material concreto: recursos como material dourado, blocos lógicos, material contável, cédulas e moedas de brinquedo tornam os 

conceitos matemáticos mais concretos, facilitando o processo de aprendizagem. 

 Diversificação: apresentar o mesmo conteúdo de formas diferentes favorece que alunos com dificuldade possam compreender melhor o 

conteúdo 

Jogos ou atividades lúdicas: Através do jogo é possível, ao mesmo tempo despertar o interesse do aluno e favorecer que construa 

conhecimentos. As atividades lúdicas podem desenvolver a criatividade e favorecer que o aluno estabeleça vínculos positivos com o ambiente e 

os conteúdos escolares. É possível desenvolver jogos que envolvam conhecimentos de diversas áreas.  

4.14. DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS: LEGISLAÇÕES OBRIGATÓRIAS NO CURRÍCULO 

 A metodologia de abordagem dos desfios conteporâneos com os estudantes esta citada dentro das PPCs. 

4.14.1.  Direito da criança/ adolescente/ jovem 

As legislações devem estar articuladas ao currículo escolar nas etapas e modalidades de ensino da Educação Básica, observando-se a sua 

vigência, uma vez que estas podem vir a ser alteradas. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é regido pela Lei Federal nº 8.069/1990 com obrigatoriedade não especifica.  

A Lei Federal nº 11.525/2007. Acrescenta §5º ao art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir conteúdo que trate dos 

direitos das crianças e dos adolescentes no currículo do ensino fundamental. Instituições de ensino da rede pública e privada – Ensino 

Fundamental.  

A Lei Federal nº 12.852/2013. SINAJUVE. Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e 

diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude com obrigatoriedade nas instituições de ensino da rede pública 

e privada – Educação Básica/ Educação Superior. 
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4.14.2. Direitos Humanos 

A Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012 – CNE/CP. Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos nas 

instituições de ensino da rede pública e privada – Educação Básica/ Educação Superior. 

O Decreto nº 7.037/2009, de 21 de dezembro de 2009 – BR. Aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3 e dá outras 

providências com obrigatoriedade não especifica.  

A Deliberação nº 02/15, de 13 de abril de 2015 – CEE/PR. Normas Estaduais para a Educação em Direitos Humanos no Sistema 

Estadual de Ensino do Paraná. Instituições de ensino da rede pública e privada – Educação Básica/ Educação Superior.  

A Declaração Universal da Diversidade Cultural. UNESCO – Proclama os princípios e adota a Declaração Universal da Diversidade 

Cultural de 2002com obrigatoriedade não especifica.  

4.14.3. Relações étnico-raciais, o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 

A Lei nº 10.639/2003 altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para 

incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-brasileira", e dá outras providências. 

**Inclui no calendário escolar o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’. Instituições de ensino da rede pública e 

privada – Ensino Fundamental/ Ensino Médio.  

A Lei Federal nº 11.645/2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10639, de 9 de janeiro de 2003, 

que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Instituições de ensino da rede pública e privada – Ensino Fundamental/ Ensino Médio. 

A Lei Federal nº 12.288/2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial e altera as Leis nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de 

abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003. ** torna obrigatório o estudo da história geral da África e 

da história da população negra no Brasil. Com obrigatoriedade nas instituições de ensino da rede pública e privada – Ensino Fundamental/ 

Ensino Médio. 
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A Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004 – CNE. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Instituições de ensino da rede pública e privada, que atuam nos níveis e 

modalidades da Educação Brasileira.  

A Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012 – CNE. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na 

Educação Básica. Instituições de ensino indígenas que ofertam a Educação Básica. 

A Lei Estadual nº 13.381/2001. Torna obrigatório, no Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual de Ensino, conteúdos da 

disciplina História do Paraná. Instituições de ensino da rede pública estadual – Ensino Fundamental/ Ensino Médio.  

A Deliberação nº 04/06 CEE/ PR. Normas Complementares às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Instituições de ensino da rede pública e privada que atuam nos níveis e 

modalidades do Sistema Estadual de Ensino. 

A Convenção nº 169 da OIT. Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais com obrigatoriedade não especifica. 

4.14.4. Educação ambiental 

A Lei Federal nº 9.795/1999 (regulamentada pelo Dec.4281/02). Dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), como componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Instituições de ensino da rede pública e privada – Educação Básica/ 

Educação Superior. 

A Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012 CNE/CP. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental a serem 

observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições de Educação Básica e de Educação Superior, orientando a implementação do 

determinado pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.795, de 1999 com obrigatoriedade nas instituições de ensino da rede pública e privada – 

Educação Básica/ Educação Superior.  
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A Deliberação nº 04/13, de 12 de novembro de 2013 – CEE/PR. Normas estaduais para a Educação Ambiental no Sistema Estadual de 

Ensino do Paraná, com fundamento na Lei Federal nº 9.795/1999, Lei Estadual n.º 17.505/2013 e Resolução CNE/CP n.º 02/2012. Instituições 

de ensino da rede pública e privada que atuam nos níveis e modalidades do Sistema Estadual de Ensino do Paraná.  

A Lei Estadual nº 17.505/2013. Institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental e adota outras 

providências com obrigatoriedade nas instituições de ensino da rede pública e privada – Educação Básica/ Educação Superior. 

4.14.5. Estatuto do idoso 

A Lei n° 10.741, de 01 de outubro de 2003 dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. ** art. 22°: “Nos currículos 

mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do 

idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria”. Instituições de ensino da rede pública e privada – 

Educação Básica/ Ensino Superior.  

A Lei Estadual nº 17.858/2013 estabelece a política de Proteção ao Idoso com obrigatoriedade não especifica. 

4.14.6. Prevenção ao uso de drogas 

A Lei Federal nº 11.343/ 2006 institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas para 

prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não 

autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. ** art. 19, inciso XI: “a implantação de projetos pedagógicos de 

prevenção do uso indevido de drogas, nas instituições de ensino público e privado, alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos 

conhecimentos relacionados a drogas”. Instituições de ensino da rede pública e privada – Educação Básica. 

O Decreto Federal nº 6.117, de 22 de maio de 2007 Aprova a Política Nacional sobre o Álcool, dispõe sobre as medidas para redução do 

uso indevido de álcool e sua associação com a violência e criminalidade, e dá outras providências com obrigatoriedade não especifica.  

A Lei Estadual nº 11.273/1995 cria a obrigatoriedade da realização de palestras sobre drogas tóxicas e entorpecentes em geral, nas 

atividades das escolas da rede pública estadual do Paraná, conforme especifica e adota outras providências. Instituições de ensino da rede 

pública estadual do Paraná. A Lei Estadual nº 12.338/1998 autoriza o Poder Executivo incluir no currículo dos níveis de Ensino Fundamental e 
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Médio, conteúdo referente a informações e estudos sobre a dependência de drogas e seus efeitos físicos, neuropsicológicos e sociais. Instituições 

de ensino da rede pública e privada – Ensino Fundamental/ Ensino Médio. 

A Lei Estadual nº 13.198/2001 autoriza a inclusão nas disciplinas de Química e Biologia, de aulas sobre efeitos de substâncias que 

causam dependência física ou psíquica no ser humano. Instituições de ensino da rede pública e privada – Ensino Médio. 

A Lei Estadual nº 17.650/2013 regulamenta o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD nas instituições 

de ensino da rede pública e privada – Ensino Fundamental/ Ensino Médio. 

O Decreto Estadual nº 5.679, de 16 de novembro de 2005 – PR institui no âmbito do Território Paranaense, em todas as instituições 

públicas estaduais de ensino que ofertam o Ensino Fundamental, Médio e a Educação Superior, o Programa de Formação da Cidadania Plena 

que estabelece a inclusão nas disciplinas afins, do tema específico que aborde, informe e esclareça Cidadania, Qualidade de Vida com enfoque 

na prevenção ao uso indevido de drogas lícitas e ilícitas com obrigatoriedade nas instituições de ensino da rede pública estadual do Paraná – 

Ensino Fundamental/ Ensino Médio. 

4.14.7. Educação fiscal/ educação tributária 

A Portaria Interministerial 413/02 MF/MEC implementa o Programa Nacional de Educação Fiscal-PNEF. 

O Decreto Estadual 5.739 da Educação Básica. /12 – Educação Fiscal institui o Programa Estadual de Educação Fiscal – PEEF/PR com 

obrigatoriedade nas instituições de ensino da Educação Básica. 

4.14.8. Gênero e diversidade sexual 

A Resolução nº 12, de 16 de janeiro de 2015 – CNCD/ LGBT estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e 

permanência de pessoas travestis e transexuais - e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não reconhecida em diferentes espaços 

sociais – nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua 

operacionalização nas instituições de ensino da rede pública e privada – todos os níveis e modalidades.  

A Lei Estadual nº 16.454/2010. Institui o Dia Estadual de Combate a Homofobia, a ser promovido, anualmente, no dia 17 de maio com 

obrigatoriedade não especifica. 
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A Lei Estadual nº 18.447/2015. Institui a Semana Maria da Penha nas escolas estaduais. Segundo a lei, todos os anos, no mês de março, 

os colégios estaduais realizarão atividades para instruir os jovens sobre a Lei Maria da Penha, que criminaliza e pune atos de violência contra a 

mulher comobrigatoriedade nas instituições de ensino da rede pública estadual – Ensino Fundamental/ Ensino Médio. 

4.14.9. Combate à violência 

As mais variadas formas de violência podem ser manifestadas no ambiente escolar tornando seu enfrentamento um grande desafio. Cabe 

à escola, portanto, realizar trabalhos pedagógicos preventivos e de enfrentamento à violência. 

A Lei Estadual n.º 17.335/2012 institui o Programa de Combate ao Bullying, de ação interdisciplinar e de participação comunitária, nas 

Escolas Públicas e Privadas do Estado do Paraná e de instituições de ensino da rede pública e privada – Educação Básica.  

4.14.10. Educação para o trânsito 

A educação para o trânsito começa na escola. Há inúmeras razões por que se deve ensinar sobre o trânsito nas escolas; dentre elas a mais 

importante é resolver o problema dos acidentes, das vítimas e das mortes, principalmente envolvendo crianças. 

A Lei Federal n.º 9.503/97 institui o Código de Trânsito Brasileiro com obrigatoriedade não especifica. 

4.14.11. Inclusão social 

A Lei Federal nº 12.073/2009 institui o dia 10 de dezembro como o Dia da Inclusão Social. Não especifica. A Lei Federal nº 13146/2015 

institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **art. 28, inciso XIV - inclusão em 

conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com 

deficiência nos respectivos campos de conhecimento” com obrigatoriedade nas instituições de ensino da rede pública e privada – Ensino 

Médio/Ensino Superior.  

4.14.12. Símbolos 

A Lei Federal nº 12.031/2009 altera a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, para determinar a obrigatoriedade de execução semanal 

do Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino fundamental. Instituições de ensino da rede pública e privada – Ensino Fundamental.  
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A Lei Federal n° 12.472/2011. Acrescenta § 6° ao art. 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, incluindo os símbolos nacionais como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Instituições de 

ensino da rede pública e privada – Ensino Fundamental. 

A Lei Federal nº 12.981/2014. Dispõe sobre a oficialização no território nacional do Hino à Negritude com obrigatoriedade não 

especifica. 

4.14.13. Exibição de filmes de produção nacional 

A Lei Federal nº 13.006/2014 acrescenta § 8° ao art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelecem as Diretrizes e 

Bases da educação Nacional, sobre a obrigatoriedade da exibição de filmes de produção nacional nas escolas de Educação Básica (mínimo 2 

horas semanais) com obrigatoriedade nas Instituições de ensino da Educação Básica.  

4.14.14. Educação Alimentar 

A Educação Alimentar tem como finalidade contribuir para a promoção e proteção da saúde, através de uma alimentação saudável e 

adequada, desempenhando seu crescimento e desenvolvimento humano conforme as políticas públicas em alimentação e nutrição. 

A Lei Federal n.º 11.947/2009 dispõe s0obre o atendimento da alimentação escolar com obrigatoriedade nas instituições de ensino da 

Educação Básica.  

Com intuito de estimular o hábito de uma alimentação saudável entre os alunos do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil Irmã 

Dulce, com apoio da nutricionista que acompanha no estabelecimento, a instituição lançou o DIA da Fruta (um dia por semana), sendo que 

neste dia as crianças trazem de cada uma fruta de sua preferência para ser compartilhada no CMEI com colegas. Essas frutas são preparadas 

pelas cozinheiras para serem servidas no horário do recreio dirigido. A iniciativa envolve os professores com atividades pedagógicas realizadas 

a partid dos assuntos relacionados com a alimentação e estimulam entre os alunos o consumo de aliemtnos saudáveis, principalmente frutas, 

ampliando o acesso a variedade além de proporcionar conhecimento sobre elas. 
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4.14.15. Segurança e saúde 

A Lei Federal n.º 12.645/2012 institui o dia 10 de outubro como Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas justamente para 

promover essa aproximação entre a escola e o mundo da segurança e da saúde do trabalhador, seu surgimento resultou de um ato de cidadania 

que partiu de profissional da área com obrigatoriedade não especifica. 

4.14.16. Liberdade de Consciência e Crença-Lei 13.796/2018 

 A liberdade de consciência deve ser acolhida sem restrições, isto não quer dizer que quando confrontada com outro direito ela não possa 

ser inibida. Quando certa convicção estiver contrariando lei, e não podendo ser contornada, deve-se restringir essa liberdade. Entrementes, não 

pode ser freada sem qualquer fundamento, para que isso ocorra deve-se ter primeiramente um grande motivo que justifique essa limitação, do 

contrário estaria se constituindo um ato arbitrário e antidemocrático. 

No entanto, esse direito deve ser respeitado por todos os povos, desde as crianças até o mais sábio dos idosos, tendo em vista seu caráter 

de direito fundamental, de grande importância para o crescimento da humanidade. 

 Porém, não é de se imaginar que a liberdade de consciência é somente o direito de manifestar seu pensamento, ela abarca muito mais, 

como: Direito de religião, de escusar-se de um dever a todos imposto, direito de reunião, e até o próprio direito a ter crenças folclóricas. 

A liberdade de crença de modo pleno é um grande direito que os brasileiros alcançaram, pois nem sempre foi assim. No período do 

império somente existe uma liberdade de crença limitada, visto que existia a liberdade de crença, mas não a liberdade de culto, não poderia 

haver templos que não fossem católicos. Após a Constituição de 1891 essa realidade começa a mudar, haja vista que é acolhida a liberdade de 

crença de modo total, sem restrições. 

A Constituição Federal proclama a liberdade de crença em seu inciso VI, art. 5º, que diz: “é inviolável a liberdade de consciência e de 

crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”. A 

grande proeza dessa Constituição é que além de dar liberdade ainda garante proteção, para que não surjam grande religiões que venham a 

suprimir as minúsculas. Um exemplo da proteção que a dada a liberdade de crença é a isenção de impostos. 
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4.14.17. Sexualidade 

A sexualidade é um aspecto fundamental da vida humana; tem dimensões físicas, psicológicas, espirituais, sociais, econômicas, políticas 

e culturais. 

 Este tema deve ser abordado principalmente nas famílias, pois é nelas que se formam os primeiros laços emocionais, afetivos, e deve 

existir um ambiente adequado para os primeiros passos sobre a sexualidade. À escola, cabe complementar essa formação, contextualizando de 

forma didática e respeitando as fases de desenvolvimento da criança.  

Acreditamos que a parceria Família e Escola cada vez mais integrada em prol da saúde sexual das crianças formam adultos mais 

saudáveis e prontos para respeitar a sexualidade do seu próximo e, assim, as diversas formas de Bullying e/ou de violência sexual serão coisa do 

passado.  

4.14.18. História do Paraná 

O estudo da história do Paraná tem como objetivo resgatar o princípio de que quem faz a história é o próprio homem, em determinadas 

condições, o conhecimento das ações, relações e condições vivenciadas em diferentes sociedades, épocas e regiões e que são essenciais para 

conhecer e entender a realidade social atual. 

 A História do Paraná é um domínio de estudos da história do Brasil, voltado para a análise dos fatos históricos, que se entende desde as 

primeiras expedições exploradoras até os dias atuais.   

 No entanto a História do Paraná precisa deixar de ser entendida como pronta e acabada, e a educação deixar de ser compreendida como 

pura transmissão de dados, datas, fatos e informações cristalizadas, o que pressupõe que os educandos e educadores compreendam-se como 

integrantes de uma mesma realidade ainda que em condições diferentes. Desenvolvendo a necessidade da pesquisa para reconstruir a realidade 

histórica, pois a História do Paraná começa antes do descobrimento do Brasil, quando eram ainda habitados por povos indígenas até os dias 

atuais. 

 Assim os conteúdos deverão dar conta de possibilitar a compreensão de como os homens vivem, produzem e se reproduzem como, por 

meio do trabalho, estabelecem relações com a natureza e com os demais homens; como transformam e são transformados nas relações sociais, 
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transformando o meio e a si mesmo e estabelecendo relações sociais, políticas e econômicas e vão organizando e reorganizando os espaços e 

limites, obtendo plenitude na sociedade. 

4.14.19- Noções básicas de primeiros socorros. 

 Primeiros socorros são procedimentos de emergência que deve ser aplicado a uma pessoa em perigo de morte, visando manter os sinais 

vitais e evitando o agravamento até que ela receba atendimento definitivo. 

 A instituição de ensino deve se preparar para eventuais situações onde necessite socorrer uma vitima até que esta seja encaminhada para 

um hospital, deste modo os profissionais da educação realizam cursos recebendo instruções de como agir em cada caso de acidente. De acordo 

com a Lei Municipal nº 1.073/2018 criada pelo município de Lindoeste. 

4.14.20- Plano nacional e estadual de cidadania e direitos humanos. 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) é uma política pública que consolida um projeto de sociedade baseado 

nos princípios da democracia, da cidadania e da justiça social, por meio de um instrumento de construção de uma cultura de direitos humanos 

que visa o exercício da solidariedade e do respeito às diversidades. Aprovado pelo decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. 

 A resolução nº 1, de 30 de maio de 2012 – Conselho Nacional de Educação/CP. Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos. A Educação em Direitos Humanos, um dos eixos fundamentais do direito à educação, refere-se ao uso de concepções e 

práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã 

de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas. 

A deliberação nº 02/15, de 13 de abril de 2015 - CEE/PR dispõe sobre as normas estaduais para a educação em direitos humanos no 

sistema estadual de ensino do Paraná. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.037-2009?OpenDocument
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4.14.21- Plano estadual de politica para mulheres. 

O segundo Plano Estadual dos Direitos da Mulher (2018 – 2021) é um instrumento de gestão que visa dar continuidade à construção de 

políticas públicas efetivas, com o objetivo de viabilizar a transversalidade da política para mulheres, bem como fortalecer a participação e 

garantir a transparência das ações do poder público. O novo plano é um marco no planejamento de políticas voltadas à mulher e representa mais 

uma etapa na trajetória de inclusão da pauta em diversos espaços institucionais. 

O plano foi elaborado e organizado pela Coordenação da Política da Mulher em conjunto com a Assessoria Técnica de Planejamento e 

Informações, da Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social (Seds) do Paraná. A Secretaria tem como responsabilidade traduzir as 

demandas e propostas do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM), bem como de levar a seu conhecimento todas as etapas da 

construção do plano para discussão e validação. Também é responsável por organizar o trabalho de proposição de ações do poder público junto 

às demais secretarias estaduais responsáveis por políticas de garantia de direitos e atendimento às mulheres.  

A criação de conselhos específicos de direitos das mulheres foi um avanço institucional na luta por reconhecimento das demandas da 

mulher. A caminhada já completa mais de 30 anos no Brasil e no Paraná. As conferências, espaços públicos que promovem a participação social 

e são organizadas pelos conselhos, têm estabelecido as linhas prioritárias para atuação dos governos na política da mulher.  

 

4.15 – LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

No CMEI Irmã Dulce não há a oferta de nenhuma língua estrangeira como componente curricular ou até mesmo como atividade 

interdisciplinar e/ou complementar ao estudo da língua materna. A organização dos componentes curriculares ofertados pelo CMEI Irmã Dulce 

segue as orientações pedagógicas da Secretária Municipal de Educação do Municipio. Neste ano de 2020 e nem nos anos anteriores não houve 

oferta da língua estrangeira moderna, sendo que se houver a sua implementação em anos posteriores, durante a vigência deste PPP, a mesma 

será acrescentada nesta Proposta Pedagógica e encaminhada ao Núcleo Regional da Educação de Cascavel – Pr para validação e aprovação 

complementar. 
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5. AVALIAÇÃO 

5.1. PLANO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 A avaliação institucional prevê uma reorganização do trabalho pedagógico que resultará em uma eficiente ação prática que realmente 

põe em movimento a proposta pedagógica do CMEI. Para tanto é necessário se lançar uma visão crítica sobre diversos assuntos, dentre os 

quais destacamos: o projeto pedagógico, o planejamento do professor, a gestão escolar, entre outros. 

  A ação de reflexão da avaliação institucional tem tido como ponto central a preocupação com o caráter educacional do processo, na 

medida em que os indivíduos, além da tomada de consciência de seu papel a instituição, vão se corresponsabilizando com os resultados da 

autoavaliação como referência para tomar decisões coletivas e para projetar as melhorias necessárias e possíveis. 

 O sentido da avaliação e o questionamento constante sobre como as ações, as rotinas, as decisões, os recursos e os espaços disponíveis (a 

forma como estes vão sendo apropriados na sua utilização) atendem os objetivos pedagógicos e se harmonizam com os princípios 

norteadores da educação como um todo. Será realizada trimestralmente para avaliarmos nossas ações desenvolvidas na instituição para 

melhor andamento das atividades realizadas. 
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5.1.1 Avaliação Institucional/2019 

1) Como ocorre a revisão do PPP no CMEI? 

 

2) Como ocorre a Avaliação Institucional em relação às atividades 

realizadas na Unidade Escolar? 

 

 

 

3) O Conselho de Classe realizado na unidade escolar promove o 

debate acerca do andamento das ações pedagógicas realizadas no 

dia-a-dia? 

 

4) A equipe gestora e pedagógica da escola realiza a avaliação 

interna das atividades desenvolvidas? 
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5) Que indicadores educacionais a escola costuma utilizar em seus 

processos de planejamento e gestão escolar? 

 

6) Recomenda-se que o Conselho de Classe seja participativo, 

envolvendo todos os segmentos da comunidade escolar sobre a 

aprendizagem efetiva dos estudantes e as práticas dos professores, 

indicando alternativas que promovam a melhoria do processo 

ensino aprendizagem. Na unidade escolar há presença com efetiva 

participação de: 

 

7) Considerando uma gestão participativa, como é possível avaliar 

a comunicação entre a escola e a comunidade escolar? 
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8) Com relação as estratégias de comunicação utilizadas para 

estimular o envolvimento dos responsáveis pelos estudantes na 

aprendizagem. A equipe gestora faz reuniões periódicas 

envolvendo os responsáveis pelos estudantes, para apresentação e 

discussão das propostas pedagógicas? 

 

9) A gestão escolar promove ações que legitimam as práticas e 

programas de educação, prevenção, atenção e atendimento a 

violência? 

 

 

10) Diante da realidade enfrentada nas escolas, qual Formação 

Continuada seria importante para auxiliar o professor em sua 

prática docente? 
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11) Com que frequência a equipe gestora acompanha sistematicamente o Diário de Classe? 

 

12) Para uma boa organização escolar é importante que sejam feito os registros e arquivamentos das prestações de contas, das atas de reuniões, 

das atas de assembléias e demais documentos das instâncias colegiadas. Como você avalia esta organização em sua unidade escolar? 
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5.2 AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: PERIODICIDADE E INSTÂNCIAS ENVOLVIDAS 

A avaliação da implementação do Projeto Político Pedagógico será realizada pelas instâncias colegiadas compostas pelos alunos e seus 

familiares, professores, funcionários e por demais membros da comunidade (APMF e Conselho Escolar). Deste modo, todo o processo que 

ocorre na escola deve ser realizado de forma transparente e democrática, uma vez, que deve-se prestar conta de todas as atividades realizadas.  

O PPP tem vigência de 05 anos, porém deve ser revisto e analisado a cada ano e/ou quando se fizer necessário, a fim de que se possa 

realizar o replanejamento de algumas as ações que não obtiveram os resultados esperados, quais os objetivos que foram atingidos, quais as 

metas que não foram alcançadas e quais ações necessitam de redirecionamento. 
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7. ANEXOS 

Projetos/ Programas integrados ao PPP 

7.1 CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS – LEI 13.663/2018 

Justificativa: 

Diante de tantos atos de violência que são presenciados nas escolas por comportamentos agressivos de alunos, pensamos em desenvolver ações 

no combate a essa prática em nossa instituição para garantir às nossas crianças a segurança necessária, bem como o conhecimento para que 

partindo destes possam refletir sobre seus atos, adotando comportamentos mais éticos e justos com as diferenças interpessoais. O cuidado da 

escola contra a violência exige não só atividades regulares como também profissionais. A forma de pensar dos alunos e da escola precisa ser 

respeitada, e a criança precisa se sentir confortável para expressar seus medos em relação aos outros alunos de modo a garantir que este projeto 

de combate a violência seja realmente eficaz. Assim sendo, serão discutidas várias medidas sócias educativas voltadas ao tema num efetivo 

trabalho de maneira interdisciplinar e contextualizada. 

 

Objetivos: 

 Mobilizar a comunidade interna e externa para ações de combate a violência escolar;  

 Utilizar a linguagem oral e escrita explorando a pesquisa do tema;  

 Explorar a curiosidade exercitar a imaginação e criatividade nos estudos relacionados; 

 Compreender as mensagens do mal que traz ao próximo;  

 Adotar conduta e atitudes que façam a diferença em seu convívio social;  

 Produzir textos coletivos e individuais relacionados ao tema.  

 

 

Conteúdos: 
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 Cultura de paz nas escolas e conscientização de combate à violência; 

 Pesquisar sobre o assunto;  

 Medidas sócio educativas;  

 Produção textual.  

 Palestras sobre o tema no CMEI. 

 

Metodologia / procedimentos / cronograma 

 Apresentar o conteúdo proposto através de slides com músicas e vídeos educativos; 

 Realizar um teatro com os professores onde os alunos são apenas espectadores.  

 Fazer um debate sobre a violência, o que sentiram, que impacto causou, deixar que façam intervenções e colocações quando se fizer 

necessário;  

 Montar uma caixa de denúncias, depoimentos e queixas anônimos;  

 Trabalhar com a linguagem oral e escrita;  

 Montar com os alunos medidas sócias educativas, regras (combinados) para o combate e disseminação da violência na escola; 

 

Recursos a serem utilizados (tecnológicos ou não) 

 Tv 

 Dvd  

 Aparelho de som  

 Internet  

 Vídeo  
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 Datashow  

 

Registros do processo 

Os registros serão em conformidade com o desenvolvimento da temática e de acordo com o cronograma pré-estabelecidopelo CMEI. 

 Avaliação e resultados esperados 

A avaliação será através de observações na conduta dos educandos, comportamento, atitudes do grupo em geral, no decorrer e após o 

término do projeto. Esperamos que atinjam não só a comunidade interna como externa e sociedade em geral, com resultados positivos.  

Cronograma 

De fevereiro a dezembro de 2020 trabalharemos por trimestres sobre os seguintes assuntos:  

 O que é violência? 

 O que os alunos acham disto? 

 Como podemos evitar a violência em casa e na escola? 

 Como implementar uma cultura de paz na escola? 

 Que ações ou medidas devemos tomar?  

Equipe envolvida no projeto 

Coordenação pedagógica e professores. 

Referências Bibliográficas 
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FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Editora Paz e Terra 1970, 23ª Edição, 1996. 
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GOTIZENS, Concepcion. A disciplina escolar: prevenção e intervenções nos problemas de comportamento. 2ª Edição, Porto Alegre, 

Editora Artmed, 2003. 

PIAGET, Jean. O julgamento moral na criança. São Paulo, Editora Mestre Jou, 1977. 

ROGERS, Carl Ransom. O tratamento da criança problema; [tradução Urias Corrêa Arantes; revisão Laura Villares de Freitas]. – São Paulo, 
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7.2 CONSCIENTIZAÇÃO DE COMBATE À VIOLÊNCIA – LEI 13.663/2018 

Justificativa:  

Diante de tantas barbáries e tragédias ocorridas nas escolas por comportamentos agressivos de alunos, sendo que estes trazem uma 

revolta muito grande por parte de todos os segmentos da sociedade, pensamos em desenvolver ações no combate a essa prática em nosso 

município para garantir aos estudantes a segurança necessária, bem como o conhecimento para que partindo destes possam refletir sobre seus 

atos, adotando comportamentos mais éticos e justos com as diferenças interpessoais. O cuidado da escola contra o Bullying exige não só 

atividades regulares como também profissionais. A forma de pensar dos alunos e da escola precisa ser respeitada, e a criança precisa se sentir 

confortável para expressar seus medos em relação aos outros alunos de modo a garantir que este projeto de combate ao Bullying seja realmente 

eficaz. Assim sendo, serão discutidas várias medidas sócias educativas voltadas ao tema num efetivo trabalho de maneira interdisciplinar e 

contextualizada. 

 

Objetivos: 

 Mobilizar a comunidade interna e externa para ações de combate ao Bullying Escolar;  

 Incentivar e buscar mudanças de atitudes e hábitos na disseminação do Bullying;  

 Utilizar a linguagem oral e escrita explorando a pesquisa do tema;  

 Explorar a curiosidade exercitar a imaginação e criatividade nos estudos relacionados; 
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 Compreender as mensagens do mal que traz ao próximo;  

 Adotar conduta e atitudes que façam a diferença em seu convívio social;  

 Produzir textos coletivos e individuais relacionados ao tema.  

 

Conteúdos: 

 Prevenção e Combate ao Bullying Escolar.  

 Pesquisar sobre o assunto;  

 Medidas sócio educativas;  

 Produção textual.  

 Palestras sobre o tema em todas as Unidades Escolares e também no CMEI. 

 

Metodologia / procedimentos / cronograma 

 Apresentar o conteúdo proposto através de slides com músicas e vídeos educativos nas Unidades Escolares. 

 Realizar um teatro com os professores onde os alunos são apenas espectadores.  

 Fazer um debate sobre o Bulliyng o que sentiram, que impacto causou, deixar que façam intervenções e colocações quando se fizer necessário;  

 Montar uma caixa de denúncias, depoimentos e queixas anônimos;  

 Trabalhar com a linguagem oral e escrita;  

 Montar com os alunos medidas sócias educativas, regras (combinados) para o combate e disseminação do Bullying na escola; 

 Apresentação com fantoches; de diversas histórias sobre o Bulliyng, 

 Interdisciplinaridade do tema através da: Matemática, Artes, Ciências, Geografia, História e Educação Física;  

 Produzir textos no individual e no coletivo com todas as turmas.  
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 Concursos de desenhos. 

 

Recursos a serem utilizados (tecnológicos ou não) 

 Tv  

 Dvd  

 Câmera digital  

 Aparelho de som  

 Filmadora  

 Computador 

 Internet  

 Vídeo  

 Datashow  

 Giz e lousa 

 

Registros do processo 

Os registros serão em conformidade com o desenvolvimento da temática e de acordo com o cronograma pré-estabelecido organizada pela 

SEMED para atender todas as Unidades Escolares e o CMEI. 

 

 Avaliação e resultados esperados 

A avaliação será através de observações na conduta dos educandos, comportamento, atitudes do grupo em geral, no decorrer e após o 

término do projeto. Esperamos que atinjam não só a comunidade interna como externa e sociedade em geral, com resultados positivos.  
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Divulgação / socialização do projeto realizado 

Foi realizado um cronograma que teve início em fevereiro e término em dezembro com ações previamente planejadas e ao término deste 

faremos uma apresentação aos pais de tudo o que foi trabalhado e posteriormente uma passeata nas principais ruas da cidade.  

 

Cronograma 

Durante o mês de janeiro a SEMED discute e organiza todas as ações a serem desenvolvidas – Distribuição das ações entre os 

professores, diretores, coordenadores. 

De fevereiro a dezembro de 2020 trabalharemos por trimestres em todas as Unidades Escolares e o CMEI os seguintes assuntos:  

 O que é Bullying? 

 O que os alunos acham disto? 

 Como eles acham que podem intervir para coibir? 

 Que ações ou medidas devemos tomar?  

 Você já sofreu Bulliyng ou viu alguém sofrer Bullying? 

 E o cyberbullying? E Como é lidar com isto na internet?  Dá pra mudar? 

 Casos de violência nas escolas do Paraná! 

 Como você acha que o Bullying influência nas tragédias? 

 Como isto poderia ser evitado? Você conhece outros casos de Bulliyng que causam violência? 

 

Equipe envolvida no projeto 

Equipe da SEMED, diretores, coordenadores, professores e comunidade escolar no geral. 
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Conclusão 

No final do ano letivo ou de acordo com a organização da escola, será realizada uma apresentação para os pais e comunidade com todas 

as ações que foram desenvolvidas, bem como dos demais trabalhos, registrando tudo para que esta iniciativa possa ter continuidade e estes casos 

sejam evitados.  
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7.3 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL – LEI 13.666/2018 

Justificativa:  

Diante de vários problemas de saúde, decorrente de maus hábitos alimentares é necessário a conscientização precoce de uma 

alimentação saudável e balanceada, a fim de que as crianças aprendam a importância de se ter uma alimentação saudável desenvolvida a partir 

de uma educação alimentar e nutricional adequada. 

 Sendo a alimentação saudável essencial em todas as fases da nossa vida, mas que para as crianças, ela é que garante o crescimento 

adequado dos ossos, da pele, dos músculos e dos órgãos. 

 No sentido pedagógico uma alimentação balanceada garante energia necessária para desenvolver atividades importantes nessa fase da 

vida; tais como brincar, pular e aprender. É também nessa época da vida que formamos nossos hábitos alimentares, ou seja, que “aprendemos” a 

gostar ou não de certos alimentos.  

 Partindo desse parâmetro, O CMEI tem extrema importância na formação dos hábitos alimentares das crianças e a partir desse tema, o 

professor pode apresentar de forma dinâmica, vários tipos de alimentos e informações para as crianças. 

 Tendo em vista isso o CMEI Irmã Dulce conta com o dia da fruta onde neste dia as crianças trazem uma fruta de sua preferência para 

que seja usada na alimentação untamente com colegas e professores. As professoras estimulam seus alunos a perceberem diferenças e 

semelhanças entre as frutas, utilizando os sentidos, observando texturas, cores e formas, também na linguagem oral é incentivado para falar o 

nome da fruta, desenvolvendo e enriquecendoo vocabulário. Assim adquirem nos novos conceitos sobre uma alimentação saudavél brincando e 

degustando de forma educativa e atraente. 

 

Objetivo geral: 

- Promover o consumo de alguns alimentos saudáveis e a consciência de sua contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, 

lúdica e educativa. 

Objetivos específicos: 
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- Criar condições de o aluno entender a importância da boa alimentação; 

- Definir uma alimentação saudável como sendo aquela balanceada e diversificada; 

- Criar possibilidades de os alunos perceberem a necessidade de diversos nutrientes para o bom desenvolvimento do organismo; 

- Possibilitar que o aluno identifique cores, textura e os diferentes sabores de alguns alimentos; 

- Estimular o consumo de frutas e verduras 

 

Procedimentos metodológicos: 

-Conversa e registro (desenhos) sobre a alimentação preferida das crianças; 

- Registro dos alimentos mais consumidos na família; 

-Utilizar o Poema Ana Bela Comilona para construção da nossa sopa, utilizando depois o macarrão em forma de letrinhas. 

- Solicitar que cada aluno traga de casa uma fruta, e conversar sobre as preferências através da degustação, fazendo uma salada de frutas; 

- Trabalhar com recorte de frutas, verduras e legumes e pedir que os alunos construam um prato que represente uma alimentação saudável; 

-Baseado na história "O sanduíche da dona Maricota", formaremos o nosso sanduíche. 

 

Avaliação e resultados esperados: 

A avaliação será efetuada durante todo o decorrer do projeto por meio de observação e registros feitos pelas professoras, pelas conversas 

e questionamentos na hora da rodinha de conversa. 

Com a implementação do projeto espera-se que os alunos desenvolvam hábitos alimentares mais saudáveis. 

Referências Bibliográficas 
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7.4 RECREIO INTERATIVO – PARECER 02/2003 CNE 

Nos poucos minutos de pausa entre as aulas, os professores têm a oportunidade de tomar um café e os alunos de se alimentar e deixar 

transbordar toda a energia acumulada durante as horas sentados em sala. É para isso que serve o recreio, certo? Não só. O intervalo na rotina 

também é uma ocasião pedagógica. A escola é um ambiente educacional e todos os momentos devem ser aproveitados como situações de 

ensino. Quando bate o sinal, os estudantes têm alguns minutos reservados para a alimentação e, depois, ganham autonomia para escolher de 

qual atividade querem participar no pátio ou na quadra, onde funcionários e professores os aguardam. 

Duração: Anual 

 Escolas Municipais: Bartolomeu Bueno da Silva, Otávio Tozzo, Visconde de Mauá e CMEI Irmã Dulce. 

 Abrangência disciplinar: Todas as disciplinas do Ensino Fundamental I e Educação Infantil. 

Público Alvo: Alunos do Ensino Fundamental I e Educação Infantil. 

OBJETIVO GERAL: 

Propiciar aos alunos do Ensino Fundamental I de todas as escolas municipais do Município de Lindoeste-Pr na hora do Intervalo 

atividades psicomotoras e afetivo-sociais, através da ludicidade e jogos monitorados na hora do , minimizando assim brincadeiras indesejadas 

que muitas vezes causam brigas e acidentes. Promover a interação entre os alunos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desenvolver valores humanos, tais como respeito, solidariedade, amizade, compartilhar e brincar com o outro. 

 Oportunizar através da prática de atividades físicas um momento calmo e prazeroso durante o intervalo das aulas, evitando assim brigas, 

correrias e possíveis acidentes. 

 Trabalhar habilidades esportivas, artísticas culturais, desenvolvendo assim a psicomotricidade da criança. 

 Resgatar a historicidade cultural através de brincadeiras e cantigas de roda. 

JUSTIFICATIVA: 
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Partindo da ideia de que é na escola que se forma cidadãos com valores positivos que influencia nas relações interpessoais na sociedade, 

observamos a necessidade de minimizar as brincadeiras desorganizadas das crianças na hora do intervalo que às vezes causam brigas e 

acidentes, precisa-se de um grupo de servidores que coordene e acompanhe tais brincadeiras. E tais atividades são coordenadas pelos próprios 

professores em dupla, em forma de cronograma, elaborados pelos diretores e coordenadores de cada Unidade Escolar.  

METODOLOGIA: 

Os professores obedecem ao cronograma de cada Unidade de Ensino, que é disponibilizado com antecedência para que os mesmos 

possam organizar e coordenar as brincadeiras através de jogos pedagógicos, brincadeiras de roda, pula corda e minitorneios esportivos, 

procurando evitar brigas e acidentes, durante os 15 minutos do intervalo dos recreios de todas as turmas. 

Roteiro de algumas brincadeiras e atividades utilizadas nos quinze minutos de intervalo. 

Bandeirinha 

 

 Formam dois grupos ou dois times, com o mesmo número de crianças. Podem ser do mesmo sexo ou não. Uma linha é traçada dividindo 

os dois campos. É fixada uma bandeirinha ( que pode ser também um pedaço de pau) em cada campo. As duas bandeirinhas ficam na mesma 

distância da linha central. Depois disso, começa o jogo quando os membros dos grupos tentam entrar no campo do outro, tentando trazer da 

bandeira para o seu campo. O time que conseguir primeiro é o vencedor. Durante o jogo a criança que for pega dentro do campo adversário será 

"colada". Se for pega com a bandeirinha na mão, ficará "colada" no local onde a bandeirinha estava fixada.  

Se a criança colada não estiver com a bandeirinha na mão, ficará colada no lugar onde for pega. No início do jogo se decide se é do "puxa" ou 

não. O time é tirado no par ou impar.  

Barra Manteiga 

Dividir o grupo em dois. Traçar duas linhas com uma distância média de 8 m entre elas. Os jogadores posicionam-se nas linhas, lado a 

lado. 
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Lentamente, os jogadores vão até o lado adversário. Todos devem estar com as palmas das mãos viradas para cima, braços direitos 

dobrados na altura da cintura. O jogador bate com a palma de sua mão direita, devagar, em todas as mãos disponíveis, até que, repentinamente, 

dá um tapa mais definido numa das mãos e corre para o seu lado. Quem receber o toque, imediatamente corre atrás e tenta pegar o adversário Se 

conseguir, este passa a ser da equipe que o apanhou, e o jogador que o pegou faz a mesma coisa no grupo contrário. 

A equipe que conseguir agarrar metade ou mais do outro grupo é a vencedora.  

 

Amarelinha 

Brincadeira não só de meninas, a Amarelinha, também conhecida como "Pular amarelinha", é uma brincadeira que estimula a criança a 

ter noções dos números, trabalhando a ordem das casas numéricas do número um ao número dez, além de estimular à habilidade do equilíbrio, 

pois as crianças nas áreas que não existem associações de casas, ou seja nos quadrados 1 - 4 -7-10, as crianças apenas podem colocar um pé, e 

nas demais com casas juntas 2 e 3 -5 e 6-8 e 9 e Céu podem e devem colocar os dois pés.  

Para brincar de Amarelinha é preciso riscar o chão com um giz. 

 

Nunca três 

Materiais necessários: Não há 

Descrição: 

É necessário um número par de pessoas e no mínimo 4 participantes, sendo que o envolvimento aumenta quão maior for o número de 

pessoas. Dividir os participantes em duplas. Distribuir todas as duplas (exceto uma) sentadas, dispersas em um grande espaço.Cada dupla deve 

ter um à frente, como numa fila. Dos integrantes da dupla em pé, um será o pega e o outro o fugitivo. Dá-se início ao pega. Quando o fugitivo 

sentar atrás do último de alguma dupla, o primeiro deverá levantar e assumir a posição de fugitivo. Variações possíveis: a pessoa que levantar, 

ao invés de assumir a posição de fugitivo torna-se o pega, assim, o que antes era pega tem agora que fugir. Outra possibilidade é soltar duas 

duplas de pegadores e fugitivos. 
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Benefícios: 

Socialização, velocidade, destreza e alto gasto calórico. 

 

Dança da cadeira (Modo Cooperativo) 

Materiais necessários: 

Aparelho de som, CDs, cadeiras (1 a menos do que o número total de participantes). 

Descrição: 

Formação igual à dança da cadeira tradicional, ou seja, dispõem-se as cadeiras no centro de um círculo (uma a menos que o número de 

participantes), todas voltadas para fora. Os participantes formam um círculo maior ao redor das cadeiras e, ao som de uma música, começam a 

dançar ao mesmo tempo em que caminham no mesmo sentido, ao redor das cadeiras. Quando a música for instantaneamente desligada, todos 

procuram um lugar para sentar. Aqui começa a diferença fundamental com relação à versão tradicional, pois ao invés de uma pessoa sair da 

brincadeira (aquela que não conseguiu lugar), todos devem juntos pensar numa solução a fim de manter esta pessoa na brincadeira. Assim, esta 

pessoa senta no colo de outra. A música recomeça enquanto mais uma cadeira é retirada e assim por diante. Como sugestão, propor ao final que 

o grupo descubra uma maneira de sentar todos juntos e sem nenhuma cadeira. Dentre as soluções possíveis, uma bastante interessante é que 

todos formem uma grande roda, voltem-se para o lado, de modo que um fique voltado para as costas do outro e, então, todos sentam ao mesmo 

tempo no colo do detrás. 

 

Passando o bambolê 

Material:vários bambolês 

Fazendo a atividade: formação de um grande círculo com os alunos de mãos dadas com o bambolê entre os braços de dois alunos que terão de 

passar o bambolê sobre o corpo sem soltar as mãos. O professor para dificultar ainda mais, deverá ir colocando aos poucos mais bambolês no 
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espaço livre para que os alunos passem os bambolês sem deixar o outro bambolê que vem atrás acumular. 

VARIAÇÂO: dividir os alunos em dois ou três grupos com o bambolê nos braços de dois alunos. Os alunos deverão passar o bambolê, sem 

soltar as mãos até chegar no lugar que ele estava. Vence a equipe que conseguir dar 5 voltas primeiro. 

 

Cabo de guerra 

O professor divide as equipes sendo que cada duas equipes ficarão com uma corda. O professor marca o meio da corda com um lenço e 

risca o chão para que ambas as equipes mantenham a mesma distância do centro da corda. Ao sinal do professor as equipes deverão puxar a 

corda para seu lado. Marca um ponto quem conseguir fazer o lenço da corda chegar no espaço riscado no chão do seu lado. Ganha quem marcar 

três pontos primeiro. Obs: trocar as equipes nas cordas sendo que todas as equipes joguem umas com as outras.VARIAÇÃO: Fazer cabo de 

guerra sem corda, com os primeiros alunos da fila (conforme a foto) segurando as mãos e os demais segurando na cintura. 

 

Nó Humano 

Formação: alunos divididos em grupos de no máximo 9 alunos. 

O professor pede para que os alunos do grupo fiquem em círculo e todos os alunos devem dar as mãos um aos outros entrelaçando as 

mãos. Nenhum aluno pode dar as mãos ao aluno do lado e também não pode segurar nas mãos da mesma pessoa. Termina a atividade quando os 

alunos do grupo, sem soltar as mãos formarem um círculo. Essa atividade é ideal para o início do ano e serve para o professor conhecer quem é 

o líder do grupo, aquele que lidera as ações, conhecer o aluno mais acomodado, aquele que não toma nenhuma iniciativa e conhecer aquele 

aluno ‘malandrinho’, aquele que quando o professor não está olhando, ele solta as mãos ou da um jeitinho de levar vantagem. 

 

Vaqueiro Laçador 
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Formação inicial: Alunos espalhados pela quadra, o professor coloca no fundo da quadra, diversos bambolês. Escolhe um aluno que será 

o Vaqueiro que colocará um bombolê na cintura (simbolizando o cavalo) e o outro bambolê na mão (simbolizando uma corda). Ao sinal do 

professor, o aluno (vaqueiro) sai em perseguição aos demais alunos (conforme a foto). Assim que algum aluno for laçado, este deve pegar dois 

bambolês que estão no fundo da quadra e se torna vaqueiro, ajudando o primeiro na captura dos demais. Termina a atividade, quando todos 

forem capturados. 

 

 Zigue-zague 

Alunos divididos em dois grupos, com número igual de alunos e em fileira. Os alunos deverão ficar com os pés afastados um do outro e 

encostado no pé do aluno ao lado. Dado o sinal do professor, o primeiro aluno de cada equipe tem que se abaixar, e em 4 apoios deve passar por 

baixo das pernas do companheiro fazendo o zigue-zague. Somente quando o primeiro aluno chegar no último aluno da fileira e ficar na posição 

dos demais é que o próximo da fila continua a atividade. 

 

Bola por cima, Bola por baixo 

Alunos dispostos em duas colunas, sendo o primeiro aluno de cada equipe com uma bola nas mãos. 

 

1)Ao sinal do professor o primeiro aluno de cada fileira deve passar a bola por cima da cabeça com as duas mãos até chegar ao último da fileira 

que deverá pegar a bola e correr até a frente e dar seqüência a atividade. 

 

2)Assim que todos os alunos completarem a tarefa, o professor deve pedir para que todos fiquem de pernas afastadas e devem passar a bola por 

baixo de mão em mão, até que todos completem a tarefa. 
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3) na terceira etapa, o primeiro aluno da fileira deve passar a bola por cima da cabeça, o segundo aluno deve pegar a bola em cima e passar por 

baixo, o terceiro deve pegar embaixo e passar por cima e assim sucessivamente até que todos completem a prova. 

MATERIAIS 

 Bandeirinha 

 Bola 

 Giz 

 Aparelho de som, CDs, cadeiras 

 Bambolês 

 Cordas 

 

Avaliação 

O resultado da implantação do projeto recreio interativo nas escolas municipais foi avaliado com os educadores como satisfatório. Se por 

um lado a agitação e os conflitos diminuíram, por outro aumentou a socialização e o respeito entre os alunos. Também houve ganho na 

organização dos materiais, com os estudantes participando mais ativamente, e na ampliação do repertório de jogos e brincadeiras. 

Referências Bibliográficas 

O recreio também pode ser momento para aprender. Nova Escola. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/8070/recreio-tambem-

pode-ser-momento-para-aprender 

Projeto Recreio Dirigido. Só Escola. Disponível em: https://www.soescola.com/2017/01/projeto-recreio-dirigido.html 

https://novaescola.org.br/conteudo/8070/recreio-tambem-pode-ser-momento-para-aprender
https://novaescola.org.br/conteudo/8070/recreio-tambem-pode-ser-momento-para-aprender
https://www.soescola.com/2017/01/projeto-recreio-dirigido.html
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7.5 PROJETO DE TRANSIÇÃO MATERNAL III/INFANTIL IV 

Público Alvo: Alunos da Educação Infantil (3 anos). 

Tempo Previsto: No decorrer do ano letivo. 

Envolvidos: Direção, Equipe Pedagógica, Professores e alunos. 

Justificativa: O processo de adaptação do aluno na instituição é um período muito delicado, pois envolve toda a comunidade escolar, sendo os 

pais, professores e funcionários da instituição na qual a aluno está inserido, para tanto, estes alunos demonstram dificuldades de adaptação 

social. Os quais geram expectativas, ansiedade, insegurança, angústias, medos e dúvidas em pais, crianças, professores e funcionários.  

Considerando esse momento de extrema relevância, é fundamental desenvolver um trabalho que facilite a transição do ambiente familiar 

ao escolar, pensando e planejando ações que garantam uma inserção gradativa, envolvendo todos em um ambiente afetivo e acolhedor. 

O meio escolar é, um palco privilegiado para a observação de comportamentos disfuncionais. É na transição do maternal para a 

Educação Infantil que a criança começa a moldar as competências e habilidades sociais, inserindo-se ou não em grupos, desenvolvendo toda 

uma gama de comportamentos que a levarão a níveis de desenvolvimento superiores. É neste espaço feito de comunicações interpessoais que se 

vivenciam as primeiras transições, os primeiros conflitos e os primeiros confrontos com uma realidade não tão protegida quanto a familiar. O 

educador surge, assim, não só no importante papel de interventor, como assume, de fato, a personagem principal de observador privilegiado. 

Para tanto, o modelo transacional aborda o desenvolvimento humano sob a perspectiva da aparição de fatores que podem potencializar 

fatores de risco ou diminuir fatores de proteção, e a probabilidade de aparecimento de problemas comportamentais (FORTIN e BIGRAS, 1996).  

 Assim, a separação afeta as crianças, afeta os pais e faz brotar sentimentos nos professores. 

Objetivos: 

 Proporcionar um ambiente agradável e acolhedor, visando o bem-estar do aluno; 

 Oportunizar um ambiente acolhedor como um indivíduo se integrando á dinâmica do grupo; 

 Desenvolver atividades que permitam que os alunos e pais conheçam e interajam entre si, professores e funcionários. 

 Familiarizar o aluno ao espaço escolar e sua rotina; 
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 Oferecer aos pais sugestões, dicas e ideias que facilitem este momento de separação e conquista; 

 Propiciar um ambiente seguro para que a criança possa manifestar suas emoções e necessidades; 

 Estabelecer uma comunicação entre pais e membros da escola com a participação do aluno. 

 

Metodologia:  

Desenvolver atividades referentes à linguagem oral, sendo: Conversas, relatos de vivências, narração; nomear a professora, funcionários e 

colegas; na linguagem escrita: Conhecer a escrita do nome através de crachá e lista de nomes; Pseudoleitura das regras de convivência. 

Orientação Espacial; Percurso de trajeto, localização; Contagem oral; Jogos matemáticos; Leitura de calendário. 

Também as profissões (apresentação de funcionários e suas funções); 

Observação dos diferentes ambientes do espaço escolar. Pintura livre (interferência); Modelagem Recorte e colagem; Fantoches, vídeos, 

slides, roda cantada; Ginástica; Dança; Jogos simbólicos, esquema corporal, e diferentes tipos de sons e músicas diversas. 

 

Recursos: 

Pintura, recorte, colagem, som, jogos matemáticos, atividades impressas.  

 

Avaliação: 

Ocorrerá continua, através de observações e reflexões sobre o desenvolvimento dos alunos. 

Referências Bibliográficas 

ORTIZ, Gisele. Adaptação e Acolhimento: Um cuidado inerente ao projeto educativo da instituição e um indicador de qualidade do serviço 

prestado pela instituição. 2000. Disponível em: < http://revistaescola.abril.com.br/gestaoescolar/acolhida-cisele-ortiz.pdf >. 
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7.6. PROJETO DE TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL V PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I 

Público alvo: Alunos do Infantil 05 que adentrarão para o Ensino Fundamental I. 

Tempo previsto: O projeto é trabalhado em todo o ano letivo. 

Envolvidos: Professores, alunos, coordenadores pedagógicos, diretores e pais. 

Justificativa:  

A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental I envolve muitos aspectos e, na maioria das vezes, acaba sendo traumática para 

alunos e pais.  Novos colegas, outros professores, conteúdos mais complexos e espaços diferentes são alguns dos fatores que mais abalam as 

crianças durante a transição de uma etapa de ensino para outra. A Educação Infantil é mais focada na recreação e os educadores têm a missão de 

ensinar através de brincadeiras. Por sua vez, o Ensino Fundamental começa a exigir mais responsabilidades do aluno com o intuito de prepará-lo 

para as etapas seguintes. Além disso, a rotina do Fundamental faz com que a criança aprenda a conviver com a obrigatoriedade de concluir as 

atividades. 

 

1. Como a instituição de ensino trabalha essa transição? 

Como é de nosso conhecimento, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, aprovadas pelo Ministério da Educação 

(MEC), também apontam a necessidade das instituições de ensino assegurar que essa transição ocorra de forma a dar continuidade aos 

processos de aprendizagem e de desenvolvimento, de buscar elos entre o que se propõe como trabalho de qualidade para as crianças. Portanto, 

essa não é uma preocupação só nossa, do Município de Lindoeste. Por isso, aqui se trabalha essa transição de forma tranquila, harmoniosa e de 

maneira que garanta à criança uma vivência equilibrada. Os conflitos vividos pelo 1º ano demonstram a necessidade da escola reconhecer cada 

indivíduo em suas múltiplas dimensões. Para que isso aconteça, garantimos que tempo e espaço sejam adequados para os momentos de 

brincadeira e interação. Afinal, assim como na Educação Infantil, no Ensino Fundamental também é esperado que as propostas pedagógicas 

valorizem o movimento, que as aulas levem em conta os saberes prévios das crianças e o contexto social e cultural em que elas estão inseridas. 
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Para amenizar as dificuldades que surgem com a mudança de fase, a realização de ações que funcionam como uma socialização 

antecipatória e facilitam a passagem de uma etapa de ensino para a outra é uma das atividades que a intistituição do realiza. As crianças, desde a 

educação infantil conhecem os espaços e os professores dos anos iniciais do ensino fundamental, e os alunos que estão no início do ensino 

fundamental vão aos espaços que já passaram, sendo essa uma alternativa saudável para que a transição aconteça harmonicamente.  

 

Objetivos: 

 Contribuir para que a criança desenvolva uma imagem positiva de si, estimulando capacidades de ordem física, cognitiva e afetiva para 

que tenha maior segurança ao adentrar no 1° ano do Ensino Fundamental.  

  Desenvolver a socialização em ambiente acolhedor, com a finalidade de ampliar o espaço de atuação da criança no ambiente onde 

prosseguirá seus estudos e dessa forma ampliar sua percepção do mundo que o cerca. 

 

Estratégias: 

Elaboramos algumas ações para amenizar esse processo, como: dia do brinquedo, parquinho todos os dias, ludicidade mesmo nos 

momentos de atividades pedagógicas, hora da história e uma série de outras propostas. Também é muito importante pensar na formação 

continuada para capacitar os educadores e promover um trabalho mais coerente entre as etapas de ensino. Por isso, a coordenação Pedagógica 

organiza juntamente com os seus educadores relatórios de apregizagem de cada aluno e disponibiliza para a intiuição que irá receber o aluno no 

1º ano do ensino Fundamental. 

Mais do que pensar na transição como uma questão pedagógica, obrigatória ou legal, é preciso ter a certeza que este processo precisa 

acontecer de maneira apropriada para garantir à criança uma infância plena, cheia de possibilidades, pois estamos falando de crianças e devemos 

preservar sua infância. 

 

2. Como trabalhamos com os pais essa transição para o Ensino Fundamental? 
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Nós orientamos os pais a confiar na escola que escolheram para o filho.  Acompanhar e observar como está sendo o trabalho, também 

são ações muito importantes. Porém, não adianta apenas acompanhar, orientamos aos pais que escola e pais devem caminhar juntos, entendendo 

que têm um objetivo em comum: o desenvolvimento pleno da criança. Nesta idade, o natural é a criança querer aprender e fazer tudo, pois as 

conexões do cérebro estão em desenvolvimento acelerado. A criança está passando pela transição de uma etapa de ensino mais lúdica para uma 

etapa mais formal e um dos fatores que podem ajudar muito é a lição de casa, que é o início das responsabilidades que ela terá, agora com mais 

intensidade e os pais devem auxiliá-los. 

Também é importante que se tenha coerência com a criança, pois ela não entende exceções. Mesmo a criança que entrou cedo na escola, 

precisa de acompanhamento nesta fase escolar. 

Portanto, uma boa dica é preparar um lugar adequado e criar uma rotina de tarefas de casa e hora de estudos para que tenham um 

excelente desempenho no processo educativo. 

 

3. O que essa transição significa para o aluno, principalmente no aspecto emocional? 

Na Educação Infantil é direcionado e valorizado que a criança corra, brinque, converse nos momentos propícios. Poucos meses depois, 

em fevereiro, a situação é outra: a mesma criança precisa ficar sentada em sua carteira, em silêncio e trabalhar sozinha. Ir ao parque, só é 

permitido uma vez na semana. Normalmente, esse é o cenário da transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Procurando manter 

a rotina a que estão acostumados, os pequenos desenvolvem algumas estratégias. Levantam-se constantemente para apontar o lápis, conversam 

baixinho, se mexem na cadeira, levam brinquedos escondidos e transformam materiais escolares em ferramentas da cultura infantil. Essas ações 

demonstram como as crianças buscam manter o controle de sua vida e tentam compartilhá-lo com os demais colegas. 

Estas são evidências de como os alunos continuam sendo crianças após ingressar no 1º ano. Portanto, para a criança desta faixa etária, 

que vive essa transição, o misto de sentimentos é intenso. Prazer, descoberta, alegria, medo, novidade, intensidade, ritmo... Enfim, uma gama de 

emoções que trazem como consequência um universo de desejos, que deixam essa criança ora assertiva, ora insegura, mas que nos mostra uma 
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naturalidade em ser criança que desabrocha e amadurece e à medida que isso acontece, enfrenta os novos desafios como alguém que explora um 

mundo ainda a ser descoberto. 

No entanto, a transição de uma etapa de ensino para a outra sempre envolve muitos fatores: novos colegas, mais matérias, conteúdos 

mais avançados, outros professores. Assim, a mudança do ensino infantil para os anos iniciais do ensino fundamental tende a ser bastante 

traumática, pois, se uma etapa é focada mais na brincadeira, a outra já começa a preparar o aluno para as etapas seguintes de educação. Essa 

ruptura, na opinião de especialistas, não pode existir, e o trabalho entre os ensinos infantil e fundamental I deve ser mais coeso e unificado, para 

o bom andamento de todas as atividades desenvolvidas no processo educativo. 

Recursos:  

Material didático diversificado, dinâmicas, roda de conversa, músicas, filmes e vídeos educativos, gincanas. 

Avaliação: 

A avaliação é realizada de forma contínua e o sucesso da adaptação é resultado de vivências e trocas de experiências entre os alunos, e outros 

colegas e, também, com os professores. É preciso que a escola e a família respeitem o tempo de cada criança. Isso significa deixar que o aluno 

se sinta seguro e tenha coragem de mergulhar no mundo das palavras, acelerando o processo de alfabetização. Valorizar o todo é muito 

importante. 

 

Referências Bibliográficas 

Família enquanto objeto de política educacional: crítica ao modelo americano de envolvimento dos pais na escola. 2001. Disponível em: 

http://www.educacaoonline.pro.br. 

TIBA, Içami. Quem ama educa. São Paulo: Gente, 2002. 

http://www.educacaoonline.pro.br/
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7.7. JOGOS ESCOLARES 

Justificativa: 

O brincar é a essência da infância e seu uso permite o trabalho pedagógico que possibilita a produção do conhecimento e também a 

estimulação da afetividade na criança. A função educativa da brincadeira oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu conhecimento 

e sua compreensão de mundo. Diante disso, a prática esportiva como instrumento educacional visa ao desenvolvimento humano e capacita o 

educando a desenvolver suas competências sociais e comunicativas, essenciais para o seu processo de desenvolvimento individual e social, ao 

mesmo tempo em que o esporte constitui-se num instrumento pedagógico que tem sido ferramenta importantíssima no auxílio dos conteúdos 

escolares. 

As diferentes competências com as quais os estudantes chegam à escola são determinadas pelas experiências corporais que tiveram 

oportunidade de vivenciar. Ou seja, se não puderam brincar, conviver com outras pessoas, explorar diversos ambientes, provavelmente suas 

competências serão restritas. A escola, sendo, pois, uma extensão do lar, deve propiciar estas atividades diversificadas, que ampliam os 

conhecimentos, a fim de prepará-las para o exercício da cidadania e a vida em sociedade. 

Acreditamos que valores como socialização, responsabilidade, cooperação, respeito, liderança, personalidade, persistência e vida 

saudável podem ser alcançados por meio da prática esportiva, fazendo das práticas de atividades físicas coletivas na escola um importante 

elemento humanizador para preparação de jovens e crianças na vida em sociedade. 

 

Objetivo geral: 

 

 Motivar e envolver os alunos, incentivando-os à prática da Educação Física e de seus conteúdos como instrumento de inclusão social 

para contribuir na formação integral do estudante como ser social e participante estimulando sua criatividade por meio da valorização 

dos jogos criados pelos alunos. 
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Objetivos específicos: 

 Praticar, escolher, preservar, imitar, dominar, adquirir competência, confiança e autonomia;  

 Adquirir novos conhecimentos, habilidades e pensamentos lógicos; 

 Conhecer e valorizar a si mesmo e as próprias forças e entender as limitações pessoais; 

 Ser ativo dentro de um ambiente seguro, que encoraje e consolide o desenvolvimento de normas, regras e valores sociais; 

 Promover a socialização e o respeito mútuo entre as crianças; 

 Reforçar a importância do brincar. 

Público alvo: Infantil 4 e 5 

Procedimentos metodológicos 

Para o desenvolvimento do projeto serão aplicadas as seguintes brincadeiras: 

Amarelinha 

Objetivos: 

 Desenvolver a consciência corporal, a capacidade de saltar num pé só girar e equilibrar-se.  

 Estimular a combinação de regras. 

Procedimento: A amarelinha é uma das brincadeiras de rua mais tradicionais do Brasil. Percorrer uma trajetória de quadrados riscados no chão 

de pulo em pulo tinha o nome “pular macaca” quando chegou aqui, com os portugueses, há mais de 500 anos. Hoje, em tempos de jogos 

eletrônicos, internet e televisão, surpreendentemente a brincadeira simples sobrevive firme e forte nos hábitos de milhões de crianças. O padrão 

é o seguinte: a pedra é lançada na primeira casa e o jogador deve percorrer o trajeto do traçado pulando (ora com um pé, ora com os dois), 

evitando o quadrado onde a pedra caiu. A sequência se repete enquanto a pedra avança de casa em casa e o grau de dificuldade aumenta. 

Batata Quente 

Objetivos: 
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 Contribuir para a socialização das crianças; 

 Desenvolver a atenção e a agilidade enquanto brincam; 

Procedimento: As crianças deverão permanecer sentadas no círculo, voltadas para o centro. Uma delas escolhida por sorteio começa a 

brincadeira sentada de costa para o grupo e cantando "batata-quente, quente... queimou!". A criança que estiver com o objeto na mão neste 

momento deverá continuar cantando. 

 

Brincadeira de Roda 

Objetivos: 

 Socializar e desinibir as crianças; 

 Auxiliar no desenvolvimento corporal; 

 Estimular a participação de todos os alunos. 

Procedimento: As brincadeiras de roda são manifestações folclóricas onde as crianças se dão as mãos, formam uma roda e cantam melodias 

que podem ou não ser acompanhadas de coreografia. 

 

Cobra-Cega 

Objetivos: 

 Estimular o desenvolvimento da percepção tátil; 

Procedimento: Todas as crianças deverão sentar-se na roda, uma delas será escolhida para ser a cobra-cega, esta terá os olhos vendados, 

ficando no centro da roda ao comando da educadora começara a andar até chegar em uma criança passando as mãos em seu rosto, cabelo e em 

seguida tentar identificá-la, esta dará continuidade ao jogo. 

 

Pular Corda 
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Objetivos:   

Desenvolver a lateralidade e a cooperação; 

 Estimular a memória e a socialização. 

 Melhorar o condicionamento físico. 

Procedimento: No jogo básico dois participantes seguram cada um uma ponta da corda, batendo-a em círculo e de forma ritmada enquanto o 

terceiro integrante pula, assim que ela tocar o chão. Para deixar o jogo mais divertido tanto o ritmo das batidas quanto os pulos podem variar. 

Quanto maior o número de jogadores e mais rápido o ritmo mais difícil fica, ainda mais se os pulos forem coreografados. 

Boliche 

Objetivo: Desenvolver noções de quantidade e sequência numérica.  

Procedimento: Confeccionar um boliche com 12 garrafas pet, contendo a sequência numérica de 1 a 12. Ao apresentar o jogo os alunos irão se 

familiarizar com os 41 numerais e em seguida, ao jogar, devem ser incentivados a contagem do número de garrafas que foram derrubadas. 

 

Avaliação e Resultados esperados 

A avaliação deste projeto será através da observação e registro sobre do educador sobre os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento das ações desenvolvidas com as crianças, bem como da qualidade das interações estabelecidas entre criança - criança e criança 

– adulto. 

Espera-se com o desenvolvimento deste projeto o melhor desenvolvimento físico e cognitivo da criança. 

 

Referências Bibliográficas 

FERREIRA, S.L. ET aL. RECREAÇÃO E JOGOS. Rio de janeiro: S PRINT, 2001. 

FRIEDMANN, A. ET AL. O direito de brinca: a brinquedoteca. São Paulo: Scritta-ABRINQ,1998. 

Hkischimoto, TIZUCO M. Jogos tradicionais infantis; o jogo a criança e a educação. Petrópolis.R IO DE JANEIRO; VOZES,1993. 
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DORNELLES, Leni Vieira.O brinquedo e o jogo na educação infantil.IN: Espaço Escola: Unijuí, ano 4,n.19,1996,p.5-11. 

 

7.8 PROJETO HORA CÍVICA  

Justificativa: Promover e resgatar o amor e o respeito pelos símbolos e pelas datas comemorativas nacionais. 

 

Objetivos:  

 Cultivar o hábito de cantar os hinos cívicos.  

 Celebrar as datas comemorativas, homenageando-as.  

 Oportunizar que os educandos demonstrem suas habilidades artísticas através de pequenas apresentações.  

 Promover a integração entre as turmas da instituição. 

Procedimentos metodológicos: 

A hora cívica será realizada no final de cada trimestre, porém no início da aula, em dia marcado com antecedência para que todos os 

envolvidos possam preparar-se para as apresentações. Reuniremos, no pátio do CMEI, todos que fazem parte da comunidade escolar para 

cantarmos o hino nacional ou, quando for conveniente, outro hino cívico. Após, serão realizadas as apresentações preparadas para tal data, as 

quais abordarão as datas comemorativas de cada mês. Tais apresentações ficarão a cargo dos alunos das turmas do CMEI, sendo que se seguirá 

uma sequência intercalada (maternal/infantil), ou seja, ao final do primeiro trimestre, os alunos da educação infantil se apresentarão e, no final 

do trimestre seguinte, os alunos dos maternal serão os responsáveis pelas apresentações e assim sucessivamente. Cabe ressaltar, por fim, que 

também faz parte das atividades que compõem o projeto “Hora Cívica”, o desfile anual em comemoração ao dia 07 de setembro. 

Avaliação e Resultados esperados: 

 Através da execução semanal dos hinos espera-se que desperte e aprimore nas crianças o senso de patriotismo e o respeito à bandeira 

nacional. 

Referências Bibliográficas 
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Escola militarizada, incompatibilidade com a democracia? Disponível em: https://jus.com.br/artigos/41041/escola-militarizada-

incompatibilidade-com-a-democracia 

 

YouTube. Documentário 1984, George Orwell. Disponível em: https://youtu.be/o2muKJWZeMc 

https://jus.com.br/artigos/41041/escola-militarizada-incompatibilidade-com-a-democracia
https://jus.com.br/artigos/41041/escola-militarizada-incompatibilidade-com-a-democracia
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7.9. DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA 

Justificativa: O envolvimento da família escolar é sem dúvida um componente essencial no processo de desenvolvimento da criança. Por este 

motivo desenvolvemos esse projeto buscando realizar atividades de interação entre alunos família e escola. “O Dia da Família na Escola é 

fundamental para incentivar a comunidade a estar mais próxima e envolvida em ações que venham fortalecer o trabalho desenvolvido pela 

escola, além de estreitar os laços entre professores, alunos, pais e gestores”. 

Objetivo geral: 

 Buscar a interação entre os alunos e as famílias. 

Objetivos específicos: 

 Estabelecer vínculos família/escola; 

 Refletir sobre o papel da escola e da família; 

 Despertar na família a participação na vida escolar. 

Procedimentos metodológicos: 

 A data que será celebrada o “Dia da Família na Escola” será no mês de abril, com intuito de envolver todos os membros da família dos 

alunos que frequentam a escola e da comunidade escolar. Neste dia os alunos irão realizar apresentações culturais para os pais, também serão 

passados vídeos e/ou palestras sobre a importância da unidade familiar, a construção de valores na criação dos filhos, o cuidado e a 

responsabilidade dos pais com os filhos.  

 

Avaliação e resultados esperados: 

 A avaliação será feita através de registros, de acordo com a participação de todos.  

 Espera-se que todos os familiares participem e que se consiga mostrar a importância do envolvimento da família no processo de ensino e 

de aprendizagem das crianças. 
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Buscamos promover a interação entre família e escola. 

Referências Bibliográficas 

Família enquanto objeto de política educacional: crítica ao modelo americano de envolvimento dos pais na escola. 2001. Disponível em: 

http://www.educacaoonline.pro.br. 

TIBA, Içami. Quem ama educa. São Paulo: Gente, 2002. 

 

7.10. PROJETO PEDAGÓGICO DE LEITURA EM MINHA CASA 

Vamos viajar com a família na leitura? 

Público alvo: Alunos daEducação Infantil   

Tempo previsto: O projeto é trabalhado em todo o ano letivo, porém com temas diferentes a cada bimestre. 

Envolvidos: Professores, alunos, coordenadores pedagógicos a, diretores e pais. 

Justificativa: 

          As histórias educam e estimulam o desenvolvimento, atenção, imaginação, observação, memória, reflexão e linguagem. 

          Tendo em vista a fundamental importância da formação do leitor, este projeto de leitura foi elaborado com o objetivo de incentivar o 

hábito de ler no convívio familiar e estimular a criatividade do aluno. Dessa forma, o contato com o mundo da leitura explorado em contos, 

versos ou prosa, fará com que o aluno aprenda através da fantasia, a solucionar eventuais problemas da sua vida diária, compensando as 

pressões de seu cotidiano, desenvolvendo o otimismo, transmitindo uma mensagem de felicidade e realização. 

        O projeto é desenvolvido em todas as Unidades Escolas, em todas as turmas, também no CMEI nas turmas do Infantil 5. Foi denominado 

“PROJETO: LEITURA EM MINHA CASA”” por contar com a utilização de uma bolsa, que viaja de dois em dois dias com uma criança e que 

vai acompanhada de alguns livros que deverão ser lidos junto com a família e um caderno de registro onde deverá ser registrado o que a criança 

mais gostar da história que lhe foi contada e também uma ficha para que ela responda algumas questões referentes o que ele mais gostou do 

livro escolhido. 

http://www.educacaoonline.pro.br/
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         O projeto tem como finalidade proporcionar, através da interação da criança com o adulto, tanto na escola como no ambiente familiar, 

uma oportunidade para as mesmas, de conviverem de forma dinâmica, criativa e prazerosa com os adultos e com livros de literatura infantil bem 

como com história populares, lendas e histórias locais, favorecendo a formação do espírito crítico do leitor e socialização de uma informação. 

 

Objetivos: 

 Desenvolver estratégias e procedimentos de leitura eficientes para ensinar os alunos, começando pelo trabalho com a mala viajante; 

 Propor situações didáticas que garantam, de maneira contínua, a abordagem de gêneros diversos selecionados em função de temas de estudo 

e com grau de dificuldade crescente; 

 Fazer parte de situações sociais de leitura, como as discussões sobre obras lidas e a indicação das apreciadas; 

 Oportunizar aos estudantes o acervo de inúmeras obras literárias de variados autores, buscando sempre, ampliar seus conhecimentos e suas 

capacidades criativas; 

 Incentivar o estudante a compreender e utilizar melhor as regras ortográficas da Língua Portuguesa; 

 Ler individualmente e em grupo, conhecendo os clássicos e identificar recursos linguísticos, procedimentos e estratégias discursivas para 

relacioná-las com seu gênero; 

 Reconhecer a leitura como uma fonte essencial para produzir bons textos; 

 Proporcionar a interação da criança com a sua família, convivendo de forma dinâmica, criativa e prazerosa com os familiares e com livros de 

literatura bem como com histórias populares, lendas e histórias locais, favorecendo a formação do espírito crítico do leitor; 

 Aprimorar a linguagem oral e escrita dos alunos, de modo a ampliar o vocabulário.  

  

Metodologia: 

 A Secretaria da Educação fornece a todas as escolas e CEMEI uma Bolsinha de Leitura padrão conforme modelo anexo: 
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 Dentro da bolsinha são colocados três livros, de acordo com a faixa etária dos educandos, anexando à mesma um caderno de registro e uma 

folha com encaminhamentos para que pais e filhos deem sua opinião sobre as leituras realizadas. A cada dois dias um educando leva, seguindo a 

lista da chamada. 

 Chegando em casa a criança deverá escolher um dos livros e começar a sua leitura. É necessário contar com o auxílio dos pais nessa 

empreitada, pois eles devem acompanhar a história junto com os filhos. Após a leitura a criança deverá fazer um registro no caderno, resumindo 

a leitura que realizou e dando a opinião sobre o Projeto. Além do caderno na Bolsinha segue uma folha com alguns questionamentos referente a 

autores, ilustradores, personagens e assunto abordado pelo livro lido que a criança mais se identificou para que a criança preencha. 

 Proporcionar rodas de leitura; 

 

Estratégias: 

 Conversa informal e dirigida sobre a opinião dos livros lidos, ouvindo o conceito de cada aluno; 

 Roda de leitura; 

 Visitas a biblioteca; 

 Organizar o cantinho da leitura em sala de aula; 

 Produções textuais; 
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 Concurso de frases e produções textuais; 

 Elaboração de mural com exposição das produções textuais  ; 

 Cartazes coletivos; 

 Leitura e Declamação de poemas e poesias; 

 Organizar roda de leitura para que os alunos expressem os sentimentos que aparecem no texto durante a leitura, como medo, alegria, 

espanto, tristeza e humor. 

 Conversar com a turma sobre alguns aspectos importantes dos livros. 

 

Recursos: 

Livros paradidáticos diversos, cartolina, papel Kraft, cola, caneta hidrocor, lápis de cor, giz de cera, tesoura, régua. 

 

Avaliação: 

A avaliação é realizada de forma contínua, através das produções individuais e coletivas dos educandos, da responsabilidade e do 

interesse dos alunos em realizar as atividades propostas em sala de aula. Também é realizada uma avaliação, levando em consideração a opinião 

dos pais e alunos em relação ao caderno e a folha de encaminhamentos que os mesmos respondem e dão a opinião sobre o Projeto. 

Referências Bibliográficas 

BABENGER, Richard. Como incentivar hábitos de leitura. São Paulo, 2005. 

DEMO, Pedro. Princípios científicos e educativos. 3º ed. São Paulo, 1993. 

FERNANDES, Gilmara de Jesus. Leitura na Educação Infantil: benefícios e práticas significativas. Campanha Nacional de Escolas da 

Comunidade – Faculdade Cenecista de Capivari, São Paulo, 2010. 
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7.11. PROJETO BRIGADAS ESCOLARES 

Justificativa: 

 O Programa Brigadas Escolares visa trabalhar no ambiente escolar, onde se espera que professores, funcionários e alunos tenham 

conhecimento das medidas de segurança cabíveis ao Prédio Escolar, para que se forem necessários em casos de possíveis incêndios ou situações 

de risco os envolvidos estejam treinados. 

 

Objetivo Geral: 

 Promover a conscientização da Comunidade escolar para ações de enfrentamento de eventos danosos, naturais e humanos, bem como de 

situações emergenciais no interior da escola para garantir a segurança dos nossos alunos, professores e funcionários.   

 

Objetivos específicos: 

 Construir uma cultura de prevenção de acidentes a partir do ambiente escolar; 

 Proporcionar aos alunos, professores e funcionários da Rede de Ensino condições mínimas para o enfrentamento de situações 

emergenciais no interior da escola. 

 

Metodologia: 

 No início do ano letivo será feito reunião contemplando toda a comunidade escolar (direção, equipe pedagógica, professores, 

funcionários, pais e alunos), para explanação do Programa Brigadas Escolares e do Plano de Abandono que consiste na retirada de forma segura 

de alunos, professores e funcionários da edificação escolar, por meio de exercícios simulados. Os exercícios simulados serão realizados 01 (um) 

por trimestre. 

 

Avaliação: 
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Através do Projeto Brigadas Escolares espera-se que alunos, professores e funcionários tenham o conhecimento das medidas preventivas 

de segurança para que em um eventual incidente saibam como proceder. 

Referências Bibliográficas 

Brigada Escolar – Núcleo Regional de Educação de Cascavel - PR – disponível em: 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/arquivos/File/cascavel/brigada_escolar/pdce_capacita.pdf 

 

7.12 PROJETO – LIXO NO LIXO, NOSSA ESCOLA É UM CAPRICHO. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Alunos, professores e demais funcionários do Cmei Irmã Dulce. 

 

 JUSTIFICATIVA 

 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/arquivos/File/cascavel/brigada_escolar/pdce_capacita.pdf
https://2.bp.blogspot.com/-PsTZ9R5nRYs/WJcz18x2I9I/AAAAAAAAAoo/cnwt5IZrdi8fwvL91IQ1f_oiMhw5oK88gCLcB/s1600/lixo-e-no-lixo-1-728.jpg
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O projeto: Meio ambiente (lixo no lixo nossa  escola é um  capricho), tem por princípio básico conscientizar os alunos e a 

comunidade escolar sobre a necessidade de se construir uma prática social baseada na preservação do ambiente, isto é, buscarmos nos 

conscientizarmos de que para estarmos no mundo é necessário que cuidemos dele, não poluindo e criando formas de efetivar ações e atitudes de 

respeito e preservação ao meio ambiente. Nesse sentido, o tema visa sensibilizar a comunidade escolar para a prática de atitudes concretas em 

relação ao meio ambiente escolar a fim de perceber que as ações mais próximas podem contribuir para preservação do planeta. 

 

OBJETIVOS 

·       Formar, criar consciência ecológica com a comunidade escolar.  

·       Discutir e criar formas alternativas de ação, de como cuidar melhor do meio ambiente.  

·       Divulgar os trabalhos realizados durante o projeto meio ambiente.  

·      Zelar pelo ambiente escolar; 

·      Promover ações concretas de atitudes positivas em relação ao meio ambiente; 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

• Pesquisas bibliográficas sobre o assunto; (Questão ambiental). 

• Pesquisa fotográfica.  

• Palestras com pessoas envolvidas com a questão ambiental. 

• Vídeos (assistir e produzir filmes, documentários sobre o assunto). 

• Confecção de cartazes, murais. 

• Montagem de maquetes; 
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• Elaboração de princípios de preservação e cuidados com o meio ambiente.  

• Trabalhar textos, histórias, músicas com a temática ambiental. 
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OBSERVAÇÃO: Estarão envolvidos na execução do Projeto: “Lixo no Lixo nossa escola é um capricho” Direção, coordenação 

pedagógica, professores, funcionários, alunos e comunidade em geral. 

 

AÇÕES RESPONSÁVEIS COMO 

FAZER 

Será indicado um 

alunos de cada 

turma, como 

monitores 

ambientais, que 

terão a 

responsabilidade 

de zelar junto aos 

colegas pelo 

cumprimento das 

atitudes 

elencadas 

anteriormente 

juntamente com 

os alunos. 

Professor, 

funcionários e 

aluno de cada 

turma 

Durante as aulas 

observar, 

orientar o e 

avaliar o estado 

de conservação 

da sala de aula e 

do pátio. 

Serão Professor, corpo Através de aulas 

confeccionados 

cartazes 

ilustrativos e 

informativos a 

partir da pesquisa 

e registros 

(elaborados pelos 

alunos) para 

expor no hall da 

escola. 

discente e 

funcionários. 

e vídeos 

informativos. 

Dramatização e 

oficinas de 

aprendizagens, 

música também 

poderá fazer 

parte do projeto. 

Professores

, funcionários e 

alunos 

Atividades em 

sala 

Algumas 

sugestões de 

Professores, 

funcionários e 

Oficina de artes 
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atividades: 

reciclar o papel, 

mutirão de 

limpeza na 

escola, 

construção de 

brinquedos com 

materiais 

recicláveis. 

alunos 

Escolha de 

monitores mirins, 

responsáveis pelo 

monitoramento 

do recreio 

observando e 

alertando, para 

posturas 

ambientalmente 

corretas aos 

outros colegas. 

Professores, 

funcionários e 

alunos. 

Através da 

observação no 

horário do 

recreio 

Cuidar das Professores, Cada dia uma 

plantas e árvores 

da escola, (cada 

dia uma 

professora com 

sua turma irá 

ficar responsável 

em aguar e 

cuidar das 

plantas), 

funcionários 

alunos. 

professora irá 

ficar 

responsável em 

levar a sua 

turma para 

cuidar e aguar 

as plantas 

 Manter as salas e 

outras 

dependências da 

escola sempre 

limpas. 

Alunos, 

professores, 

funcionários. 

Monitorando e 

conscientizando 

sobre a 

importância da 

preservação das 

dependências da 

escola 

Zelar pelo 

patrimônio 

público  

Todos os 

funcionários, 

alunos e 

professores 

Conscientização 

Buscar junto às Direção e Através de 
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empresas da 

região apoio para 

adquirirmos 

lixeiras para 

coleta correta do 

lixo. 

pedagógico ofícios 

Conhecer as leis 

municipais sobre 

o meio 

ambiente.  

Professores, 

alunos e 

funcionários. 

Através de aulas 

explicativas e 

informativas 

Montagens de 

jogos, como 

bingos, trilhas, 

etc...  

Professores, 

alunos e 

funcionários. 

Através de 

oficinas 

Palestras sobre o 

tema ambiental.  

Secretaria do Meio 

ambiente 

Solicitação 

através de email 

Concurso 

literário Meio 

Ambiente 

Professores, 

funcionários, 

alunos. 

Através do 

concurso: 

Desenhos, 

frases e poesias. 

Debate com 

demais 

funcionários da 

escola, sobre 

necessidade de 

preservação do 

patrimônio 

publico. 

Agentes de 

serviço, diretor  e 

Outros. 

Bate papo no 

inicio da aula. 

OBSERVAÇÃO:   

Todos os dias, se produz, na escola, grande quantidade de lixo: o que resta no final dos recreios, nas salas de aula e nos vários ambientes 

onde alunos, professores e outros profissionais desenvolvem suas atividades. Pensando nesta questão e na necessidade de se refletir sobre 

pontos importantes como desperdício, consumo desenfreado, reaproveitamento, reciclagem, enfim como surge e que destino dar a este lixo, 

idealizou-se tal projeto. Pretendemos fazer com que os alunos, baseados nesta reflexão, possam partir para a ação: separando o lixo da escola, 

buscando a melhor forma de descartá-lo e disseminando estes conhecimentos para a comunidade. 

ATIVIDADES: 
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Fazer uma análise do lixo que é encontrado no ambiente escolar, realizar a coleta aos arredores das Unidades Escolares quando for 

necessário. Discutir as questões, através de vídeos, relatos, entrevistas, histórias. Promover oficinas de reciclagem, não só para os alunos, mas 

abertas a comunidade, utilizando o material que separarmos que poderão se tornar brinquedos, enfeites, instrumentos, potes, vasos e o que mais 

a imaginação permitir.  

DESEJOS: 

Pretendemos mudar a visão sobre os resíduos que são produzidos por nós, além de repensar hábitos de descarte incorretos. No final, 

talvez tenhamos uma escola mais limpa, com uma coleta seletiva regular e com alunos e profissionais mais comprometidos como o meio 

ambiente. 

PESSOAS: 

Será, portanto, um projeto da escola, interdisciplinar, e não apenas de uma área ou atividade. Pretendemos, assim, tentar fazer com que 

os alunos levem o que estão desenvolvendo na escola para as suas casas e, quem sabe, venham a influenciar na separação do lixo da sua casa, da 

sua rua e do seu bairro. Todos estarão envolvidos, desde os alunos, professores, funcionários, direção , os pais, a comunidade e, se possível, 

instituições que possam nos ajudar. 

 AVALIAÇÃO 

Deverá ser feita de acordo com os resultados obtidos, levando em consideração a receptividade da comunidade escolar, o entendimento dos 

envolvidos bem como, a mudança de atitudes em relação ao meio ambiente e o ambiente escolar.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental.  — Brasília: MEC/SEF, 1998. 
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 REIGOTA, M. Desafios à educação ambiental escolar. In: JACOBI, P. et al. (orgs.). Educação, meio ambiente e cidadania: reflexões e 

experiências. São Paulo: SMA, 1998. p.43-50. 

 

 PENTEADO, H. Dupas. Meio Ambiente e Formação de professores. (coleção questões de nossa época). São Paulo: Cortêz, 1994. 

 

 GÍRIO, Maria das Graças de Castro.  A preservação do meio ambiente na 

educaçãoinfantil. In:http://www.neteducacao.com.br/portal_novo/?pg=artigo&cod=1705 Acesso em: 19/09/2016 

 

7.13 PROJETO PEDAGÓGICO DE SAÚDE BUCAL  

PROJETO: SAÚDE BUCAL CUIDADO COM OS DENTES É FUNDAMENTAL. 

INTRODUÇÃO: 

 Distribuição de escovas e cremes dentais;  

 Escovação diária após merenda escolar;  

 Escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor semestralmente; 

  Agendamento dos alunos para atendimento dentário, apenas os casos mais graves; 

 

PÚBLICO ALVO: Todos os educandos do Ensino Fundamental. 

TEMPO PREVISTO: O projeto é trabalhado durante todo o ano letivo. 

ENVOLVIDOS: Professores, alunos, coordenadores pedagógicos a, diretores e dentista.  

JUSTIFICATIVA: 

          A Saúde bucal é uma prática indispensável ao desenvolvimento de um individuo, é um hábito a ser cultivado desde os primeiros meses de 

vida da criança. 
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Não se pode separar higiene bucal de saúde, é um dos cuidados básicos não apenas com a aparência, mas com uma das partes mais 

importantes do corpo humano, por onde consumimos alimentos e líquidos que nos mantém vivos. 

Cuidar de nossa boca, nossos dentes não apenas deixar o sorriso mais bonito e faz bem para a autoestima, mas também previne muitos 

males como cáries, tártaro, mau hálito, e até certo ponto alguns males do estômago. Nesse sentido, é importante que a escola trabalhe estes temas 

com os alunos, de forma a atuar preventivamente (os ensinando a evitar transtornos futuros).  Muitas crianças possuem cáries, feridas na boca, 

mau hálito e perca de dente precoce, sendo a maioria das crianças de baixa renda. 

Assim, o CMEI elaborou um projeto pra ser executado nas salas de educação infantil e maternal, pensando na viabilidade na execução do 

projeto, e que também possa ser viável em uma escola com poucos recursos, por se tratar de uma escola pública. Os materiais necessários para as 

aulas poderão ser adquiridos gratuitamente na Secretaria Municipal de Saúde.  

OBJETIVOS: 

 Desenvolver hábitos de higiene bucal corretos e regulares, através da conscientização de sua importância, e oferecendo exemplos de 

práticas como escovar os dentes, a língua, como usar o fio dental e etc.; 

 Cuidar da saúde dos alunos e ensiná-los a cuidar de si mesmos; 

 Desenvolver raciocínio lógico e coordenação motora; 

 Ensinar respeito e disciplina para com o próprio corpo. 

 Diminuir a incidência da cárie dentária;  

  Formar multiplicadores,  

 Promover melhoria na condição bucal dos alunos e famílias envolvidas, 

 Conhecer mais sobre nossa boca, nossos dentes, suas funções e etc.; 

 Criar hábitos de higienização e de autonomia aos alunos na escovação dos dentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Orientar as crianças sobre os cuidados com a higiene bucal e usa-las como transmissores de novas experiências, 
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  Ampliar conhecimento e favorecendo a analises criticas e a compreensão dos fatores protetores e dos fatores protetores e dos 

determinantes do processo de saúde-doença bucal para os cuidadores, 

 Familiarizar as crianças com o profissional de odontologia visando reduzir sentimentos de ansiedade e medo em relação ao tratamento. 

METODOLOGIA: 

 É organizado rodas de conversa com os alunos, feito a demonstração da maneira correta de fazer a escovação, é explicado a importância dos 

cuidados com a boca, a dentista utiliza de várias técnicas para ensinar como se deve fazer a escovação, mostrou dentes cariados para que as 

crianças tenham noção de como ficaria os dentes caso não seja feita uma higiene adequada.   

ESTRÁTEGIAS: 

 Materiais Didáticos  

  Jogos Lúdicos  

  Filmes educativos;  

 Músicas infantis;  

 Vídeos; 

  Teatros;  

  Palestras de caráter informal; 

  Escovação supervisionada; 

 Conversas informativas a cerca do tema; 

 Demonstrações; 

 Teatro de fantoches. 

RECURSOS: 

  Escovas.Copos. Creme Dental. Moldes de gesso em tamanho grande. Escova Grande. Folders.Bonecos de fantoche. Maquina Fotográfica. 



127  

RESULTADOS ESPERADOS:  

 Observou-se melhora na higiene oral dos que participaram das ações na escola, aumento no número daqueles que apresentaram gengiva saudável 

ou inflamação leve no segundo exame nos grupos da escola.  Houve um aumento na frequência de escovação no grupo escola.  

AVALIAÇÃO: 

A avaliação é realizada de forma contínua, conscientizando os alunos da importância de manter uma saúde bucal adequada. Tais como 

ações para uma melhoria na qualidade de vida das crianças.  

 

REFERÊNCIAS 

 http://www.orthoneo.com.br/higiene.asp (MANUAL DE HIGIENE BUCAL) 

 

 http://allegro.odo.br/inicio/?p=692 (VÍDEOS SOBRE HIGIENE BUCAL) 

 

PAULETO,A.R.C; PEREIRA, M.L.T; CYRINO,E.G. Saúde bucal: uma revisão crítica sobre programações educativas para escolares.Ciência & 

Saúde Coletiva, 9(1):121-130,2004 16. 

 

Sá, L. O.; Vasconcelos, M. M. V. B. A importância da educação em saúde bucal nas escolas de ensino fundamental – Revisão de literatura 

Odontologia. Clín.-Científic., Recife, 8 (4) 299-303, out./ dez., 2009 
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7.14. MATRIZ CURRICULAR 
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7.16. PLANO DE AÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARA 2020  

Dimensão Frentes de 

atuação 

 

Objetivo 

 

Meta 

 

Prazo 

 

Ações 

 

Detalhamento das 

ações 

 

Responsável 

Formação 

dos 

profissionais 

da escola 

Informações e 

acompanha-

mento dos 

professores; 

 

 

Ampliar o 

conhecimento 

pedagógico 

dos 

professores. 

Melhor 

desempe-

nho 

profissional 

Decorrer 

do ano 

letivo 

Disponibilizar 

suporte para 

que a formação 

aconteça 

Serão disponibilizados 

Links com endereços 

eletrônicos para acesso 

aos cursos e ao material 

de apoio, dando suporte 

aos professores que 

tiverem dificuldades de 

acesso e execução do 

curso. 

Diretor e  

Coordenação 

Pedagógica 

Redução 

abandono 

escolar do 

aluno 

Melhorar o 

contato com os 

responsáveis; 

Acompanhar 

melhor o 

aluno; 

Transmitir 

mais 

informações 

aos pais ou 

responsáveis. 

Que todas as 

crianças 

matriculadas 

frequentem a 

instituição 

Maior 

assiduidade 

dos alunos 

matricula-

dos 

Primeiro 

trimestre 

do ano 

letivo 

Informar a 

coordenação 

pedagógica 

para que as 

medidas 

cabíveis sejam 

tomadas. 

Após a direção ser 

informada pelo professor 

sobre o abandono do 

aluno, o diretor irá se 

informar sobre os 

possíveis motivos da 

ausência do aluno na 

instituição e conversar 

com os pais sobre a 

importância da 

participação deste na 

escola. 

Diretor, 

Coordenação 

Pedagógica e 

secretária 

Melhoria na 

aprendiza-

gem 

Imaginação; 

Raciocínio 

lógico; 

Concentração; 

Coordenação 

motora; 

Ludicidade.  

Melhorar o 

processo de 

ensino e 

aprendizagem. 

Melhoria 

na 

educação e 

formação 

do aluno e 

aumento do 

interesse do 

Decorrer 

do ano 

letivo 

Aquisição e 

disponibiliza-

ção dos 

materiais 

necessários 

para que essa 

prática 

Levantamento dos 

materiais que a escola já 

possui; 

Conversa com os 

professores sobre quais 

os materiais que para ser 

adquiridos. Pesquisas e 

Diretor/ 

Coordenação 

Pedagógica/

Educadores 
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aluno nas 

aulas. 

aconteça. produção de ofícios para 

adquirir esses materiais e 

compra dos materiais. 

Melhoria na 

infraestrutura 

o prédio 

Cobertura da 

rampa de 

acesso; 

Cobertura da 

saída dos 

banheiros. 

Melhorar o 

acesso ao 

prédio; 

Proteção 

desses espaços 

em dias 

chuvosos. 

Que todos 

tenham 

melhor 

acesso ao 

prédio. 

Primeiro 

semestre 

Execução de 

um projeto 

descrevendo a 

necessidade 

desta melhoria. 

O Projeto será 

apresentado ao 

responsável pelas obras 

para possível orçamento 

de gastos; compras dos 

materiais necessários; 

execução da obra. 

Diretor 



133  

7.17 PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR (PPC) - 06 MESES À 05 ANOS 

 

7.17.1 Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos 

 

7.17.1.1 Apresentação do Campo de Experiência. 

De acordo com O Referencial Curricular do Paraná, o corpo é para a criança um meio de expressão e comunicação que a auxilia em sua 

relação com o mundo. As experiências e vivências com o corpo são progressivas e emancipatórias, na medida em que são possíveis a percepção 

e o domínio do funcionamento do próprio corpo, reconhecendo seus limites e possibilidades.  

À medida que se relaciona com o mundo por meio de seu corpo, por intermédio das mediações, gradativamente, a criança incorpora a 

consciência do modo como acontecem essas relações, realizando movimentos afins quando percebe alterações de acordo com as suas 

experiências e aprendizagens. 

Em conformidade com a Proposta Pedagógica da AMOP, com o corpo, as crianças, desde cedo, exploram o mundo, os espaços e os 

objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro e sobre o universo 

social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes desta corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o 

teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As crianças 

conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, 

desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. 

Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam sempre animadas pelo espírito lúdico e na 

interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir 

variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo. 

Deste modo o Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos tem como objetivos a execução de atividades que desenvolvam a 

coordenação motora das crianças e situações nas quais o uso do espaço com o corpo e variadas formas de movimentos são exploradas, para que 
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essas possam conhecer melhor o seu corpo, bem como sua utilização e autocuidado, promovendo atividades e situações nas quais o uso do 

espaço com o corpo e as mais variadas formas de movimentação são exploradas, através de situações que proporcionem a autonomia, o 

desenvolvimento das suas possibilidades, e seus limites na interação com o meio em que está inserida, tendo como principal objeto de estudo o 

próprio Corpo. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) enfatiza que o Campo de Experiência está ligado à constituição de atitudes nas relações 

vivenciadas pela criança ao longo da Educação Infantil, colocando as interações e brincadeiras como eixos do processo educativo e tratando dos 

Direitos de Aprendizagem que entrelaçam as experiências concretas da vida cotidiana das crianças com os conhecimentos sistematizados 

possibilitando a esta:  

■ CONVIVER com crianças e adultos e experimentar, de múltiplas formas, a gestualidade que marca sua cultura e está presente nos cuidados 

pessoais, dança, música, teatro, artes circenses, jogos, escuta de histórias e brincadeiras. 

■ BRINCAR, utilizando movimentos para se expressar, explorar espaços, objetos e situações, imitar, jogar, imaginar, interagir e utilizar 

criativamente o repertório da cultura corporal e do movimento. 

■ PARTICIPAR de diversas atividades de cuidados pessoais e do contexto social, de brincadeiras, encenações teatrais ou circenses, danças e 

músicas; desenvolver práticas corporais e autonomia para cuidar de si, do outro e do ambiente. 

■ EXPLORAR amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas; descobrir modos de ocupação e de uso do espaço com o corpo 

e adquirir a compreensão do seu corpo no espaço, no tempo e no grupo. 

■ EXPRESSAR corporalmente emoções, ideias e opiniões, tanto nas relações cotidianas como nas brincadeiras, dramatizações, danças, 

músicas, cotação de histórias, dentre outras manifestações, empenhando-se em compreender o que outros também expressam. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico da instituição, o contexto escolar se caracteriza por proporcionar situações de 

aprendizagem que viabilizem o desenvolvimento da criança dentro deste campo de experiência, possibilitando condições de interações com os 

objetos, com outras crianças e com os adultos de forma lúdica para a construção de significados e consciência corporal que a possibilite fazer 

descobertas, hipóteses e utilizar diversificadas formas de expressões, a fim de conhecer-se e construir sua própria identidade.  
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7.17.1.2 Conteúdos 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

SABERES E 

CONHECIMENT

OS 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

CONTEÚDO ESPECÍFICO B1 M1 M2 M3 INF4 INF

5 

(EI0/01CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. 

Comunicação 

corporal. 

 

 

 

Estado de tensão, 

movimento, 

relaxamento 

corporal. 

 Expressar reações corporais 

de inquietação e satisfação 

por meio do choro, do 

sorriso e do balbucio. 

 Movimentar o corpo para 

alcançar objetos que estão 

próximos ou distantes. 

 Virar-se para visualizar ou 

alcançar objetos que lhe 

chamam a atenção. 

Experiências com 

brincadeiras e danças 

1º2T2º

T3ºT 

     

Estudo sobre o corpo 

humano de forma lúdica 

2ºT3º

T 

     

       

Possibilidades sensoriais e 

expressivos 

2ºT3º

T 

     

Funções e sensações de seu 

próprio corpo 

2ºT3º

T 

     

Orientação espacial  3ºT      

                                                 
1Legenda: B: Berçario; M1: Maternal 1; M2: Maternal 2; M3: Maternal 3; INF 4: Infantil 4; INF 5: Infantil 5 

1ºT, 2ºT e 3ºT se refere a periodicidade (Trimestral) 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 Participar de situações 

coletivas de canto e dança, 

manifestando-se 

corporalmente. 

 Reagir positivamente frente 

a estímulos sensoriais. 

Experiências diversas de 

comunicação 

1ºT2º

T3ºT 

     

(EI0/01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

Possibilidades 

corporais. 

 

 

 

Movimentos 

fundamentais 

 Brincar com o próprio 

corpo realizando 

movimentos de engatinhar, 

de andar, de levantar-se, de 

sentar, de descer, de 

carregar, de rastejar, de 

subir, de rolar, de ficar em 

pé, de deitar, explorando 

diferentes espaços e 

aperfeiçoando 

progressivamente sua 

autonomia. 

Dramatização, expressão e 

comunicação com seu 

próprio corpo e de seus 

colegas 

2ºT3º

T 

     

Corpo e movimentos 2ºT3º

T 

     

Orientação com noções: 

frente, atrás, no alto, entre 

outros 

3ºT      

Coordenação óculo manual 1ºT 

2ºT 

3ºT 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 Pegar objetos que estão 

próximos e explorá-los. 

 Realizar movimentos 

coordenados com as mãos. 

 Vivenciar brincadeiras e/ou 

circuitos simples ou com 

obstáculos que permitam 

empurrar, balançar, 

escorregar, equilibrar se, 

arrastar, engatinhar, 

tentativas de levantar, de 

subir, de descer, passar por 

debaixo de, por cima de, 

rolar, procurar, pegar. 

 Experienciar a manipulação 

de objetos com movimentos 

de apertar, de tocar, de 

balançar, de arremessar, de 

empurrar, de rolar, de 

transferir objetos de uma 

Coordenação motora ampla, 

equilíbrio, destreza e 

possibilidades motoras 

1ºT 

2ºT 

3ºT 

     

Música e movimento 1ºT 

2ºT 

3ºT 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

mão para outra, de colocar e 

de tirar de um recipiente 

para outro. 

 Movimentar as diferentes 

partes do corpo 

fortalecendo o tônus 

muscular . 

(EI0/01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 

Imitação como 

forma de 

expressão. 

 

 

Movimento. 

 Produzir movimentos e 

gestos com intencionalidade 

de imitar. 

 Movimentar-se ao som de 

músicas que retratam 

características sonoras e 

gestuais dos animais.  

 Movimentar-se livremente 

ou ao comando do(a) 

professor(a) imitando gestos 

de pessoas e animais. 

Jogos pedagógicos 

educativos 

1ºT 

2ºT 

3ºT 

     

Tipos de brincadeiras e 

músicas que 

movimentam o corpo 

1ºT 

2ºT 

3ºT 

     

Imitação  2ºT 

3ºT 

     

Dança  2ºT3º

T 

     

(EI0/01CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Cuidados com o 

corpo.  

 

 

Práticas sociais 

relativas à saúde, à 

higiene e à 

alimentação. 

 Participar dos cuidados com 

o seu corpo enquanto 

higienizada. 

 Reconhecer o(a) 

professor(a) como 

auxiliador de suas ações. 

 Demonstrar por meio de 

gestos e expressões quando 

está suja ou com 3fome. 

 Reagir evidenciando o 

reconhecimento de 

momentos de higiene, 

alimentação e repouso.  

Práticas de higiene 

(alimentação, trocas, 

banhos) 

1ºT 

2ºT 

3ºT 

     

Manifestações de 

emoções para 

comunicar o que 

deseja 

1ºT 

2ºT 

3ºT 

     

Manifestações de 

atitudes de desconforto 

3ºT      

(EI0/01CG05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes 

materiais e objetos. 

 

Movimentos de 

preensão, de 

 Agarrar e segurar materiais 

estruturados e não 

estruturados de diferentes 

Manusear objetos com 

diferentes texturas 

2ºT      

Manipulação de peças 3ºT      
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

encaixe e de 

lançamento. 

tamanhos, explorando-os. 

 Explorar objetos diversos de 

borracha, de madeira, de 

metal, de plástico, de tecido, 

de papel etc., apertando, 

mordendo, tocando, 

balançando, produzindo 

sons, jogando, empurrando, 

puxando, rolando etc. 

 Experimentar novos 

movimentos ao explorar 

objetos ou brinquedos. 

de encaixe 

Percepção tátil 1ºT 

2ºT 

     

Arremesso de objetos 1ºT 

2ºT 

     

Percepção tátil  1ºT 

2ºT 

3ºT 

     

(EI01CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

 

 

 

Coordenação 

motora ampla: 

equilíbrio, destreza 

e postura corporal. 

 Expressar sentimentos 

referentes a confortos e 

desconfortos por meio de 

gestos e movimentos em 

jogos, brincadeiras e 

interações. 

 Explorar progressivamente o 

 

Coordenação 

visomotora 

 1ºT 

2ºT 

3ºT 

    

Brincadeiras de roda  3º T     

Habilidades 

perceptivo motoras e 

pessoas envolvidas 

 1ºT 

2ºT 

3ºT 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

 

Seu corpo, suas 

possibilidades 

motoras, sensoriais 

e expressivas. 

 

 

Compreensão 

global do corpo: 

partes, funções e 

sentidos. 

próprio corpo na perspectiva 

de conhecê-lo, sentindo os 

seus movimentos. 

 Movimentar as partes do 

corpo para expressar 

emoções, necessidades e 

desejos. 

 Participar de brincadeiras 

envolvendo cantigas, rimas 

ou outras situações que 

envolvam movimentos 

corporais. 

 Explorar objetos diversos de 

diferentes materiais para 

apertar, morder, tocar, 

balançar, produzir sons,  

arremessar, empurrar, puxar, 

rolar, encaixar, rosquear e 

outros. 

 Realizar comandos em 

na resolução de 

diferentes tarefas 

Manifestações de 

atitudes de 

desconforto 

 1ºT 

2ºT 

3ºT 

    

 

Manifestações 

culturais de sua 

cidade e outros locais 

 1ºT 

2ºT 

3ºT 

    

Jogos variados em 

linhas e círculo 

 2ºT     

Localização das 

partes do corpo e 

suas sensações 

 1ºT 

2ºT 

3ºT 

    

Noções de 

acontecimentos do 

cotidiano 

 3ºT     

 

Condutas motora de 

 1ºT 

2ºT 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

momentos de brincadeira e 

do dia a dia: levantar, sentar, 

abaixar, subir, descer,  

dançar, comer, beber etc. 

 Brincar nos diferentes 

espaços com obstáculos que 

permitem empurrar, balançar, 

escorregar,  equilibrar-se, 

arrastar, engatinhar, levantar, 

subir, descer, passar por 

dentro, por baixo, rolar, 

perseguir, procurar, pegar 

etc., vivenciando limites e 

possibilidades corporais.  

 Vivenciar brincadeiras de 

esquema corporal. 

 Explorar a expressão 

corporal diante do espelho, 

utilizando as diferentes 

formas de linguagens. 

base (sentar, 

engatinhar, andar, 

etc.) 

3ºT 

Possibilidades 

corporais 

 1ºT 

2ºT 

3ºT 

    

 

Equilíbrio 

(dinâmico/estático) 

 1ºT 

2ºT 

    

Respiração 

(inspiração e 

expiração) 

 1ºT 

2ºT 

3ºT 

    

Orientação espacial  1ºT 

2ºT 

3ºT 

    

Lateralidade   1ºT 

2ºT 

3ºT 

    

Noções de 

direcionalidade(em 

 1ºT 

2ºT 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 Imitar gestos e movimentos 

de outras crianças, 

professores(as) e animais. 

 Ouvir orientações sobre o 

cuidado com o corpo: sentar 

corretamente, levantar, 

deitar, alongar, rolar, 

movimentos de braços e 

pernas. 

 Participar de situações de 

cuidado pessoal com auxílio. 

 Participar de situações de 

brincadeira buscando 

compartilhar enredos e 

cenários, usando expressões 

faciais como forma de 

expressar suas ideias, 

sentimentos e emoções por 

meio da dança, da música ou 

da arte. 

cima, embaixo, 

dentro, fora, frente, 

atrás) 

3ºT 

Práticas de higiene  1ºT 

2ºT 

3ºT 

    

Circuitos com 

obstáculos  

 1ºT 

2ºT 

3ºT 

    

Ferio arbitrário   1ºT 

2ºT 

3ºT 

    

Exploração de 

diferentes 

temperaturas 

 1ºT 

2ºT 

3ºT 

    

Degustação   1ºT 

2ºT 

3ºT 

    

Diferenciação de 

texturas 

 1ºT 

2ºT 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 Participar de situações de 

brincadeiras que incentivem 

a comunicação. 

 Reconhecer sensações 

provocadas em situações de 

jogos e brincadeiras com 

auxílio do professor. 

 Identificar diversos objetos 

por meio da visão. 

 Manipular objetos, visando 

ao desenvolvimento da 

coordenação motora. 

 Identificar sons presentes no 

cotidiano. 

 Reconhecer texturas e formas 

por meio da exploração. 

 Reconhecer diferentes 

temperaturas por meio da 

experimentação (fria, gelada, 

quente e morna). 

3ºT 

Controle progressivo 

dos movimentos de 

acordo com o 

desenvolvimento 

 2ºT 

3ºT 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 Explorar o corpo por meio do 

toque. 

 Experimentar diferentes 

sabores desenvolvendo o 

paladar: doce, salgado, azedo 

e amargo. 

 Experimentar os alimentos de 

diferentes consistências: 

sólidos, pastosos e líquidos. 

 Ter contato com diferentes 

objetos e materiais, 

explorando as temperaturas ( 

quente, frio e morno). 

 Sentir diferentes odores. 

 Vivenciar variados 

movimentos que fortaleçam o 

tônus muscular. 

 Controlar, gradualmente, os 

movimentos do próprio 

corpo. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 Manusear objetos de 

diferentes formas e 

características, explorando 

suas propriedades, com 

auxílio do(a) professor(a). 

 Ter contato com diferentes 

objetos e materiais, 

explorando as diferentes 

texturas (áspero, liso, macio, 

duro, mole, dentre outros). 

(EI01CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se 

envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 

 

 

O corpo e o 

espaço. 

 

Orientação 

espacial. 

 Realizar movimentos 

variados. 

 Participar de experiências, 

executando ações que 

envolvam noções de espaço. 

 Empurrar e puxar 

brinquedos enquanto anda 

ou engatinha. 

 

Relação com o próprio 

corpo 

2ºT 

3ºT 

     

Movimentos 

fundamentais  

 3ºT     

Relação com o corpo 

do outro 

 2ºT 

3ºT 

    

Noções de localização  3ºT     
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 Realizar progressivamente 

ações como andar, levantar, 

sentar, carregar, rolar e 

outros.  

 Vivenciar diferentes 

direções e sentidos usando 

como referência seu corpo 

no espaço.  

no espaço 

Direcionalidade, para 

cima, para baixo, 

dentro, fora, frente, 

atrás 

 1ºT2º

T 3ºT 

    

(EI01CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

 

 

 

Corpo e 

movimento. 

 

 Explorar o espaço ao seu 

redor, fazendo tentativas de 

movimentos como correr, 

lançar, pendurar-se, pular, 

rolar,  engatinhar, dançar, 

esconder e achar objetos de 

forma independente ou de 

acordo com comandos 

dados em brincadeiras e 

jogos. 

 Participar de situações de 

 

Habilidades corporais  

em jogos e 

brincadeiras 

 1ºT2º

T 3ºT 

    

 

Coordenação motora 

fina 

 2ºT 

3ºT 

    

Formas de 

deslocamento no  

espaço  

 2ºT 

3ºT 

    

Rítmo: lento, rápido e       
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

deslocamento e movimento 

do corpo fora e dentro da 

sala. 

 Percorrer circuitos feitos 

com cordas, elásticos, fitas 

adesivas, cubos, túneis, 

pneus e outros obstáculos 

para subir,          descer,  

passar por baixo de, por 

cima de, dar voltas, entre 

outros. 

 Vivenciar movimentos 

corporais seguindo 

compasso/ritmo da música. 

 Vivenciar jogos de 

imitação, durante 

brincadeiras, contação de 

histórias e outras 

possibilidades. 

 Realizar atividades 

compassado 

Experiência com 

dança 

 1ºT2º

T 

    

Percepção das 

sensações limites, 

potencialidades sinais 

e integridade do 

próprio corpo 

 3ºT     

Coordenação de suas 

habilidades físicas no 

atendimento de seus 

interesses 

 2ºT 

3ºT 

    

Organização espacial  1ºT 

2ºT 
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corporais e vencer desafios 

motores. 

(EI01CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

 

Práticas sociais 

relativas à higiene. 

Materiais de uso 

pessoal. 

 

 

 

Hábitos 

alimentares, de 

higiene e de 

descanso. 

 

 

 

Cuidados com a 

saúde. 

 Participar de momentos 

como: limpar-se, lavar as 

mãos, vestir-se, alimentar-se 

e calçar, solicitando ajuda. 

 Experimentar diferentes 

alimentos.  

 Identificar os cuidados 

básicos ouvindo, 

antecipadamente, as ações a 

serem realizadas. 

 Conhecer o material de uso 

pessoal. 

 Utilizar utensílios nos 

momentos de alimentação e 

higienização. 

 Sentar-se no assento sanitário 

por alguns minutos.  

 

Higiene na escola 

 1ºT2º

T 3ºT 

    

Degustação de 

diferentes sabores 

 1ºT2º

T 3ºT 

    

Controle esfíncteres  3ºT     

 

Tipos de comando na 

hora da higienização 

 2ºT 

3ºT 

    

 

Necessidades 

nutricionais 

 1ºT2º

T 3ºT 

    

Noções de perigo  1ºT2º

T 3ºT 

    

Como utilizar objetos 

na higienização e na 

alimentação do dia a 

 2ºT 

3ºT 
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 Observar sua imagem no 

espelho, acompanhando os 

cuidados de higiene (rosto 

limpo, cabelo penteado).  

 Conhecer alguns objetos, 

situações e atitudes que 

podem ser perigosas para si. 

 Alimentar-se à mesa nas 

diversas refeições, iniciando 

o controle da postura 

adequada para esse ambiente. 

dia 

(EI01CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

 

 

 

Suportes, materiais 

e instrumentos 

para desenhar, 

pintar e folhear. 

 Conhecer e explorar 

instrumentos gráficos, seus 

usos ou suas funções. 

 Pintar, desenhar, rabiscar, 

folhear com diferentes 

recursos e em diferentes 

 

Habilidades motora 

finas 

 2ºT 

3ºT 

    

Habilidades 

neuropsicomotoras 

 

 3ºT     



151  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

suportes. 

 Coordenar, 

progressivamente, o 

movimento das mãos para 

segurar instrumentos 

gráficos. 

 Manipular instrumentos 

gráficos (pincel grosso, 

pincel de rolinho, giz de 

cera, giz pastel etc.) para 

conseguir diferentes   

 marcas gráficas. 

 Participar de situações que 

envolvam o rasgar, o 

enrolar e o amassar. 

 Virar páginas de um livro, 

revista, jornais etc. 

 

Manipulação de 

objetos diversos 

 1ºT2º

T 3ºT 

    

Habilidades manuais  2ºT 

3ºT 

    

(EI02/03CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

Coordenação 

motora ampla: 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 2 E 3 ANOS: 

Estímulos visuais e 

auditivos 

  1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 
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equilíbrio, destreza 

e postura corporal. 

 

Manifestações 

culturais. 

Orientação 

espacial. 

 

Grupos Sociais 

(família). 

 

Esquema corporal. 

 

 

Materiais de 

higiene, 

procedimentos e 

cuidados consigo 

 Participar de brincadeiras 

com cantigas, rimas, 

histórias, parlendas ou 

outras situações que 

envolvam movimentos 

corporais. 

 Acompanhar ritmos de 

diferentes músicas com 

movimentos corporais. 

 Executar movimentos e 

gestos a partir de estímulos 

visuais e auditivos. 

 Conhecer os objetos, 

materiais, expressões 

culturais corporais, danças, 

músicas e brincadeiras  

típicas de sua região e de 

sua cultura e de outras.  

Equilíbrio estático e 

dinâmico 

  3ºT 1ºT2º

T 3ºT 

  

Relação com o próprio 

corpo e do outro 

  1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

  

Músicas infantis   1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

  

Orientação espacial: 

perto e longe, frente e 

atrás, em cima, 

embaixo, dentro e fora. 

  2ºT 

3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

  

Higiene de controle 

dos esficteres 

  3ºT4 1ºT2º

T 3ºT 

  

Órgãos dos sentidos   2ºT 

3ºT 

2ºT 

3ºT 

  

Folclore    2ºT 2ºT   

Experiências com 

danças e brincadeiras 

  1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

  

Experiências com   1ºT2º 1ºT2º   
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mesmo. 

 

Órgãos dos 

Sentidos. 

 

 Imitar movimentos 

fundamentais, com auxílio 

do professor. 

 Identificar objetos por meio 

da visão. 

 Manipular objetos, visando 

ao desenvolvimento da 

coordenação óculo-manual.  

 Identificar, por meio de 

expressões e da linguagem, 

alguns sons presentes em 

seu cotidiano. 

 Reconhecer texturas, 

formatos e tamanhos por 

meio da exploração de 

objetos. 

 Reconhecer diferentes 

temperaturas, por meio da 

experimentação. 

 Explorar seu corpo e o 

cuidados T 3ºT T 3ºT 

Experiências com 

comunicação com o 

outro 

  1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

  

Coordenação motora 

habitual 

  1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

  

Coordenação motora 

fina 

  3ºT 1ºT2º

T 

  

Degustação e 

exploração de 

alimentos 

  1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

  

Exploração do olfato   2ºT3º

T 

1ºT2º

T 3ºT 
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corpo do outro, por meio do 

toque. 

 Perceber diferentes sabores 

por meio da experimentação 

de diversos tipos de 

alimentos, com diferentes 

texturas. 

 Reconhecer alimentos com 

diferentes sabores. 

 Desenvolver a percepção 

olfativa, sentindo diferentes 

odores. 

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Explorar o próprio corpo 

na perspectiva de conhecê-

lo, sentindo os seus 

movimentos, ouvindo seus 

barulhos, conhecendo suas 

funções. 

 Conhecer e apontar partes 

Habilidades de cuidar, 

reconhecer e 

sensibilizar. 

  3ºT    

Estímulos visuais e 

auditivos 

  1ºT2º

T 3ºT 

   

Observação e imitação 

de expressão 

  1ºT2º

T 3ºT 

   

Conhecer-se através   1ºT    
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do seu corpo e mostrar a 

correspondência destas em 

seus colegas. (cabeça, 

dente, olho, boca, cabelo, 

unha, dedo, nariz, mão, pé, 

pescoço, umbigo, joelho, 

dentre outros).  

 Vivenciar brincadeiras de 

esquema corporal, de 

exploração e expressão 

diante do espelho, 

utilizando as diferentes 

formas de linguagens e 

percebendo suas 

características. 

 Observar e imitar gestos e 

movimentos típicos dos 

profissionais da escola e 

de sua comunidade 

próxima. 

do espelho 

Hábitos de 

autocuidado 

relacionado à higiene e 

conforto 

  1ºT2º

T 3ºT 

   

Coordenação motora 

ampla 

  1ºT2º

T 3ºT 
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 Expressar, por meio do 

corpo, de seus gestos e 

movimentos, confortos e 

desconfortos. 

 Perceber o desconforto do 

colega e oferecer-lhe 

acolhimento. 

 Participar de atividades 

que desenvolvam o chutar, 

pegar, manusear, mover e 

transportar objetos com 

diferentes características. 

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Brincar nos espaços 

externos e internos com 

obstáculos que permitem 

empurrar, rodopiar, 

balançar, escorregar, 

Cuidados pessoais    1ºT   

Espaços da escola    1ºT   

Identidade e 

exploração corporal 

   2ºT   

Musica e dança     1ºT2º

T 3ºT 
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equilibrar-se, arrastar, 

engatinhar, levantar, subir, 

descer, passar por dentro 

de, por baixo de, saltar, 

rolar, procurar, pegar etc., 

vivenciando limites e 

possibilidades corporais.  

 Identificar partes do seu 

corpo e mostrar a 

correspondência destas em 

seus colegas. (cabeça, 

dente, olho, boca, cabelo, 

unha, dedo, nariz, mão, pé, 

pescoço, umbigo, joelho, 

ombro, punho, cotovelo, 

calcanhar, perna, 

tornozelo, coxa, costa, 

nuca, testa, dentre outros). 

 Vivenciar, explorar e 

valorizar a escuta de 

Imitação de 

movimentos 

   1ºT2º

T 3ºT 

 

  



158  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

diferentes estilos de 

música, dança e outras 

expressões da cultura 

corporal. 

 Conhecer práticas de 

cuidado e a atenção no uso 

dos diferentes espaços da 

escola. 

 Apropriar-se de 

movimentos para o 

cuidado de si: pentear-se, 

lavar as mãos, usar 

talheres e outros utensílios 

percebendo suas funções 

sociais. 

 Imitar movimentos 

estabelecendo relações 

entre as situações vividas e 

o enredo, cenários e 

personagens. 
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(EI02/03CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao 

se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 

 

O corpo e o 

espaço. 

 

Noções espaciais: 

dentro de, fora de, 

perto de, longe, 

embaixo de, em 

cima de, de um 

lado, do outro, 

esquerda, direita, a 

frente de, atrás de 

etc. 

 

Orientação 

espacial. 

 

 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 2 E 3 ANOS: 

 Explorar o espaço ao seu 

redor fazendo movimentos 

como saltar, correr, se 

arrastar e outros. 

 Localizar um brinquedo e 

buscá-lo. 

 Experimentar novas 

explorações a partir de 

diferentes perspectivas, 

olhando pela janela, em 

cima da mesa ou do 

escorregador do parque 

etc. 

 Percorrer trajetos 

inventados 

espontaneamente ou 

Relações com o 

próprio corpo e do 

outro 

  3ºT 1ºT   

Noções de 

direcionamento 

  2ºT 

3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

  

Possibilidades de 

movimentos do corpo 

  2ºT 

3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

  

Movimentos por meio 

de gestos e ritmos 

  1ºT2º

T 3ºT 

1ºT   

Noções de 

reconhecimento e 

pertences 

  1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 
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propostos: circuitos 

desenhados no chão, feitos 

com corda, elásticos, 

tecidos, mobília e outros 

limitadores e obstáculos 

para subir, descer de, 

passar por baixo de, por 

cima de, por dentro de, por 

fora de, na frente de, atrás 

de, contornar e outros. 

 Reconhecer o local onde 

se encontram seus 

pertences pessoais. 

 Observar e imitar seus 

colegas nas diferentes 

formas de exploração do 

espaço escolar e  

 extraescolar.  

 Participar de situações que 

envolvam a execução de 
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comandos: dentro de, fora, 

perto de, longe, em cima 

de, no alto, embaixo de, ao 

lado de, a frente de, atrás 

de, no alto. 

OBJETIVOS PARA 2 ANOS 

 Explorar o espaço 

ambiente da escola 

considerando a localização 

de seus elementos no 

espaço: na frente de, atrás 

de, separado e junto, entre, 

em cima de e embaixo de, 

dentro de, fora de e etc. 

 Participar de situações em 

que o(a) professor(a) 

demonstra a localização de 

objetos: na frente de, atrás 

de, no alto, embaixo de, 

dentro de, fora etc. 

Levantar, andar, rolar, 

agarrar, alcançar, 

pular. 

  1ºT 

2ºT 

   

Movimentos: arrastar-

se, passar por dentro, 

deitar-se em diferentes 

posições 

  1ºT    

Passeios exploratórios    1ºT    

Brincadeiras para 

localização de objetos 

e espaços 

  1ºT    
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OBJETIVOS PARA 3 ANOS 

 Participar de situações 

identificando a localização 

de objetos: à frente de, 

atrás de, no alto, embaixo 

de, dentro de, fora etc. 

 Chutar, pegar, mover e 

transportar objetos 

orientando-se por noções 

espaciais 

Noções de direção     1ºT   

Círculos motores    1ºT 

2ºT 

  

(EI02/03CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, 

dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

      

 

O corpo e seus 

movimentos. 

 

 

Esquema corporal. 

 

 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 2 E 3 ANOS: 

 Explorar o espaço ao seu 

redor fazendo movimentos 

como: correr, lançar, 

galopar, pendurar-se, 

pular, saltar, rolar, 

arremessar, engatinhar e 

Noções de lateralidade    3ºT 1ºT2º

T 3ºT 

  

Noções de direção   2ºT 

3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

  

Coordenação motora e 

óculo manual 

  1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T  

  

Coordenação motora 

óculo pedal 

  2ºT 

3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 
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Dança. 

 

 

Imitação como 

forma de 

expressão. 

dançar livremente ou de 

acordo com comandos 

dados, em brincadeiras e 

jogos. 

 Explorar espaços maiores, 

com mais desafios, 

variando os movimentos e 

mostrando maior  domínio 

sobre eles. 

 Deslocar-se de diferentes 

modos: andando de frente, 

de costas, correndo, 

agachando, rolando, 

saltando etc. 

 Descobrir diferentes 

possibilidades de 

exploração de um mesmo 

espaço e compartilhar com 

os colegas. 

 Dançar, executando 

Movimento e 

expressão 

  1ºT2º

T  

1ºT   

Noções espaciais   1ºT2º

T 3ºT 

1ºT   

Noções de exploração 

de espaço 

compartilhado 

  2ºT3º

T 

1ºT   

Ritmos musicais   1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

  

Coordenação motora 

ampla 

  2ºT 

3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

  

Brincadeiras de roda e 

outros 

  1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T  
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movimentos variados. 

 Realizar atividades 

corporais e vencer 

desafios motores. 

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Participar de situações de 

deslocamento e 

movimento do corpo fora 

e dentro da sala.  

 Deslocar-se em ambientes 

livres ou passando por 

obstáculos que permitam 

pular, engatinhar, correr, 

levantar, subir, descer, 

dentre outras 

possibilidades. 

 Participar de jogos de 

imitação, durante 

brincadeiras, contação de 

histórias e outras  

Deslocamento : pular, 

correr, engatinhar, 

levantar, subir, descer, 

entre outros 

  1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T  

  

Imitação em variados 

momentos( histórias, 

brincadeiras e outros)  

  2ºT    

Movimentos 

fundamentais: 

levantar, andar, rolar, 

agarrar, alcançar, pular 

  1ºT2º

T 3ºT 

   

Imitação como forma 

de expressão 

  1ºT2º

T 3ºT 

   

Brincadeiras de roda    1ºT2º

T 3ºT 

   

Coordenação motora   1ºT2º    
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ampla T 3ºT 

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Deslocar-se de acordo 

com ritmos musicais: 

rápido ou lento. 

 Vivenciar jogos de 

imitação e mímica. 

 Vivenciar brincadeiras e 

jogos corporais como, 

roda, amarelinha e outros. 

Músicas, danças e 

brincadeiras 

   1ºT2º

T 3ºT 

  

Jogos de imitação e 

mímica 

   1ºT2º

T 3ºT 

  

Ritmos musicais/ 

movimentos e 

expressão de emoções 

   1ºT2º

T 3ºT 

  

(EI02/03CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

 

Práticas sociais 

relativas à higiene. 

 

 

Materiais de uso 

pessoal. 

 

 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 2 E 3 ANOS: 

 Cuidar progressivamente 

do próprio corpo, 

executando ações simples 

relacionadas a saúde e a 

higiene. 

 Vivenciar práticas que 

desenvolvam bons hábitos 

Hábitos de auto 

cuidado e higiene 

  1ºT2º

T 3ºT 

2ºT 

3ºT 

  

Hábitos alimentares 

saudáveis 

  1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

  

Higiene, escovação de 

banho 

  1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

  

Autonomia com 

cuidados pessoais 

  1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 
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Hábitos 

alimentares, de 

higiene e de 

repouso. 

 

 

Cuidados com a 

saúde. 

 

 

 

 

 

alimentares: consumo de 

frutas, legumes, saladas e 

outros. 

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Participar de momentos de 

cuidados de si como: 

limpar-se, lavar as mãos, 

vestir-se e alimentar-se, 

solicitando ajuda. 

 Participar de práticas de 

higiene com crescente 

autonomia. 

 Identificar os cuidados 

básicos ouvindo as ações a 

serem realizadas. 

 Usar utensílios 

apropriados nos momentos 

de alimentação e 

higienização. 

 Utilizar progressivamente 

Higiene, escovação e 

banho 

  1ºT2º

T 3ºT 

   

Cuidado de si e do 

meio ambiente 

  1ºT2º

T 3ºT 

   

Hábitos e regras na 

higiene da sala 

  1ºT2º

T 3ºT 

   

Compreender 

instruções de cuidados 

com o próprio corpo 

  2ºT 

3ºT 

   

Expressão das 

necessidades pessoais 

  1ºT2º

T 3ºT 

   

Noções do cuidado do 

seu próprio corpo e do 

seu bem estar 

  2ºT 

3ºT 
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o assento sanitário. 

 Conhecer o material de 

uso pessoal. 

 Demonstrar, 

progressivamente, com 

gestos ou palavras as 

necessidades fisiológicas, 

solicitando auxílio do(a) 

professor(a). 

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Conhecer e utilizar o 

material de uso pessoal. 

 Participar de momentos 

como: limpar-se, lavar as 

mãos,  vestir-se com  

independência. 

 Participar dos cuidados 

básicos ouvindo as ações a 

serem realizadas. 

 Alimentar-se com 

Hábitos de auto-

cuidado: higiene, auto 

cuidado, aparência e 

alimentação 

   1ºT2º

T 3ºT 

  

Expressão 

(oralidade)das 

necessidades do 

próprio corpo  

   1ºT2º

T 3ºT 

  

Autonomia com 

cuidados pessoais 

   1ºT2º

T 3ºT 
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crescente autonomia, 

manuseando os alimentos. 

 Perceber e oralizar as 

necessidades do próprio 

corpo: fome, frio, calor, 

sono, sede e outras 

necessidades fisiológicas. 

(EI02/03CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros. 

 

 

 

Coordenação 

motora fina. 

 

 

Suportes, materiais 

e instrumentos     

OBJETIVOS COMUM PARA 

2 E 3 ANOS: 

 Conhecer a forma como 

segura instrumentos 

gráficos: pincel grosso, 

pincel de rolinho, giz de 

cera, giz pastel e outros para 

conseguir diferentes marcas 

gráficas.  

Coordenação motora 

grossa e fina 

  1ºT2º

T 35ºT 

1ºT2º

T 3ºT 
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 para desenhar, 

pintar, folhear... 

 

 Virar páginas de livros, 

revistas, jornais e etc. com 

crescente habilidade. 

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Manusear diferentes 

riscadores em suportes e 

planos variados.  

 Explorar jogos de montar, 

empilhar e encaixar. 

 Modelar diferentes formas, 

de diferentes tamanhos com 

massinha, argila e outros. 

 Explorar livros de materiais 

diversos: plástico, tecido, 

borracha e papel. 

 Pintar, desenhar, rabiscar, 

folhear, rasgar, picotar 

utilizando diferentes 

recursos e suportes. 

 Participar de situações que 

Coordenação motora 

ampla:  

pintar,,desenhar, 

rabiscar, folhear, 

picotar em diferentes 

suportes. 

Materiais diversos; 

Modelar: massinha, 

argila, entre outros 

Rasgar, enrolar, 

amassar 

  3ºT    

Coordenação motora 

final 

  2ºT 

3ºT 

   

Coordenação motora 

óculo manual 

  2ºT 

3ºT 

   

Habilidade manaul   2ºT 

3ºT 
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envolvam o rasgar, o 

enrolar e o amassar. 

       

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Coordenar o movimento das 

mãos para segurar o giz de 

cera, lápiz e pincel e fazer 

suas marcas gráficas. 

 Manusear diferentes 

riscadores naturais e 

industrializados em suportes 

e planos variados para 

perceber suas diferenças.  

 Conhecer gradativamente o 

movimento para o uso da 

tesoura. 

 Mudar a página do livro ou 

explorar materiais de 

construção e brinquedos de 

encaixe de diferentes 

tamanhos e formatos. 

Coordenação motora: 

óculo manual  

pintar,,desenhar, 

rabiscar, folhear, 

picotar em diferentes 

suportes. 

Materiais diversos; 

Modelar: massinha, 

argila, entre outros 

Rasgar, enrolar, 

amassar 

   1ºT2º

T 3ºT 

  

Jogos de montar, 

encaixar 

   1ºT2º

T 3ºT 

  

Ideia de 

bidimensional e 

tridimensional  

   2ºT 

3ºT 

  

Coordenação motora 

fina  

   1ºT2º

T 3ºT 
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 Participar de jogos de 

montar, empilhar e 

encaixar. 

 Manipular e modelar 

materiais e elementos de 

diferentes formas: 

massinha, argila, papel 

alumínio e outros. 

 Executar habilidades 

manuais, utilizando 

recursos variados: linha, lã, 

canudinho, argolas e outros. 

 Pintar, desenhar, rabiscar, 

folhear, rasgar, pulsionar, 

recortar aleatoriamente 

utilizando recursos e 

suportes. 

 Participar de situações que 

envolvam o rasgar seguindo 

limites, o enrolar e o 

Jogos de encaixe    1ºT2º

T 3ºT 

  

Estratégia e 

procedimentos 

(jogar/brincar) 

   2ºT 

3ºT 
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amassar, modelando objetos 

seguindo orientações do 

professor. 

(EI04/05CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do 

cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música. 

 

(EI04/05CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e 

música. 

Manifestações 

culturais. 

 

Seu corpo, suas 

possibilidades 

motoras, sensoriais 

e expressivas. 

 

Esquema corporal. 

 

Movimento: 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 4 E 5 ANOS: 

 Expressar interesses, 

sentimentos, sensações ou 

emoções por meio de 

brincadeiras, dança ou 

dramatizações. 

 Criar e recriar gestos e 

movimentos corporais.  

 Cantar, gesticular e 

expressar emoções 

Estratégias e 

procedimentos para 

jogas e brincar 

    1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

Esquema corporal      2ºT 

3ºT 

3ºT 

Movimento: gestos e 

expressões 

    1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

Linguagem musical, 

gestual e dramática 

    1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

Brincadeiras      1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 
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gestos, expressões 

faciais e mímicas. 

 

 

Imitação como 

forma de 

expressão. 

 

Jogo de papéis e 

domínio da 

conduta. 

 

 

Equilíbrio, 

destreza, postura e 

controle do corpo. 

Orientação 

espacial. 

acompanhando músicas, 

cantigas e jogos de 

imitação. 

 Vivenciar brincadeiras de 

esquema, imagem e 

expressão corporal diante 

do espelho, utilizando as 

diferentes formas de 

linguagem.  

 Vivenciar situações de 

deslocamento e 

movimento do corpo fora 

e dentro da sala. 

 Explorar movimentos 

corporais ao dançar e 

brincar. 

 Dramatizar situações do 

dia a dia, músicas ou 

trechos de histórias. 

 Vivenciar diferentes 

 Dramatização     3ºt 1ºT2º

T 

Referencia de perto e 

longe 

    1ºT2º

T 

1ºT 

Movimentos leves e 

fortes, rápidos ou 

lentos 

    1ºT2º

T 

3ºT 

Deslocamento     1ºT2º

T 

3ºT 
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papéis em jogos e 

brincadeiras. 

 Combinar movimentos 

com outras crianças 

criando novas 

possibilidades de 

expressão. 

 Conhecer brincadeiras e 

atividades artísticas típicas 

da cultura local.  

 Participar de encenações e 

atividades que 

desenvolvam a expressão 

corporal a partir de jogos 

de imitação, corporais e 

dramáticos. 

 Discriminar e nomear as 

percepções ao 

experimentar diferentes 

sensações. 
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 Deslocar-se em diferentes 

espaços e direções, de 

diferente modos, de 

acordo com diferentes 

ritmos. 

 

OBJETIVOS PARA 5 ANOS: 

 Participar de brincadeiras 

envolvendo movimentos 

corporais, vivenciando 

limites e possibilidades. 

 Criar movimentos e 

expressões corporais a 

partir de brincadeiras, 

danças e jogos dramáticos. 

 Deslocar-se em ambientes 

livres ou com obstáculos. 

 Deslocar-se de diferentes 

modos e ritmos, 

movimentando-se de 

Regras em 

brincadeiras,  e jogos 

corporais  

     1ºT2º

T 3ºT 

Danças e ritmos      2ºT 

3ºT 

Ritmos:rápido e lento      2ºT 

3ºT 

Circuito com 

obstáculos 

     1ºT 

Dinâmica de 

movimentos 

     2ºT 

3ºT 
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forma condizente. 

 Vivenciar brincadeiras e 

jogos corporais, 

conhecendo e respeitando 

as regras. 

(EI04/05CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, 

atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

Corpo e o espaço. 

 

 

Controle e 

equilíbrio do 

corpo. 

 

 

Jogos expressivos 

de linguagem 

corporal. 

 

 

OBJETIVOS COMUM PARA 

4 E 5 ANOS: 

 Movimentar-se seguindo 

uma sequência e 

adequando-se ao compasso 

definido pela música, 

brincadeira ou regra.  

 Percorrer trajetos 

inventados ou propostos 

demonstrando controle e 

adequação corporal.  

 Deslocar-se usando 

movimentos corporais cada 

Criação e reconto de 

histórias 

    1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

Esquema corporal     1ºT2º

T  

1ºT2º

T  

Brincadeiras cantadas 

e cantigas de roda 

    1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

Motricidade: controle 

e equilíbrio do corpo 

    1ºT2º

T  

1ºT2º

T  

Linguagem oral     1ºT2º

T 3ºT 

2ºT 

3ºT 

Experiência com 

movimento e 

direcionalidade da 

    2ºT 

3ºT 

1ºT2º

T  



177  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Localização e 

orientação 

espacial: dentro 

de, fora de, perto 

de, longe de, 

embaixo de, em 

cima de, de um 

lado , do outro, a 

esquerda de, a 

direita de, a frente 

de, atrás de etc. 

 

 

Noções de 

direcionalidade, 

lateralidade, 

proximidade e 

interioridade. 

vez mais   complexos.  

 Movimentar-se e deslocar-

se com controle 

progressivo, equilíbrio, 

coordenação, resistência e 

força muscular.  

 Adequar seus movimentos 

corporais aos de seus 

colegas em situações de 

brincadeiras ou atividades 

coletivas. 

 Participar de atividades que 

desenvolvam noções de 

proximidade, interioridade e 

direcionalidade, 

posicionando o corpo no 

espaço. 

 Participar de conversas em 

pequenos grupos escutando 

seus colegas e esperando a 

brincadeira 

Regras e limites      1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

Orientação espacial      2ºT 2ºT 

Dança      3ºT 3ºT 

Circuito com 

comandos  

    1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 
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sua vez de falar.  

 Adequar seus movimentos 

em situações de 

brincadeiras com ritmo da 

música ou da dança. 

 Participar de situações que 

envolvam comandos, 

evidenciando controle 

corporal e exercitando a 

escuta. 

 

(EI04/05CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência. 

Práticas sociais 

relativas à higiene. 

Autocuidado e 

autonomia. 

 

 

Materiais de uso 

pessoal. 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 4 E 5 ANOS: 

 Desenvolver hábitos de 

boas maneiras ao 

alimentar-se. 

 Realizar ações de higiene: 

ir ao banheiro, lavar as 

mãos e escovar os dentes 

Danças, jogar, imitar e 

criar ritmos e 

movimentos 

    1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

Brincadeiras e práticas 

esportivas,etc. 

    1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

Órgãos dos sentidos e 

sensações  

    1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

Consciência e imagem     1ºT2º 1ºT2º
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Hábitos 

alimentares, de 

higiene e de repou-

so. 

 

 

Cuidados com a 

saúde. 

com autonomia. 

 Perceber, verbalizar e 

realizar ações de cuidado 

com o próprio corpo 

relacionadas ao conforto 

térmico, repouso e 

alimentação. 

 Vivenciar práticas que 

desenvolvam bons hábitos 

alimentares: consumo de 

frutas, legumes, saladas e 

outros. 

 Conhecer sua condição 

alimentar, identificando 

possíveis restrições.  

 Conhecer, cuidar e utilizar 

de forma autônoma seu 

material de uso pessoal. 

corporal T 3ºT T 3ºT 

Dramatizações     2ºT 

3ºT 

1ºT 

Comunicação      1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

Boas maneiras e 

higiene corporal 

    1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

Alimentos saudáveis, 

conforto e bem estar 

    1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 
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(EI04/05CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. 

Habilidade 

manual. 

Suportes, materiais 

e instrumentos 

para desenhar 

pintar e folhear. 

Representações 

gráfica e plástica: 

desenho, pintura, 

colagem, 

dobradura, 

escultura etc. 

 

 

Representações 

bidimensionais e 

tridimensionais. 

 

OBJETIVOS COMUM PARA 4 E 

5 ANOS: 

 Usar a tesoura sem ponta para 

recortar. 

 Manipular objetos de 

diferentes tamanhos e pesos, 

coordenando os movimentos. 

 Utilizar diferentes materiais e 

instrumentos nas suas 

produções com progressiva 

desenvoltura. 

 Manusear diferentes riscadores 

em suportes e planos variados 

para perceber suas diferenças, 

registrando suas ideias. 

 Participar de jogos e 

brincadeiras de construção 

utilizando elementos 

Esquema corporal      1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

Imaginação     1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

Motricidade e 

habilidade manual 

    1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

Objetos, 

características, 

propriedades e 

funções 

    2ºT 

3ºT 

1ºT2º

T  

Elementos de 

meio natural e 

cultural  

    3ºT 1ºT 

2ºT 

Tecnologia para a 

produção da 

escrita. 

    3ºT 3ºT 

Coordenação e 

habilidades 

    1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 
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estruturados ou não, com o 

intuito de montar, empilhar, 

encaixar e outros. 

 Executar habilidades manuais 

utilizando recursos variados: 

rasgar, picotar, recortar, 

dobrar, colar. 

 Manusear livros, revistas, 

jornais e outros com 

autonomia. 

 Modelar diferentes formas, de 

diferentes tamanhos com 

massa ou argila. 

 Expressar-se por meio de 

desenho, pintura, colagem, 

dobradura, escultura, criando 

produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

manuais 

Atividades 

artísticas  

    1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 

Coordenação 

motora 

fina/movimento 

de pinça 

    1ºT2º

T 3ºT 

1ºT2º

T 3ºT 
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7.17.1.3 Metodologia 

Para trabalhar este Campo de Experiência com os bebês (06 meses a 01 ano e 06 meses) o educador deverá desenvolver práticas 

pedagógicas que envolvam os cuidados com o corpo. Para isso, deverá criar condições para que o bebê possa participar de situações de cuidado 

de si e da promoção do seu bem-estar, envolvendo-se de forma ativa e com progressiva autonomia em momentos como troca de fraldas, 

alimentação, sono e outras práticas sociais relativas à saúde, higiene e alimentação. O educador também deverá criar condições para que o bebê 

participe de situações nas quais ele possa utilizar movimentos específicos de preensão, encaixe e lançamento de brinquedos e outros objetos, se 

envolver em brincadeiras, danças com o corpo, exploração de diversos sons produzidos pelo corpo e simulações diversas. Dispor de brinquedos, 

de objetos e de alguns elementos da natureza em que a criança possa conhecer e explorar. Ajudá-la a levantar seus bracinhos e perninhas, 

atraindo-a com sons e música, bem como utilizar o corpo para se deslocar, sentar-se com apoio, rastejar-se, engatinhar, escorregar, caminhar, 

equilibrar-se apoiando-se em berços, mesas ou o que houver disponível no ambiente escolar, explorando suas potencialidades e limites e criando 

com isso novas experiências. Outras práticas pedagógicas que deverão ser aplicadas pelo professor é a realização de expressões faciais e gestos 

de frente para o bebê ou utilizando o espelho e deslocá-lo por diferentes ambientes da instituição de ensino, para que esse aos poucos possa ir 

reconhecendo as diferenças entre cada espaço. 

  Ao trabalhar o Campo de Experiência com crianças bem pequenas (01 ano e 07 meses a 03 anos e 11 meses) o educador deverá 

desenvolver práticas pedagógicas que permita a criança explorar as diversas formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, escalar, dançar, 

girar, escorregar...) em circuitos motores com diversos obstáculos que conduza aos movimentos corporais mais variados possíveis.  Práticas que 

desenvolvam progressiva independência no cuidado com o seu corpo e o corpo do outro; noções de higiene, controle dos esfíncteres. Noções 

progressivas de direcionamento ao se deslocar no espaço. O desenvolvimento progressivo das habilidades manuais, adquirindo controle para 

amassar, rasgar, folhear, pintar, desenhar entre outros. O professor também deverá realizar sua mediação garantindo propostas e materiais que 

viabilizem a criança a executar seus movimentos e assegurar que ela se sinta instigada a isso. Criar recursos diversos onde a criança seja capaz de 

criar movimentos, gestos, olhares e brincadeiras a sua volta, expressando através de atividades artísticas como: dança, música, brincadeiras de 
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imitação, teatro, dentre outras e desenvolver metodologias que permita a criança criar sons utilizando o próprio corpo como instrumento e/ou 

objeto de uso. 

Para trabalhar o Campo de Experiência com crianças pequenas (04 a 05 anos), o educador deverá desenvolver práticas pedagógicas que 

permitam que a criança possa criar com o corpo formas diversificada de expressão de sentimentos de sensações, emoções, gestos, olhares e 

mímicas tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como: danças, teatro e músicas; adotar hábitos de 

autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência; coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas; demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto 

de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. Para isso, é importante proporcionar práticas, em pequenos grupos, trios, pares e 

individualmente, em que possam testar diferentes formas de controlar e adequar o uso do seu corpo, como, por exemplo, dançar ao som de 

músicas de diferentes gêneros, imitando, criando e coordenando seus movimentos com os dos companheiros, combinar seus movimentos com os 

de outras crianças e explorar novos movimentos usando gestos, seu corpo e sua voz, usando diferentes materiais (lenços, bola, fitas, instrumentos 

etc.), explorando o espaço (em cima, embaixo, para frente, para trás, à esquerda e à direita) e as qualidades do movimento (rápido ou lento, forte 

ou leve), a partir de estímulos diversos (proposições orais, demarcações no chão, mobiliário, divisórias no espaço etc.). É importante, também, 

que a criança participe de situações em que possa regular e adaptar seu comportamento em função das necessidades do grupo e/ou de seus 

colegas em situações de interação e em função das normas de funcionamento do grupo, conquistando progressivamente a autorregulação de suas 

ações.  

Enfim, os educadores de cada faixa etária deverão dispor de práticas pedagógicas que oportunizem a criança a realização de 

deslocamentos e movimentos amplos nos espaços internos e externos às salas de aula, organizando espaços, materiais e recursos didáticos e 

tecnológicos que permitam as expressões corporais nas suas mais variadas formas. 

Os recursos didático-pedagógicos utilizados serão: brinquedos e blocos pedagógicos, peças de encaixe, quebra-cabeças, fantoches, jogos 

de memória, cubos, torres, livros, bate-pinos, bolas, sucata, instrumentos de percussão, fantasias, dinâmicas, cordas, brinquedos sonoros, 

luminosos, etc. Materiais de papelaria: tintas, massa de modelar, cola, elementos da natureza, tesoura, lápis coloridos, giz de cera, livros, revistas, 
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jornais, etc. Também serão utilizados mobiliários: mesas, cadeiras, estantes, colchonetes, tatames, tapetes, armários, etc. rouparia: lençóis, 

fronhas, travesseiros, cobertores, etc. 

Os recursos tecnológicos fará o uso de equipamentos audiovisuais: TV, aparelho de DVD, gravador, aparelho de som, CD-ROM, DVD-

ROM, etc. e de mídias digitais: whatsapp, youtube, etc. em algumas situações específicas. 

 Flexibilização Curricular 

No que corresponde à flexibilização curricular com base no PPP a criança que apresentar dificuldades de aprendizagem e comportamento 

(com necessidades especiais) será atendida pela APAE do município, no período de contraturno e a que  necessitar apenas de atendimento 

psicológico, por enfrentar problemas familiares, será encaminhada para atendimento psicológico na Unidade de saúde do Município, entretanto a 

proposta pedagógica curricular irá garantir que cada criança obtenha o seu desenvolvimento respeitando as suas limitações, cabendo ao educador 

desenvolver propostas pedagógicas que atendam as suas necessidades educativas especiais. 

Desafios Contemporâneos 

Ao se desenvolver o trabalho pedagógico alguns desafios contemporâneos devem ser considerados: O educador deverá conhecer em 

profundidade cada fase do desenvolvimento infantil, suas características culturais, sociais, étnicas e de gênero, a realidade da qual cada criança 

faz parte e como aprendem, levando em consideração suas dificuldades e transtornos de aprendizagem (se esta apresentar). O educador também 

deverá considerar que o cuidar e o educar são indissociáveis, isto é, ao cuidar deve-se também estar proporcionando oportunidades para que a 

criança aprenda e se desenvolva de acordo com as suas potencialidades. 

Outros desafios contemporâneos deverão considerados ao se trabalhar este Campo de Experiência, dentre eles está à utilização de 

metodologias por meio de mídias eletrônicas capazes de reproduzir músicas e vídeos, essenciais em atividades que envolvam a dança e outros 

movimentos de coordenação motora ampla, por exemplo. Levando-se em consideração que o educador deverá saber fazer o uso de tal recurso 

tecnológico, a fim de ajudar no desenvolvimento das atividades propostas. 

Também deve ser considerado um desafio para o professor nos dias atuais à questão de instigar o interesse de todas as crianças a 

participarem dos jogos e brincadeiras propostos, pois estes exercem um papel fundamental para o desenvolvimento de todas as habilidades as 
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quais o Campo de Experiência tem por objetivos. Para isso, o educador deverá pesquisar e criar materiais didático/pedagógicos capazes de 

conduzir o aluno a ser um participador ativo em todas as atividades trabalhadas dentro e fora da sala de aula. 

E um último desafio a ser considerado refere-se à inclusão de crianças com Necessidades Educacionais Especiais, pois o educador 

deverá levar em conta as limitações que a criança venha a apresentar e diante disso preparar atividades e brincadeiras que contemplem o 

desenvolvimento educacional da criança sem que esta se sinta excluída ou com uma considerável defasagem durante o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Transição 

Para trabalhar o processo de transição entre as turmas do Maternal III para o Infantil 4 o educador deverá adotar metodologias que 

consistem em proporcionar um ambiente agradável e acolhedor, visando o bem-estar do aluno, pois embora a criança não irá mudar de instituição 

ela  irá se deparar com uma sala com carteiras e cadeiras individualizadas, quadro de giz e outras mudanças na sala de aula, portanto visitas que 

permitam a criança conhecer e explorar este novo espaço educacional serão muito importantes. O educador também poderá preparar atividades 

que envolvam dinâmicas entre as turmas como: danças, circuitos com obstáculos, brincadeiras no parque, ginástica e jogos simbólicos.  

Para trabalhar o processo de transição entre as turmas do Infantil 5 para o Ensino Fundamental a familiarização do novo ambiente 

educacional é fundamental para que a criança entenda que no ano seguinte ela irá frequentar um novo ambiente escolar com outros professores e 

com alunos maiores nas outras turmas, neste sentido o educador deverá promover visitas aos novos espaços escolares, permitindo que a criança 

possa explorar os ambientes e observar um pouco da rotina das turmas. O professor também poderá adotar metodologias que permitam um maior 

contato entre as turmas como brincadeiras no parque do CMEI, e outras atividades como: ginásticas, danças, jogos e circuitos motores nas 

quadras esportivas nas escolas de Ensino Fundamental.  
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7.17.1.4 Avaliação 

De acordo com a LDBEN 9394/96 a avaliação será feita mediante a observação e registro do desenvolvimento dos processos de 

aprendizagem da criança, para que o professor possa refletir sobre a qualidade das interações estabelecidas entre as crianças e entre a criança e 

os adultos (funcionários, professores), sem o objetivo de promoção. A avaliação será uma etapa do ensino, muita produtiva profissionalmente 

para o professor aperfeiçoar cada vez mais o seu próprio trabalho, esta será realizada por meio de portfólio, pastas, fichas individuais e relatório 

trimestral. 

A avaliação será diagnóstica e formativa, levando em consideração os objetivos de aprendizagem, os saberes e os conhecimentos 

prévios. Com destaque para alguns instrumentos: 

a) A observação: acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a si próprio ao longo do processo de intervenção, tomando como 

referenciais os saberes e os conhecimentos sobre os objetivos propostos. 

b) A participação: interação do aluno ao desenvolver as atividades em grupos ou individuais, nas brincadeiras, nas trocas e em diferentes 

atividades. 

c) O portifólio: seleção de atividades realizadas pelo aluno em diferentes momentos, para acompanhamento individual com intuito de servir de 

suporte para a análise dos avanços realizados diante dos objetivos propostos. 

d) O relatório: registro que irá relatar o processo de construção de conhecimentos, conquistas, possibilidades e limites no desenvolvimento da 

criança.  

Para a recuperação de estudos o professor regente, por meio de observações, deverá realizar diagnósticos sobre as aprendizagens já 

conquistadas pelos alunos e no caso de haver dificuldades em acompanhar os conteúdos sequenciais caberá ao educador desenvolver novas 

estratégias metodológicas com os conteúdos já trabalhados, buscando atividades diferenciadas a fim de melhorar o processo de ensino e 

consequentemente obter um melhor desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. 
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Ainda, como proposta de recuperação de estudos, o professor deverá preparar atividades extraclasses para alunos com dificuldades em 

acompanhar as atividades trabalhadas em sala de aula. Estas atividades deverão ser realizadas pelo aluno em casa, com o auxilio dos pais e 

sobre orientação do professor regente. 
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7.17.2 Campo de experiencia escuta, fala, pensamento e imaginaçâo 

 

7.17.2.1 Apresentação do campo de experiência 

             O desafio da construção de uma proposta curricular para a Educação Infantil iniciou-se pela necessidade de situar o tempo da infância. 

Ser criança e viver a infância são direitos conquistados, como evidenciados nos pressupostos legais; tais direitos precisam ser preservados no 

âmbito das diferentes instituições sociais: família, escola e comunidade, entre outros espaços e tempos. 

A Educação Infantil, como um direito da família e da criança, previsto na Constituição Brasileira de 1988, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990) e nas legislações educacionais específicas, pode ser considerada uma conquista recente na história da educação brasileira, 

exigindo, ainda, muitos esforços da sociedade para que se efetive na prática. 

A legislação educacional atual avançou ao colocar a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, constituindo direito 

inalienável da criança desde o seu nascimento, fator que imputou ao Estado a responsabilidade e dever de atender, em complementação à ação 

da família e da sociedade.  

Segundo a proposta pedagógica da AMOP a PPC não se resume aos conteúdos, ela deve conter um propósito a ser atingido, e para isso 

se faz necessário entender os pressupostos filosóficos, psicológicos e legais e estudar cada componente curricular no que tange a concepção, os 

objetivos, e a avaliação, e para isso é determinante a participação em grupos de estudos, seminários e simpósios, para aprimorar os 

conhecimentos. Os pressupostos filosóficos aqui mencionados dizem respeito à concepção de homem, de sociedade e à compreensão de 

educação; são eles que definem a direção dos demais fundamentos; os psicológicos explicitam uma concepção de desenvolvimento humano e de 

aprendizagem; os pedagógicos, por sua vez, dizem respeito ao método, às metodologias, aos conteúdos e às práticas escolares; por fim, os 

pressupostos legais referem-se às bases presentes na legislação educacional, que dão sustentação legal à operacionalização da proposta 

curricular. 

De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) na Educação Infantil a Proposta Pedagógica Curricular está dividida em 

cinco campos de experiências, a saber: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 
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pensamento e imaginação e Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, não sendo mediados de forma isolada, mas em um 

processo interdisciplinar, estabelecendo conexões para a atribuição de sentido no processo de ensino e aprendizagem, incorporando vários 

aspectos, por meio de experimentos, brincadeiras, relações sociais e ambientais, agregando a criança vivências fundamentais para o seu 

desenvolvimento físico e cognitivo.  

 O campo de experiência ESCUTA, FALA, PENSAMENTOS E IMAGINAÇÃO tem a intenção de aprimorar a criatividade e a relação 

com as diferentes manifestações da linguagem verbal. Recebendo esses estímulos desde cedo as crianças desenvolvem o pensamento critico 

com mais facilidade. 

Neste campo de experiência a linguagem oral é o foco desde trabalho, por conta disso as atividades devem informar e ampliar as 

diferentes formas de comunicação da sociedade, desde as conversas, as cantigas populares e brincadeiras de roda. Aqui também há espaço para 

realçar as experiências com contação de histórias e leituras individuais para o estimulo da fantasia, imaginação e criatividade. O campo também 

é composto pelo uso da escrita, seja de imitação de histórias de outros autores e através da produção própria do faz de conta. 

Esse campo promove vivências diferenciadas nas salas de aula, em que os alunos têm a possibilidade de interagir de diversas formas, 

estimulando a cultura oral e construindo ativamente sua postura enquanto sujeito singular. 

Nesse sentido, o campo direciona o foco de atuação da educação infantil, ampliando as formas de comunicação da criança, bem como 

favorecendo o desenvolvimento e a consolidação da imaginação e do pensamento abstrato e crítico. 

Com isso, por meio de diversas atividades que priorizam o lúdico, as crianças desenvolvem habilidades que potencializam sua compreensão de 

práticas cotidianas e seus diferentes significados, como a alfabetização, envolvendo a fala, a escrita e a leitura. 

Ainda, é importante ter em mente que ao longo da educação infantil, as crianças devem adquirir aprendizagens mínimas e básicas para garantir 

um bom desenvolvimento e uma transição satisfatória entre o ensino básico para o ensino fundamental. 

 

No campo de experiência o objeto de estudo é o corpo. 
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O campo: Escuta, fala, pensamento e imaginação têm por finalidade promover vivências diferenciadas no ambiente escolar, 

possibilitando a interação de diversas formas e estimulando sua capacidade na participação da cultura oral. Tem também por objetivo a 

ampliação de formas de comunicação, favorecendo o desenvolvimento na imaginação e no pensamento abstrato e critico por meio da fala, 

expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões adquirindo interesse e concentração. 

Na educação infantil várias experiências podem ser promovida para as crianças, possibilitando o desenvolvimento do seu pensamento, 

imaginação criação visão de mundo, capacidade de argumentação e expressão de ideia de sentimentos com a intenção de garantir os objetivos e 

desenvolvimento deste campo. 

* CONVIVER com crianças e adultos em situações comunicativas cotidianas, constituindo modos de pensar, imaginar, sentir, narrar, 

dialogar e conhecer.  

* BRINCAR com parlendas, trava-línguas, adivinhas, memória, rodas, brincadeiras cantadas, jogos e textos de imagens, escritos e 

outros, ampliando o repertório das manifestações culturais da tradição local e de outras culturas, enriquecendo sua linguagem oral, 

corporal, musical, dramática, escrita, dentre outras.  

* PARTICIPAR de rodas de conversa, de relatos de experiências, de contação e leitura de histórias e poesias, de construção de 

narrativas, da elaboração, descrição e representação de papéis no faz de conta, da exploração de materiais impressos e de variedades 

linguísticas, construindo diversas formas de organizar o pensamento.  

* EXPLORAR gestos, expressões, sons da língua, rimas, imagens, textos escritos, além dos sentidos das palavras, nas poesias, par-

lendas, canções e nos enredos de histórias, apropriando-se desses elementos para criar novas falas, enredos, histórias e escritas 

convencionais ou não.  

* EXPRESSAR sentimentos, ideias, percepções, desejos, necessidades, pontos de vista, informações, dúvidas e descobertas, utilizando 

múltiplas linguagens, considerando o que é comunicado pelos colegas e adultos.  

                 *CONHECER-SE e reconhecer suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares, histórias, autores, gêneros linguísticos, e seu 

interesse em produzir com a linguagem verbal. 
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A educação infantil traz uma roupagem, privilegiando a construção do caráter a formação pessoal a capacidade de enfrentamento das 

mais diversas situações, o respeito as diferenças enfim a formação global da criança para que ela se prepare para um adulto consciente de seus 

direitos e deveres. De acordo com o PPP da instituição, o contesto escolar, se caracteriza por proporcionar situações de aprendizagem, que 

viabilizam o desenvolvimento da criança dentro desse campo de experiência. Nesse sentido, o campo direciona o foco de atuação da educação 

infantil, ampliando as formas de comunicação da criança, bem como favorecendo o desenvolvimento e a consolidação da imaginação e do 

pensamento abstrato e crítico.Com isso, por meio de diversas atividades que priorizam o lúdico, as crianças desenvolvem habilidades que 

potencializam sua compreensão de práticas cotidianas e seus diferentes significados, como a alfabetização, envolvendo a fala, a escrita e a 

leitura.Ainda, é importante ter em mente que ao longo da educação infantil, as crianças devem adquirir aprendizagens mínimas e básicas para 

garantir um bom desenvolvimento e uma transição satisfatória . 

Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras 

formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que 

ganham sentido com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos 

de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na 

Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura 

oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas 

implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. Desde 

cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que 

circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais 

da escrita, dos gêneros, suportes e portadores.  
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7.17.2.2 Conteúdos: 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

CONTEÚDO ESPECÍFICO B M1 M2 M3 INF4 INF5 

(EI0/01EF01) Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de 

pessoas com quem convive. 

      

 

Identificação 

nominal. 

 

 Reconhecer a si mesmo e aos 

colegas, no convívio e no 

contato direto. 

 Participar de brincadeiras e 

cantigas típicas envolvendo 

os nomes das crianças da sua 

convivência. 

 Vivenciar experiência em que 

outras crianças ou 

professores(as) e 

funcionários(as) citam seu 

nome. 

 Reconhecer seu nome quando 

chamado. 

Comunicação oral como 

prática social 

3ºT      

Estudo das diversas formas 

de se comunicar no cotidiano 

2ºT      

Coordenação visomotora 1ºT      

Brincadeiras  1ºT      

Identificação do nome  1ºT      

Identificação por meio de 

imagem 

1ºT      
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

(EI0/01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de 

músicas. 

      

Sons da língua e 

sonoridade  

das palavras 

(consciência    

fonológica). 

Prática de leitura 

(pelo professor(a). 

 Participar de situações de 

escuta de poemas e músicas. 

 Ouvir histórias e músicas 

típicas e regionais. 

 Participar de brincadeiras de 

linguagem que explorem a 

sonoridade das palavras. 

Literatura infantil e suas 

linguagens 

1ºT      

Leitura visual  2ºT      

Caixa musical 3ºT      

       

(EI0/01EF03) 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). 

      

Escuta, observação e 

respeito à fala do 

outro e textos 

literários. 

Prática de leitura 

pelo professor leitor . 

 Ouvir a história e observar 

seus elementos. 

 

 

Ouvir diversas histórias 

infantis, aguçando a 

imaginação a percepção e as 

diversas áreas do 

conhecimento. 

1ºT      
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Livros infantis  3ºT      

(EI0/01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a 

pedido do adulto-leitor. 

      

Personagens e 

cenários. 

Elementos das 

histórias. 

Vocabulário. 

 Observar e manusear livros 

com imagens, apontando 

fotografias, figuras ou objetos 

conhecidos em ilustrações. 

 Interagir a estímulos do(a) 

professor(a), no decorrer das 

contações de histórias. 

Caracterização de 

personagens 

3ºT      

Histórias infantis e suas 

organizações dramáticas 

2ºT      

Livros infantis 1ºT      

 Roda de histórias  1ºT      

(EI0/01EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao 

ler histórias e ao cantar. 

      

Escuta, fala e 

expressões da língua. 

Entonação de voz. 

Linguagem oral e 

 Reproduzir sons e gestos 

realizados pelo professor(a), 

durante leitura de histórias ou 

ao cantar músicas. 

Construção da consciência 

fonológica 

3ºT      

Formas alternativas de 

consciência corporal 

1ºT      
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

gestual.  Responder a estímulos 

sonoros realizados durante a 

contação de história ou ao 

cantar músicas 

desenvolvendo reações como 

assustar-se, entristecer-se, 

alegrar-se, dentre outros. 

 Comunicar-se por meio da 

vocalização, gestos ou 

movimentos nas situações de 

leitura de histórias e ao cantar 

músicas.  

Linguagem tecnológica 1ºT      

Capacidades expressivas 2ºT      

(EI0/01EF06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, 

balbucios, fala e outras formas de expressão. 

      

A comunicação e as 

suas funções 

sociais. 

Linguagem oral. 

Gestos e 

movimentos. 

 Interagir com o professor(a) e 

colegas por meio de 

diferentes formas.  

 Responder a estímulos 

sorrindo ou parando de 

chorar. 

Variedades de expressões 

faciais 

1ºT      

Representação da fala 

através de gestos e 

movimentos 

2ºT      

Estimulo da audição 1ºT      
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 Responder com gestos e 

outros movimentos com a 

intenção de comunicar-se. 

 Executar gestos simples 

quando solicitada. 

 Imitar sons e gestos 

realizados por outras pessoas. 

(percepção) 

Locomoção  1ºT      

(EI0/01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em 

diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.). 

      

 

Materiais gráficos. 

Diferentes usos e 

funções da língua 

falada e escrita. 

 Manipular livros com 

imagens simples e outros.  

 Explorar diferentes tipos de 

materiais impressos imitando 

ações e comportamentos 

típicos de um leitor, como 

virar a página, apontar as 

imagens, gestos ou vocalizar 

na intenção de ler em voz alta 

o que  está escrito. 

 

Patrimônio cultural e 

literário 

3ºT      

 

Portadores textuais, seus 

usos e funções 

3ºT      

(EI0/01EF08) Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros        
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

discursivos (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhas, anúncios etc.). 

 

Situações de escuta. 

 Participar de situações de 

escuta de diferentes gêneros 

discursivos como: poemas, 

quadrinhas, histórias, cantigas 

e outros. 

 Escutar poemas, histórias e 

canções brincando com 

tecidos e outros materiais. 

Narrativa: organização 

sequenciação de ideias 

3ºT      

Fatos da história narrada 3ºT      

Suportes para escritas  3ºT      

(EI0/01EF09) Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita.       

 

Materiais e 

tecnologias para a  

produção da escrita. 

 Paticipar de situações 

significativas de leitura e 

escrita, tendo o(a) 

professor(a) como leitor e 

escriba. 

 Manipular revistas, jornais, 

livros e outros materiais 

impressos. 

 Manusear suportes textuais de 

materiais diversos: plástico, 

Sistema alfabético de 

representação da escrita 

3ºT      

Mecanismo da escrita de 

forma lúdica 

2ºT      

Estimulação tátil  1ºT      

Manipulação de objetos 1ºT      
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

tecido, borracha, papel, 

dentre outros.  

 Reconhecer os livros 

demonstrando preferência por 

algumas histórias ouvidas.  

(EI01EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e  opiniões. 

      

 

 

Palavras e 

expressões da língua 

em situações de uso 

social. 

 

Linguagem oral. 

 Expressar sentimentos e 

emoções por meio de 

diferentes linguagens, como 

a dança, o desenho, a 

música, a linguagem oral e 

gestos.  

 Interagir com outras 

crianças, fazendo uso de 

diferentes linguagens 

tentando se fazer entender. 

Relatos de vivencia da vida 

cotidiana 

 3ºT     

Elaboração de perguntas e 

respostas no ambiente 

escolar 

 3ºT     

Roda de conversas sobre 

histórias infantis diversas 

 1ºT 

2ºT 

    

Brincadeiras educativas com 

o próprio nome 

 1ºT     

Momentos literários  2ºT     
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 Reconhecer-se quando é 

chamado. 

 Reconhecer na oralidade o 

próprio nome e o das 

pessoas com quem convive. 

 Usar gestos e articulação de 

algumas palavras para se 

fazer entender. 

 Participar de brincadeiras 

que estimulem a relação 

dialógica entre o(a) 

professor(a)/criança e 

criança/criança. 

 Utilizar palavras e 

expressões da língua para se 

comunicar. 

 Ampliar o vocabulário 

utilizado para se expressar. 

 Escutar o outro. 

Estimulação verbal   2ºT     

(EI01EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em       
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cantigas de roda e  textos poéticos. 

 

 

 

Linguagem oral. 

 

Sonorização, rimas e 

aliterações. 

 Vivenciar brincadeiras com 

outras crianças e professores 

(as) acompanhando 

parlendas. 

 Participar de brincadeiras 

cantadas. 

 Escutar, imitar e participar 

de cantigas e músicas com 

diferentes sons e rimas. 

 Participar de brincadeiras de 

linguagem que exploram a 

sonoridade das palavras 

percebendo rimas e 

aliterações. 

 Imitar diferentes sons da 

fala, de animais, barulhos, 

músicas e outros. 

 Participar de momentos de 

apreciação de textos 

 

Exploração do espaço, 

lateralidade, coordenação 

motora 

 1ºT     

 

Fluência, entonação e ritmo 

 2ºT     

Articulação do som e 

palavras e ampliação de 

vocabulário 

 1ºT     

Jogos e brincadeiras   3ºT     

Músicas e cantigas de roda  2ºT     
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poéticos  

(EI01EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros 

textos, deferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do 

adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

      

Escuta, observação e 

respeito à fala do 

outro e textos 

literários. 

Sensibilidade 

estética em relação 

aos textos literários. 

(Gosto) 

Aspectos gráficos da 

escrita 

 Participar de momentos de 

contação: poesias e outros 

gêneros literários 

 Escutar as leituras de 

histórias, poemas e músicas. 

 Participar de momentos de 

leituras de textos em que o 

(a) professor (a) realiza a 

leitura apontada 

 Ter contato com diferentes 

Exploração da seqüência de 

ideias 

 2ºT     

Fluência, entonação e 

expressões na hora da 

história. 

 1ºT     

Articulação dos personagens 

em uma história 

 3ºT     

Roda de história e músicas  1ºT     

Escrita e iluistração  3ºT     
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Formação e 

ampliação de 

vocabulário 

gêneros discursivos, 

observando ilustrações, 

identificando sua relação 

com o texto lido 

 Ouvir o nome e identificar 

objetos, pessoas, 

fotografias, gravuras, 

palavras e outros elementos 

presentes nos textos. 

       

(EI01EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, 

identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

      

 

Linguagem oral em 

suas diversas 

funções e usos 

sociais. 

Fatos e personagens 

da história narrada. 

 Participar de variadas 

situações de comunicação, 

escutando as narrativas de 

histórias e acontecimentos. 

 Reconhecer alguns 

personagens das histórias, 

cenários, associando alguns 

acontecimentos.  

 Responder perguntas 

 

Reprodução coletiva da 

história 

 2ºT     

 

Forma lúdica e as formas de 

ouvir 

 1ºT     

 

Desenhos, modelagens e 

dramatização 

 2ºT     
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referentes à história 

apontando para personagens 

e cenários. 

 Realizar tentativas de 

oralizar o nome de alguns 

personagens das histórias 

contadas. 

(EI01EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou 

peças teatrais assistidos etc. 

 

      

Expressividade pela 

linguagem oral e 

gestual. 

 

Palavras e 

expressões da língua 

e sua pronúncia. 

 Participar de variadas 

situações de comunicação 

 Expressar-se por meio de 

palavras transmitindo suas 

necessidades, desejos, 

sentimentos e percepção de 

mundo em relação às 

histórias ouvidas e recursos 

audiovisuais observados 

 Emitir sons articulados e 

Exploração dos momentos 

lúdicos e de interação 

 1ºT     

Descrição de objetos e cenas 

de uma história 

 3ºT     

Ampliação do vocabulário e 

exploração de ideias 

 2ºT     
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gestos observados nos 

recursos textuais e 

audiovisuais 

 Expressar-se em conversas e 

brincadeiras, ampliando seu 

vocabulário 

(EI01EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas 

sugeridos. 

      

Reconto dehistórias. 

Relação entre 

imagem enarrativa 

 Ouvir e nomear objetos, 

pessoas, personagens, 

fotografias egravuras. 

 Reconhecer histórias a partir 

deimagens. 

 Oralizar histórias contadas, a 

seu modo, com apoio 

deimagens. 

 Ouvir e nomear objetos, 

pessoas, personagens, 

fotografias egravuras. 

 Reconhecer histórias a partir 

Exploração do sentimento e 

imaginação 

 2ºT     

Sequencia de ideias  3ºT     

Articulação de sons e 

palavras 

 1ºT     
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deimagens. 

(EI01EF07) Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer 

seus usossociais. 

      

Usos e funções 

daescrita. 

 

Gêneros e suportes 

detextos. 

 Manipular revistas, livros, 

cartazes, e outros, ouvindo e 

conhecendo sobre seus 

usossociais. 

 Participar de experiências 

que utilizem como recurso 

os portadores textuais como 

fonte de informação: 

revistas, jornais, livros, 

embalagens,rótulos. 

Exploração dos diversos 

portadores de texto 

 2ºT     

Especificidade de cada 

portador textual 

 3ºT     

Consistência argunmentativa  3ºT     

(EI01E08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu 

contato com diferentes gêneros discursivos (parlendas, histórias de aventura, 

tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias, etc.) 

      

Gêneros discursivos, 

seus autores, 

características 

esuportes 

 Participar de situações de 

escuta envolvendo diferentes 

gênerosdiscursivos. 

 Vivenciar experiências 

Exploração de textos 

variados e de diversos 

gêneros 

 3ºT     

Ampliação de vocabulário  1ºT     
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lúdicas em contato com 

diferentestextos. 

 Ter contato com diferentes 

suportes textuais, observando 

e manipulando: jornal, livro 

de receitas, revistas, 

embalagens, rótulos (latas, 

caixas), dentreoutros. 

Linguagem oral como prática 

social 

 2ºT     

Consistência argumentativa  2ºT     

(EI01EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, 

traçar letras e outros sinais gráficos. 

      

 

Marcasgráficas. 

 

Sensibilização para 

aescrita. 

 Presenciar situações 

significativas de leitura 

eescrita. 

 Ter contato visual com sua 

imagem (fotografia), 

juntamente com a escrita 

donome. 

 Produzir marcas gráficas 

com diferentes suportes de 

escrita conhecendo 

Leitura como prática social  1ºT     

Exploração do mundo em 

que vivem através de 

imagens 

 2ºT     

Leitura de imagens aguçando 

a curiosidade 

 1ºT     

Exploração de imagens com 

grafismo 

 2ºT     

Manuseio de materiais 

gráficos diversos 

 1ºT     
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suasfunções. 

 Vivenciar registros em 

diferentes suportes: papel, 

papelão, plástico, piso, 

dentreoutros. 

 Manipular revistas, jornais, 

livros e outros 

materiaisimpressos. 

(EI02/03EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 

necessidades, sentimentos e opiniões. 

      

 

A língua 

portuguesa falada, 

em suas diversas 

funções e usos 

sociais. 

 

Vocabulário. 

 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 E 

3 ANOS: 

 Expressar suas ideias, 

sentimentos e emoções por 

meio de diferentes linguagens, 

como a dança, o desenho, a 

mímica, a música, e a 

linguagem oral. 

 Interagir com outras crianças 

fazendo uso da linguagem oral 

Adivinhações   2ºT 2ºt   

Ampliar o vocabulário  e a 

linguagem 

  1ºT 1ºT   

Diálogo e conflitos   2ºT 1ºT   

Cotidiano (expressão e 

manifestação de desconforto) 

  1ºT 1ºT   

Roda de conversa   3ºT 2ºT   
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e tentando se fazer entender. 

 Ampliar gradativamente o seu 

vocabulário. 

 Participar de variadas situações 

de comunicação. 

 Oralizar sobre suas atividades 

na instituição ou em vivências 

fora dela. 

 Iniciar diálogos estruturados e 

ter atenção ao escutar o outro, 

com auxílio do (a) professor 

(a). 

 Interagir com outras pessoas 

por meio de situações mediadas 

pelo (a) professor (a). 

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Responder a perguntas simples. 

Roda de conversa   1ºT2ºT3ºT    

Rotinas   1ºT2ºT3ºT    

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Participar de variadas situações 

de comunicação utilizando 

Cultura oral    3ºT   

Roteiro de ideias e fontes 

sonoras 

   3 

ºT 
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diversas linguagens. 

 Oralizar sobre suas atividades 

na instituição. 

 Nomear objetos, pessoas, 

fotografias, gravuras. 

 Interagir com outras pessoas 

por meio de situações 

comunicativas mediadas pelo(a) 

professor(a). 

 Ampliar o vocabulário utilizado 

para se expressar. 

 Ampliar seu vocabulário por 

meio de músicas, narrativas, 

poemas, histórias, contos, 

parlendas, conversas e 

brincadeiras, para desenvolver 

sua capacidade de 

comunicação. 

 Compreender o uso social da 

linguagem oral e escrita como 

Dramatização de histórias    2ºT   

Auto imagem e a colegas    1ºT   

Repetição de estruturas 

simples (nomes próprios, 

colegas, família) 

   1ºT   

Roda de conversa    1ºT   

Escolha de livros    1ºT   

Identificação de palavras    2ºT   

Comunicação e sons 

externos 

   3ºT   

Dinâmica de grupos    1ºT   

Regras e brincadeiras    1ºT   
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meio de comunicação e diálogo. 

 Falar e escutar atentamente, em 

situações do dia a dia, para 

interagir socialmente. 

 Utilizar expressões de cortesia: 

cumprimentar, agradecer, 

despedir-se e outros.  

 Combinar palavras para se 

expressar usando verbos e 

adjetivos. 

(EI02/03EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em 

cantigas de roda e   textos poéticos. 

      

 

Linguagem oral. 

Gêneros 

discursivos. 

Rimas e aliterações. 

Sons da língua e 

sonoridade das 

palavras. 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 

E 3 ANOS: 

 

 Identificar sons da natureza e 

de objetos da cultura humana. 

 Explorar sons e ritmos, por 

meio de brinquedos e materiais 

recicláveis. 

Sons e ritmos   3ºT 2ºT   

Cantigas de roda e textos 

poéticos 

  3ºT 2ºT   

Silêncio e barulho   3ºT 3ºT   

Interpretação de músicas    3ºT 2ºT   

Diversidade musical   1ºT 1ºT   

Confecção de objetos 

sonoros 

  2ºT 2ºT   
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Sons e ritmos. 

Manifestações 

culturais. 

Consciência 

fonológica. 

 

 Utilizar materiais estruturados 

e não estruturados para criar 

sons rítmicos ou não. 

 Participar e interagir em 

situações que envolvam 

cantigas de roda e textos 

poéticos. 

 Explorar a sonoridade das 

palavras reconhecendo rimas e 

aliterações, com mediação 

do(a) professor(a). 

 Participar de situações que 

desenvolvam a percepção das 

rimas durante a escuta de 

músicas. 

       

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Ouvir poesias, parlendas, 

histórias e brincadeiras, 

produzindo diferentes 

entonações e ritmos. 

Brincadeiras/ jogos e ritmos   2ºT    

Representações musicais   1ºT    

Som corporal 

 

  1ºT    
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 Criar sons enquanto canta. 

 Conhecer textos poéticos e 

cantigas de roda típicos da sua 

cultura. 

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Recitar poesias e parlendas 

criando diferentes entonações e 

ritmos. 

 Explorar a sonoridade das 

palavras reconhecendo sons, 

rimas, sílabas e aliterações. 

 Conhecer textos poéticos 

típicos da sua cultura. 

 Declamar textos poéticos 

conhecidos nas brincadeiras. 

 Ouvir poemas, parlendas, 

travalínguas e outros gêneros 

do discurso. 

Poesias e parlendas    3ºT   

Sons, rimas e sílabas    3ºT   

Trava língua e outros 

gêneros do discurso 

   3ºT   

Ampliação do vocabulário    2ºT   

Uso da tecnologia    3ºT   

(EI02/03EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros 

textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do 
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adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

 

Escrita e ilustração. 

Direção de leitura: 

de cima para baixo, 

da esquerda para a 

direita. 

Escuta, observação 

e respeito à fala do 

outro. 

Sensibilidade 

estética em relação 

aos textos literários. 

Aspectos gráficos 

da escrita. 

Vocabulário. 

Gêneros 

discursivos. 

Portadores textuais, 

seus usos e funções. 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 

E 3 ANOS: 

 Ouvir, visualizar e apreciar 

histórias. 

 Manusear diferentes portadores 

textuais e ouvir sobre seus usos 

sociais. 

 Observar as ilustrações dos 

livros buscando identificar sua 

relação com o texto lido. 

 Fazer uso de diferentes 

materiais e recursos gráficos 

para produzir suas ilustrações. 

 Apreciar e participar de 

momentos de contação de 

histórias com base em imagens. 

 Participar de momentos de 

leitura de textos em que o(a) 

professor(a) realiza a leitura 

Histórias infantis 

(características dos livros) 

  2ºT 1ºT   

Histórias    2ºT 1ºT   

Músicas e jogos   1ºT 1ºT   

Discriminação auditiva   3ºT 3ºT   
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Linguagem escrita. 

Representação da 

escrita. 

apontada percebendo que 

palavras representam ideias. 

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Identificar a história pela capa 

do livro. 

Leitura visual   3ºT    

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Perceber que imagens e 

palavras representam ideias e 

têm relação com o texto lido. 

 Reconhecer as ilustrações/ 

figuras de um livro. 

 Diferenciar desenho de 

letra/escrita. 

 Participar de jogos que 

relacionem imagem e palavras. 

 Perceber características da 

língua escrita: orientação e 

direção da escrita em situações 

de uso social, mediadas pelo(a) 

professor(a). 

Contação de história e suas 

representações  

   2ºT   

Produções e valorização    2ºT   

Leitura e reconhecimento das 

vogais 

   3ºT   

Expressão de ideias e 

sensações  

   3ºT   
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 Ouvir e contar histórias 

oralmente, com base em 

imagens ou temas sugeridos. 

 Participar de momentos em que 

o(a) professor(a) realiza leitura 

apontada. 

 Vivenciar situações de leitura e 

escrita tendo o(a) professor(a) 

como escriba de listas, bilhetes, 

recados, convites, cantigas, 

receitas e histórias, para 

compreender a função social 

das mesmas. 

(EI02/03EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, 

identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

      

Língua Portuguesa 

falada, em suas 

diversas funções e 

usos sociais. 

Gêneros discursivos 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 

E 3 ANOS: 

 Reconhecer cenários de 

diferentes histórias. 

 Identificar os personagens 

Histórias, cenários e seus 

personagens 

  3ºT 2ºT   

Cartazes   2ºT 2ºT   

Texturas    3ºT 2ºT   

Teatro    3ºT 3ºT   
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orais. 

Fatos da história 

narrada. 

Características 

gráficas: 

personagens e 

cenários. 

Vocabulário. 

principais das histórias, 

nomeando-os. 

 Responder a questionamentos 

sobre as histórias narradas. 

Fantoches e dedoches   2ºT 2ºT   

       

 

 

 

Interpretação e 

compreensão de 

textos. 

 

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Identificar características dos 

personagens das histórias, 

utilizando seus adereços em 

suas brincadeiras de faz de 

conta. 

 Identificar personagens e/ou 

cenários e descrever suas 

características. 

 Formular hipóteses e perguntas 

sobre fatos da história narrada, 

personagens e cenários. 

Interpretação e compreensão 

de texto 

   2ºT   

Brincar de faz de contas    1ºT   

Comunicação e expressão     1ºT   

Teatro     3ºT   

Histórias e contos    1ºT   

Comunicação     1ºT   

       



218  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 Brincar de imitar personagens 

das histórias ouvidas. 

 Oralizar sobre fatos e 

acontecimentos da história 

ouvida. 

 Ouvir e participar de narrativas 

compreendendo o significado 

de novas palavras, ampliando o 

seu vocabulário. 

 Ordenar partes do texto 

segundo a sequência da história 

apontado por ilustrações. 

(EI02/03EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou 

peças teatrais assistidos etc. 

      

Vivências culturais: 

histórias, filmes ou 

peças teatrais. 

Expressividade pela 

linguagem oral. 

A Língua 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 

E 3 ANOS: 

 Expressar-se verbalmente em 

conversas, narrações e 

brincadeiras, ampliando seu 

vocabulário. 

Narrativas e brincadeiras   2ºT 1ºT   

Interação    1ºT 1ºT   
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Portuguesa falada, 

em suas diversas 

funções e usos 

sociais. 

Palavras e 

expressões da 

língua e sua 

pronúncia. 

Vocabulário. 

Relação entre 

imagem ou tema e 

narrativa. 

Organização da 

narrativa  

considerando tempo 

e espaço. 

 Participar de conversas em 

grandes e pequenos grupos. 

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Responder perguntas sobre 

experiências e fatos do 

cotidiano. 

 Fazer tentativas de recontar 

histórias, identificando seus 

personagens e elementos. 

 Participar de relatos de 

acontecimentos vividos ou 

observados (histórias ouvidas, 

filmes e/ou peças teatrais, com 

auxílio do professor). 

 Relatar suas experiências 

pessoais, escutando o relato dos 

colegas, com auxílio do 

professor. 

Fatos do cotidiano   2ºT    

Relatos de experiência   3ºT    

Roda de conversa   1ºT    

       

       

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Recontar histórias ouvidas, 

Vivências culturais: 

histórias, filmes ou peças 

   1ºT   
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filmes e/ou peças de teatro 

identificando seus personagens 

e elementos. 

 Conhecer o conteúdo de 

diferentes mensagens em 

diversos contextos. 

 Assistir a filmes ou peças 

teatrais e ouvir histórias 

compreendendo as mensagens 

principais. 

 Relatar acontecimentos 

vividos. 

 Pedir e atender a pedidos, dar e 

ouvir recados. 

 Aprimorar as competências 

comunicativas orais. 

 Participar de situações de 

conversas em grandes e 

pequenos grupos ou duplas, 

relatando suas experiências 

teatrais 

Relatos de experiências    2ºT   

Competências comunicativas    3ºT   

Organização da narrativa 

considerando tempo e espaço 

   3ºT   

Vocabulário    1ºT   

Relação entre imagem ou 

tema e narrativa 

   3ºT   

Brincar     1ºT   
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pessoais, escutando o relato dos 

colegas. 

 (EI02/03EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou 

temas sugeridos. 

      

 

Criação e reconto 

de histórias. 

A Língua 

Portuguesa falada, 

em suas diversas 

funções e usos 

sociais. 

Relação entre 

imagem e narrativa. 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 

E 3 ANOS: 

 Oralizar contextos e histórias 

contadas, a seu modo. 

 Recontar histórias ao brincar de 

faz de conta. 

 Ouvir e nomear objetos, 

pessoas, personagens, 

fotografias e gravuras para 

ampliar o vocabulário. 

 Relacionar diferentes histórias 

conhecidas. 

Criação e reconto de 

histórias 

  3ºT 2ºT   

Imagem e narrativa e suas 

relações 

  2ºT 2ºt   

Brincar de faz de contas   1ºT 1ºT   

Histórias infantis e gêneros   3ºT 2ºT   

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Reproduzir partes da história 

ouvida, com auxílio dos 

colegas e do(a) professor(a). 

Reconto de histórias     3ºT   
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OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Simular leituras por meio de 

brincadeiras de faz de conta.  

 Contar ou criar histórias com 

ou sem o apoio de imagens, ou 

fotografias.  

 Narrar situações do dia a dia no 

sentido de manifestar 

experiências vividas e ouvidas. 

 Participar de situações em que 

é convidado a contar ou criar 

histórias com ou sem o apoio 

de imagens, fotografias ou 

temas disparadores. 

 Contar histórias criadas ou 

memorizadas ao professor (a). 

 Reproduzir partes da história 

ouvida mantendo a sequência 

dos fatos. 

Língua Portuguesa, 

oralidade, suas funções e uso 

social 

   3ºT   

Livros infantis 

(manipulação) 

   3ºT   

Textos de diferentes gêneros    2ºT   

Reconto de histórias    1ºT   

Vocabulário     3ºT   

       

 (EI02/03EF07) Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando       
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reconhecer seus usos sociais. 

 

Usos e funções da 

escrita. 

Suportes de textos. 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 

E 3 ANOS: 

 Conhecer diferentes portadores 

textuais. 

Identificação do próprio 

nome 

  3ºT 1ºT   

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Manipular jornais, revistas, 

livros, cartazes e outros, 

ouvindo sobre seus usos  

sociais. 

 Participar de experiências que 

utilizem como recurso os 

portadores textuais como fonte 

de informação: revistas, 

jornais, livros, dentre outros. 

 Folhear livros contando suas 

histórias para seus colegas, em 

situações de livre escolha. 

 Participar de situações de 

contato da escrita do próprio 

Alfabeto móvel   2ºT    

Coordenação motora fina   3ºT    

Manipulação de diferentes 

materiais de textos 

  1ºT    
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nome em diferentes portadores 

(crachás, listas de chamada, 

aniversário, ajudante do dia). 

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Conhecer o uso social de 

diferentes portadores textuais. 

 Folhear livros contando suas 

histórias para seus colegas. 

 Identificar o próprio nome em 

diferentes suportes. 

 Conhecer os meios de 

comunicação utilizados no 

cotidiano. 

Meios de comunicação    2ºT   

Uso e função da escrita    3ºT   

Leitura de imagens    1ºT   

Nome     2ºT   

Meios de comunicação e sua 

importânica 

   3ºT   

(EI02/03EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu 

contato com diferentes gêneros discursivos (parlendas, histórias de aventura, 

tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.). 

      

 

 

Gêneros 

discursivos, seus 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 

E 3 ANOS: 

 Apreciar e participar de 

momentos de contação de 

Gêneros discursivos: 

poemas, leitura popular, 

lendas e música. 

Características, autores e 

  3ºT 2ºT   
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autores, 

características e 

suportes. 

 

histórias realizados de 

diferentes maneiras. 

 Ouvir parlendas e brincar 

recitando-as. 

 Ouvir histórias e outros gêneros 

do discurso: poemas, literatura 

popular, lendas, músicas etc., 

por prazer/apreciação. 

suportes 

Histórias e interpretação    3ºT 2ºT   

Interpretação e suas 

habilidades 

  3ºT 3ºT   

Identificação de personagens    3ºT 2ºT   

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Participar de situações de 

escuta envolvendo diferentes 

gêneros do discurso, 

percebendo suas funções. 

 Vivenciar experiências lúdicas 

em contato com diferentes 

textos. 

 Participar de situações de 

exploração de portadores de 

diferentes gêneros do discurso 

em brincadeiras ou atividades 

Roda de histórias e gêneros 

discursos 

  1ºT    

Teatro de sombras    2ºT    

Dramatização de histórias   1ºT    

Trabalho em grupo/ 

cooperação 

  2ºT    
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em pequenos grupos. 

 

 

 

Sensibilidade 

estética com relação 

aos textos. 

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Explorar suportes de diferentes 

gêneros do discurso, 

percebendo as diferenças entre 

eles.  

 Ouvir e apreciar histórias e 

outros gêneros do discurso, 

como poemas, literatura 

popular, parlendas e músicas 

percebendo suas funções. 

 Identificar suportes e gêneros 

do discurso que sejam típicos 

de sua cultura. 

 Explorar o jornal como fonte 

de informação. 

 Ouvir histórias contadas por 

outras pessoas dentro da 

instituição: avós, irmãos, pais e 

Ritmos e coordenação 

motora 

   1ºT   

Brincadeiras com parlendas    2ºT   

História infantil/Leitura de 

imagens 

   1ºT   

Receitas     3ºT   

Folclore e seus personagens    2ºT   

Lendas e imagens     2ºT   

Criação e recriação de 

histórias 

   2ºT   

Imaginação e pensamento    1ºT   
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outros. 

 Ouvir histórias em outros 

espaços próximos à instituição: 

praças, bibliotecas, escolas e 

outros. 

 Escolher livros de literatura e 

“lê-los” à sua maneira. 

(EI02/03EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para 

desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

      

Sensibilização para 

a escrita. 

Instrumentos e 

tecnologias variadas 

para a produção da 

escrita: lápis, 

caneta, giz, 

computador e seus 

diferentes usos. 

 

Marcas gráficas de 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 

E 3 ANOS: 

 Reconhecer seus desenhos 

como uma forma de 

comunicação. 

 Produzir marcas gráficas com 

diferentes materiais e 

instrumentos, em diferentes 

suportes de escrita. 

 Rabiscar, pintar, desenhar, 

modelar, colar à sua maneira, 

Significado a ideias, 

pensamentos e sensações 

  3ºT 3 

ºT 

  

Marcas gráficas e 

representação da escrita 

  2ºT 1ºT   

Manipulação de diferentes 

instrumentos e suportes de 

escrita 

  3ºT 1ºT   

Coordenação motora fina e 

grossa 

  1ºT 1ºT   
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representação da 

escrita. 

dando significado às suas 

ideias, aos pensamentos e às 

sensações. 

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Presenciar situações 

significativas de leitura e 

escrita para compreender a sua 

função social. 

 Manipular revistas, jornais, 

livros e outros materiais 

impressos para conhecer 

diferentes suportes de leitura e 

escrita. 

 Interagir com livros e letras de 

materiais resistentes e 

adequados à faixa etária (Ex. 

Livros de banho, letras de 

madeira e outros). 

Linguagem plástica   2ºT    

Releitura de imagens   3ºT    

       

Sensibilização para 

a escrita. 

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Expressar-se utilizando 

Representação da escrita    3ºT   

Marcas gráficas: desenhos,    1ºT   
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Marcas gráficas: 

desenhos, letras, 

números. 

Sistema alfabético 

de representação da 

escrita e 

mecanismos de 

escrita. 

Escrita do nome. 

Suportes de escrita. 

diversos suportes, materiais, 

instrumentos e técnicas. 

 Utilizar diversos suportes de 

escrita para desenhar e escrever 

espontaneamente: cartolina, 

sulfite, craft, livros, revistas e 

outros. 

 Conhecer a escrita do seu nome  

para identificá-lo em situações 

diversas, progressivamente. 

 Fazer uso de garatujas com a 

intenção de uma comunicação 

escrita. 

letras e números 

Suportes da escrita    2ºT   

Alfabeto móvel     2ºT   

       

(EI04/05EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio 

da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotografias, desenhos e outras 

formas de expressão. 

      

A Língua 

Portuguesa falada, 

suas diversas 

funções e usos 

 OBJETIVOS COMUM PARA 

4 E 5 ANOS: 

 Comunicar-se, oralmente, com 

diferentes intenções, em 

Comunicação verbal     1ºT 1ºT 

Ampliação do vocabulário     1ºT 1ºT 

Expressão de vontades e 

necessidades 

    1ºT 1ºT 
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sociais. 

Palavras e 

expressões da 

língua. 

diferentes contextos e com 

diferentes interlocutores, em 

situações mediadas ou não 

pelo(a) professor(a). 

 Exercitar a escuta do outro com 

atenção, esperando sua vez de 

falar. 

 Ampliar seu vocabulário 

aprimorando sua capacidade de 

comunicação, relatando fatos 

ouvidos e vividos. 

 Usar da escrita espontânea e de 

desenhos  

 para comunicar ideias e 

conhecimentos  

 aos colegas e professores(as). 

 Elaborar hipóteses sobre a 

escrita para aproximar-se 

progressivamente do uso social 

e convencional da língua. 

Autocontrole e regras     1ºT 1ºT 

Vocabulário      2ºT 2ºt 

Vocabulário. 

Linguagem escrita, 

suas funções e usos 

sociais. 

Registro gráfico 

como expressão de 

conhecimentos, 

ideias e 

sentimentos. 

Oralidade e escuta. 

Linguagem oral. 

Relato: descrição 

do espaço, 

personagens e 

objetos. 

Leitura gráfica      2ºT 2ºT 

Registro gráfico     1ºT 1ºT 

Linguagem oral     3ºT 3T 

Personagens      3ºT 3ºT 

Roda de conversa     2ºT 2T 
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Sequência dos 

fatos. 

 Participar de variadas situações 

de comunicação oral 

expressando suas ideias com 

progressiva clareza. 

OBJETIVOS PARA 5 ANOS: 

 Argumentar sobre suas ideias, 

em diferentes situações de 

comunicação, defendendo seu 

ponto de vista e ampliando sua 

capacidade comunicativa. 

 Produzir narrativas orais e 

escritas (desenhos), em 

situações que apresentem 

função social significativa. 

 Apresentar relatos, orais de 

suas vivências com coerência 

aos fatos, a temporalidade e às 

situações de interlocução 

(perguntas que surgirem). 

 Elaborar perguntas e respostas 

Relatos das características de 

uma história 

     1ºT 

Sequência dos fatos 

(narrativa) 

     2ºT 

Direito de expressão       2ºT 

Roda de conversa      1ºT 
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para explicitar suas dúvidas, 

compreensões e curiosidades. 

 Participar de produções de 

textos coletivos, tendo o 

professor como escriba. 

(EI04/05EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, 

aliterações e ritmos. 

      

Linguagem oral. 

Rimas e aliterações. 

Sons da língua e 

sonoridade das 

palavras. 

Ritmo. 

Cantigas de roda. 

Textos poéticos. 

Consciência 

fonológica. 

Manifestações 

culturais. 

Expressão gestual, 

OBJETIVOS COMUM PARA 4 

E 5 ANOS: 

 Participar de brincadeiras, 

cantigas de roda, textos 

poéticos e músicas que 

explorem a sonoridade das 

palavras (sons, rimas, sílabas e 

aliterações).  

 Interagir em situações orais 

discriminando os sons da 

língua e a sonoridade das 

palavras. 

 Participar de situações de 

Danças, brincadeiras, 

cantigas de roda, poemas e 

músicas 

    1ºT 1ºT 

Parlendas: ritmo e entonação     3ºT 3ºT 

Manifestações culturais     2ºT 2ºT 

Datas comemorativas, 

teatros, mímica 

    2ºT 2ºT 
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dramática  e   

corporal. 

recitação de poesias e 

parlendas, respeitando ritmo e 

entonação. 

OBJETIVOS PARA 4 ANOS: 

 Conhecer poemas, parlendas, 

trava-línguas e outros gêneros 

discursivos, explorando rimas, 

aliterações e ritmos. 

 Conhecer cantigas e textos 

poéticos típicos de sua cultura. 

Poemas, parlendas, trava 

língua, entre outros: rimas e 

ritmos 

    3ºT  

Cultura local, cantigas e 

poemas 

    3ºT  

Identificação de títulos de 

histórias e músicas 

    3ºT  

OBJETIVOS PARA 5 ANOS: 

 Reconhecer e criar rimas em 

atividades envolvendo a 

oralidade e imagens. 

 Recriar brincadeiras cantadas 

(trava- 

 línguas, cantigas, quadrinhas), 

com auxílio do(a) professor(a) 

explorando rimas, aliterações e 

ritmos. 

Brinquedos      3ºT 

Brincadeiras cantadas: trava 

língua, cantigas e quadrinhas 

(rimas e ritmos) 

     3ºT 

Brincadeiras antigas      3ºT 
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(EI04/05EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e 

ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas. 

      

Direção de leitura: 

de cima para baixo, 

da esquerda para a 

direita. 

Patrimônio cultural 

e literário. 

Sensibilidade 

estética com relação 

aos textos literários. 

Aspectos gráficos 

da escrita. 

Vocabulário. 

Gêneros 

discursivos. 

Portadores textuais, 

seus usos e funções. 

Diferentes usos e 

funções da escrita. 

OBJETIVOS COMUM PARA 4 

E 5 ANOS: 

 Escolher e contar histórias, a 

sua maneira, para outras 

crianças. 

 Escolher livros de sua 

preferência, explorando suas 

ilustrações e imagens para 

imaginar as histórias. 

 Reconhecer as 

ilustrações/figuras de um livro 

realizando inferências. 

 Perceber as características da 

língua escrita: orientação e 

direção da escrita. 

 Associar imagens e palavras na 

representação de ideias, em 

diferentes suportes textuais. 

Direção da leitura     2ºT 2ºT 

Livro e releitura     1ºT 1ºT 

Sensibilidade estética com 

relação aos textos literários 

    2ºT 2ºT 

Leitura e escrita pelo 

professor de pequenos textos 

de vários gêneros textuais 

    3ºT 3ºT 

Alfabeto     1ºT 1ºT 

Nome próprio     1ºT 1ºT 

Vogais      1ºT 1ºT 

Brincadeiras      2ºT 2ºT 
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Interpretação e 

compreensão de  

textos. 

Sistema alfabético 

de representação da 

escrita e 

mecanismos de 

escrita. 

 Participar coletivamente da 

leitura e escrita de listas, 

bilhetes, recados, convites, 

cantigas, textos, receitas e 

outros, tendo o(a) professor(a) 

como leitor e escriba. 

 Manusear diferentes portadores 

textuais, e ouvir sobre seus 

usos sociais. 

OBJETIVOS PARA 4 ANOS: 

 Participar de situações de 

escrita, com a mediação do(a) 

professor(a). 

Vocabulário      1ºT 

Associação de palavras a 

imagem 

     3ºT 

Reconhecimento de 

elementos ilustrativos de 

histórias  

     1ºT 

OBJETIVOS PARA 5 ANOS: 

 Relacionar as ilustrações com a 

história e com palavras 

conhecidas. 

 Ordenar ilustrações do gênero 

Portadores textuais, seus 

usos e funções 

     3ºT 

Funções da escrita      1ºT 

Interpretação e compreensão 

de texto 

     3ºT 
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discursivo trabalhado, 

realizando tentativas de 

associação às palavras.  

 Relacionar palavras ouvidas ou 

conhecidas tendo o(a) 

professor(a) como escriba. 

 Diferenciar desenho de 

letra/escrita, relacionando-os à 

função social. 

 Levantar hipóteses sobre 

gêneros discursivos veiculados 

em portadores conhecidos, 

recorrendo a estratégias de 

observação gráfica. 

 

 

Palavras e fonemas      2ºT 

       

(EI04/05EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos 

e de encenações, definindo os contextos, os personagens e estrutura da história. 

      

Dramatização. 

Criação de 

OBJETIVOS COMUM PARA 4 

E 5 ANOS: 

Jogos simbólicos     2ºT 2ºT 

Imitação     1ºT 1ºT 
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histórias. 

Interpretação e 

compreensão 

textual. 

Linguagem oral. 

Fatos da história 

narrada. 

Características 

gráficas: 

personagens e 

cenários. 

Vocabulário. 

Narrativa: 

organização e 

sequenciação de 

ideias. 

Elaboração de 

roteiros:  

Desenvolvimento 

da história,   

 Oralizar sobre fatos e 

acontecimentos da história 

ouvida. 

 Relatar fatos e ideias com 

começo, meio e fim. 

 Criar narrativas sobre fatos do 

dia a dia, com auxílio do(a) 

professor(a) para serem 

expressas por meio de 

dramatizações. 

 Ajudar a compor personagens e 

cenários de modo coerente aos 

contextos da história. 

 Responder a questionamentos 

sobre as histórias narradas. 

 Identificar personagens, 

cenários, sequência 

cronológica, ação e intenção 

dos personagens. 

 Desenvolver escuta atenta da 

Narrativa: organização e 

seqüenciarão de ideias 

    3ºT 3ºT 

Histórias e roteiros     3ºT 2ºT 

Fatos da história narrada     1ºT 1ºT 

Folclore     2ºT 2ºT 

Histórias e suas 

características  

    3ºT 3T 
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personagens e 

outros. 

Roteiro: 

personagens, trama 

e cenários 

leitura feita pelo(a) 

professor(a), em diversas 

ocasiões, sobretudo nas 

situações que envolvem 

diversidade textual, ampliando 

seu repertório linguístico. 

 Participar da construção 

coletiva de roteiros de vídeos 

ou encenações. 

OBJETIVOS PARA 5 ANOS: 

 Criar e contar histórias 

oralmente, com base em 

imagens ou temas sugeridos. 

 Reconhecer cenários de 

diferentes histórias e 

estabelecer relações entre os 

mesmos. 

Reconto de histórias       2ºT 

Histórias, interpretação  e 

suas características  

     2ºT 

3ºT 

       

(EI04/05EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo 

o(a) professor(a) como escriba. 

      

Relato de fatos e OBJETIVOS COMUM PARA 4 Contação de histórias     1ºT 1ºT 
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situações com   

organização de 

ideias. 

Criação e reconto 

de histórias. 

Expressividade pela 

linguagem oral e 

gestual. 

Vocabulário. 

Relação entre 

imagem ou tema e      

narrativa. 

Organização da 

narrativa 

considerando tempo 

e espaço. 

Estratégias e 

procedimentos para 

leitura e produção 

de textos. 

E 5 ANOS: 

 Recontar histórias ouvidas, 

com entonação e ritmo 

adequados aos fatos narrados, 

utilizando recursos. 

 Participar da elaboração de 

histórias observando o registro 

pelo professor(a). 

Leitura compartilhada     2ºT 2T 

Interpretação das histórias 

contadas 

    3ºT 3ºT 

OBJETIVOS PARA 4 ANOS: 

 Responder a questionamentos 

sobre os personagens, cenário, 

trama e sequência cronológica 

dos fatos, ação e intenção dos 

personagens. 

 Escutar relatos de outras 

crianças. 

 Envolver-se em situações de 

pequenos grupos, contribuindo 

para a construção de 

encenações coletivas. 

Leitura compartilhada     3ºT  

Vocabulário     1ºT  

Escrita de números     3ºT  

Teatro      3ºT  
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Símbolos. OBJETIVOS PARA 5 ANOS: 

 Compreender que a escrita 

representa a fala. 

 Produzir textos coletivos, tendo 

o(a) professor(a) como escriba. 

 Escutar relatos de outras 

crianças e respeitar sua vez de 

escuta e questionamento. 

 Participar da elaboração e 

reconto de histórias e textos. 

 Participar de momentos de 

criação de símbolos e palavras 

com o intuito de identificar 

lugares e situações e elementos 

das histórias ouvidas. 

Modalidades de linguagem       3ºT 

Registro alfabético       3ºT 

Autocontrole       3ºT 

Recanto de histórias       1ºT 

Desenhos, pinturas, registros 

simbólicos  

     2ºT 

       

       

       

(EI04/05EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), 

em situações com função social significativa. 

      

Diferenciação entre 

desenhos, letras e 

OBJETIVOS COMUM PARA 4 

E 5 ANOS: 

Narrativas do cotidiano     1ºT 1ºT 

Aspectos gráficos da escrita     2ºT 2ºT 
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números. 

Criação e reconto 

de histórias. 

A Língua 

Portuguesa falada, 

suas diversas 

funções e usos 

sociais. 

Linguagem oral. 

Vocabulário. 

Práticas de Leitura. 

Diferentes usos e 

funções da escrita. 

Sistema alfabético 

de representação da 

escrita e 

mecanismos de 

escrita. 

Aspectos gráficos 

da escrita. 

 Fazer uso de expressões da 

linguagem da narrativa.  

 Diferenciar desenho, letra e 

número em suas produções 

espontâneas. 

 Produzir escritas espontâneas, 

utilizando letras como marcas 

gráficas. 

 Ler, a seu modo, textos 

literários e seus próprios 

registros gráficos para outras 

crianças. 

 Escutar nomes de objetos, 

pessoas, personagens, imagens 

ilustradas em fotografias e 

gravuras, bem como nomeá-

los, ampliando seu vocabulário. 

 Oralizar contextos e histórias 

contadas, a seu modo. 

Práticas de leituras e 

pseudoleituras 

    2ºT 2ºT 

Uso e função da escrita     2ºT 2ºT 

Roda de conversa     1ºT 1ºT 

Alfabeto      1ºT 1ºT 

OBJETIVOS PARA 4 ANOS: Reconto de histórias      3ºT  
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Relação entre 

imagem ou tema e 

narrativa. 

Identificação e 

nomeação de 

 Criar histórias e representá-las 

graficamente (desenho) a partir 

de imagens ou temas sugeridos. 

 Expressar hipóteses a respeito 

da escrita de letras e números, 

Registros gráficos     3ºT  

Criação de desenhos     3ºT  

Coordenação motora     1ºT  

Tentativas de escrita     3ºT  
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elementos. 

Produção escrita 

 

registrando símbolos para 

representar ideias. 

 Expressar e representar com 

desenhos e outros registros 

gráficos seus conhecimentos, 

sentimentos e apreensão da 

realidade. 

       

Estratégias e 

procedimentos para 

leitura e produção 

de textos. 

OBJETIVOS PARA 5 ANOS: 

 Criar histórias a partir de 

imagens ou temas sugeridos 

para desenvolver sua 

Estratégias de leitura       2ºT 

Produção da escrita: 

Representação gráfica 

sentimentos e ideias 

     1ºT 
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Produção escrita 

por meio da 

representação 

gráfica, de ideias e 

sentimentos. 

criatividade. 

 Levantar hipótese em relação à 

linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e/ou 

quantidades por meio da escrita 

espontânea e convencional. 

Escrita espontânea       2ºT 

Associação de palavras e 

letras 

     2ºT 

       

(EI04/05EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros discursivos veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de 

leitura. 

      

Usos e funções da 

escrita. 

Tipos, gêneros e 

suportes de textos 

que circulam em 

nossa sociedade 

com suas diferentes 

estruturas textuais. 

Escuta e apreciação 

de gêneros 

OBJETIVOS COMUM PARA 4 

E 5 ANOS: 

 Conhecer e compreender, 

progressivamente, a função 

social de diferentes suportes 

textuais, manuseando-os e 

explorando-os. 

 Expressar suas hipóteses sobre 

“para que servem” os diferentes 

gêneros discursivos, tais como: 

Textos de tradição oral, 

trava-língua, rimas, 

parlendas, entre outros. 

    3ºT 3ºT 

Rótulos      3ºT 3ºT 

Leituras com diferentes 

recursos 

    2ºT 2ºT 

Diferença entre número, 

letras 

    2ºT 2ºT 

Alfabeto: consoantes e 

vogais  

    3ºT 3ºT 
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discursivos. 

Sensibilidade 

estética em relação 

aos textos literários. 

Símbolos, aspectos 

gráficos da escrita. 

Sistema alfabético 

de representação da 

escrita e 

mecanismos de 

escrita. 

Estratégias e 

procedimentos para 

leitura e produção 

de textos. 

Direção da leitura e 

da escrita: de cima 

para baixo, da 

esquerda para a 

direita. 

receitas, placas, poesias, 

bilhetes, convites, bulas, 

cartazes e outros. 

 Compreender a função social 

da escrita nos diferentes 

portadores de textos. 

 Compreender como se organiza 

a escrita em nossa cultura: de 

cima para baixo, da esquerda 

para a direita. 

 Identificar símbolos que 

representam ideias, locais, 

objetos e momentos da rotina: a 

marca do biscoito preferido, 

placa do banheiro, cartaz de 

rotina, etc. 

 Observar o registro textual, 

tendo o(a) professor(a) como 

escriba. 

 Acompanhar a leitura apontada 

Números      1ºT 1ºT 

Brincadeiras      1ºT 1ºT 

Direção da escrita      2ºT 2ºT 

Distinção entre desenho e 

escrita 

    2ºT 2ºT 

Gêneros discursivos      3ºT 3ºT 
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Oralidade: exercício 

da escuta. 

do texto realizada pelo(a) 

professor(a). 

 Identificar as letras do alfabeto 

em diversas situações da rotina 

escolar. 

OBJETIVOS PARA 4 ANOS: 

 Realizar inferências na leitura 

do texto por meio do 

reconhecimento do conteúdo 

das gravuras, legendas, 

disposição gráfica e outros, 

com auxílio do(a) professor(a). 

Diferentes gêneros textuais      1ºT  

       

OBJETIVOS PARA 5 ANOS: 

 Atentar-se para a escuta da 

leitura de diferentes gêneros 

discursivos feita pelo(a) 

professor(a), em ocasiões 

variadas. 

 Ampliar seu repertório 

linguístico, observando a 

Leitura       1ºT 

Articulação de som e palavra 

e ampliação de vocabulário 

     2ºT 



247  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

organização gráfica das 

palavras. 

(EI04/05EF08) 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.). 

      

Escuta e oralidade. 

Gêneros literários, 

seus autores, 

características e 

suportes. 

Sensibilidade 

estética com relação 

aos textos literários. 

Imaginação. 

Narrativa: 

organização e 

sequenciação de 

ideias. 

Identificação dos 

elementos das 

OBJETIVOS COMUM PARA 4 

E 5 ANOS: 

 Escutar histórias contadas por 

outras pessoas convidadas a 

visitar a instituição. 

 Contar, a seu modo, histórias 

para outras crianças e adultos. 

 Ler, à sua maneira, diferentes 

gêneros discursivos. 

 Expressar suas opiniões sobre 

os diferentes textos lidos. 

 Escolher suportes textuais para 

observação e práticas de leitura 

à sua maneira. 

 Criar histórias coletivas a partir 

Poemas, poesias e versos: 

suportes e características  

    3ºT 3ºT 

Dramatização e imaginação     2ºT 2ºT 

Narrativa      3ºT 3ºT 

Diferentes formas de 

expressão 

    2ºT 2ºT 

Leitura visual     1ºT 1ºT 

Conto e reconto de histórias     1ºT 1ºT 

Reprodução e narração de 

pequenas histórias  

    3ºT 3 ºT 

Transmissão de recados     1ºT 1ºT 

Resgate de histórias antigas      2ºT 2ºT 
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histórias. 

Vocabulário. 

Práticas de leitura e 

de escuta. 

Consciência 

fonológica. 

da leitura de ilustrações e 

imagens, desenvolvendo a 

criatividade e a imaginação. 

 Relacionar imagens de 

personagens e cenários às 

histórias a que pertencem. 

 Narrar histórias ouvidas 

utilizando somente a memória 

como recurso. 

 Apresentar uma história 

mostrando a capa do livro, o 

título e o nome do autor. 

 Identificar rimas em pequenos 

trechos de histórias contadas 

pelo(a) professor(a). 

 Apreciar e participar de 

momentos de contação de 

histórias e de outros gêneros 

discursivos, apresentados de 

diferentes maneiras. 
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 Realizar leitura imagética de 

diferentes gêneros discursivos. 

 Escutar e apreciar histórias e 

outros gêneros discursivos 

(poemas, histórias, lendas, 

fábulas, parlendas, músicas, 

etc.). 

(EI04/05EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

      

 

Identificação do 

próprio nome e de  

outras pessoas. 

Uso e função social 

da escrita. 

Marcas gráficas: 

desenhos, letras, 

números. 

Sistema alfabético 

OBJETIVOS COMUM PARA 4 

E 5 ANOS: 

 Vivenciar experiências que 

possibilitem perceber a 

presença da escrita em 

diferentes ambientes. 

 Compreender a função social 

da escrita. 

 Utilizar, progressivamente, 

letras, números e desenhos em 

Verbalização do nome      1ºT 1ºT 

Uso e função social da 

escrita 

    2ºT 2ºT 

Sistema alfabético e suas 

características  

    3ºT 3ºT 

Práticas de escrita individual 

e coletiva 

    2ºT 2ºT 

Nome e sobrenome      3ºT 3ºT 

Valor sonoro      2ºT 2ºT 

Coordenação motora fina      2ºT 2ºT 
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de representação da 

escrita e 

mecanismos de 

escrita. 

Produção gráfica. 

Materiais e 

tecnologias 

variados para a 

produção da escrita: 

lápis, caneta, giz, 

computador e seus 

diferentes usos. 

Suportes de escrita. 

Escrita 

convencional e 

espontânea. 

Consciência 

fonológica. 

Sensibilização para 

a escrita. 

suas representações gráficas. 

 Vivenciar situações de 

produção de textos coletivos, 

observando as convenções no 

uso da linguagem escrita, tendo 

o(a) professor(a) como escriba. 

 Vivenciar jogos e brincadeiras 

que envolvam a escrita. 

 Participar de jogos que 

relacionam imagens e palavras. 

 Explorar a sonoridade das 

palavras, estabelecendo 

relações com sua representação 

e escrita. 

 Utilizar suportes de escrita 

diversos para desenhar e 

escrever espontaneamente. 

 Registrar suas ideias utilizando 

desenhos, símbolos e palavras, 

escritas à sua maneira. 

Traçado de letras     1ºT 1ºT 

Traçado de números     1ºT 1ºT 

Diversas formas de escrita      2ºT 2ºT 

Registro de ideias      2ºT 2ºT 

Alfabeto      1ºT 1ºT 

Corpo e espaço      1ºT 1ºT 
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Valor sonoro de 

letras, sílabas. 

 

 Ter contato com o alfabeto em 

diferentes situações. 

 Verbalizar suas hipóteses sobre 

a escrita. 

OBJETIVOS PARA 4 ANOS: 

 Realizar tentativas de escrita 

com recursos variados e em 

diferentes suportes, com auxílio 

do(a) professor(a). 

 Identificar o próprio nome e 

dos colegas, reconhecendo-os 

em situações da rotina escolar. 

 Registrar o nome próprio 

utilizando as letras do alfabeto 

de forma adequada. 

Tentativas de escrita     2ºT  

Registro do nome     2ºT  

       

OBJETIVOS PARA 5 ANOS: 

 Aceitar o desafio de confrontar 

suas escritas espontâneas. 

 Conhecer e verbalizar  o 

próprio nome e de pessoas que 

Escrita espontânea       1ºT 

Hipóteses da escrita       2ºT 

Leitura e escrita do nome       1ºT 

Classificação de letra,  

números e símbolos  

     2ºT 
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fazem parte de seu círculo 

social. 

 Participar de situações de 

escrita que envolvam palavras, 

levantando hipóteses.  

 Ler e escrever o próprio nome. 

 Diferenciar letras de números e 

de outros símbolos escritos. 

 Produzir escritas espontânea de 

textos, tendo a memória como 

recurso. 

 Reconhecer e identificar as 

letras do alfabeto,  em contexto 

ao valor sonoro convencional, 

para relacionar 

grafema/fonema.  

 Relatar e estabelecer sequência 

lógica para produzir o texto 

escrito, tendo o(a) professor(a) 

como escriba. 

Alfabeto       2ºT 

Função social da escrita 

apropriando-se de algumas 

funções do letramento 

     3ºT 

       

       



253  

7.17.2.3 Metodologia: 

Neste campo de experiência a imaginação oral e escrita se destaca e praticamente o dominam. A escuta, fala, pensamento e imaginação 

estão interligados e juntos articulados contribuem amplamente para o desenvolvimento infantil. 

Ao trabalhar esse campo de experiência com os bebês (0 a 1 ano e 6 meses) faz se necessário colaborar para a interação da criança com o 

ambiente e com os indivíduos presentes nele, pois o bebê se comunica de diferentes formas como: com movimentos do corpo, postura corporal, 

choro e também alguns recursos vocais que podem ser meio de comunicação. O professor pode utilizar músicas, cantigas e parlendas para 

despertar o interesse auditivo e oral da criança. Levar para a sala de aula livros de panos ou emborrachados, e fantoches para cantar ou contar 

historias curtas e simples. Dar prioridade e sempre chamar a criança pelo nome para ela ir se reconhecendo em um ambiente coletivo, falar 

(pronunciar) as palavras corretamente, a fim das crianças já irem internalizando-as e aumentado o vocabulário. Enquanto a criança ainda não 

fala, é possível trabalhar com sons, imitando os e estimulando a mesma a repetir. 

Ao trabalhar o campo de experiência com crianças bem pequenas (01 a 03 anos e 11 meses) o educador deverá trabalhar com práticas 

pedagógicas relacionadas com o desenvolvimento da comunicação oral, ou seja, a fala. É de suma importância estimular a fala dos pequenos, 

ajudando-os na construção eampliação do vocabulário por meio de desenhos animados assistidos pela tv, músicas infantis cantadas ou tocadas 

em pen-drive ou em DVD, pois aguçam a imaginação deles também, histórias contadas pelo educador com livros infantis ou com fantoches e 

aventais lúdicos, lembrando que a entonação da voz é de extrema importância para desenvolver o interesse deles para essa atividade. 

Promoverbrincadeiras como esconder objetos e solicitar que encontrem, a fim de desenvolver o pensamento e imaginação, disponibilizar 

diversos brinquedos e deixar que o faz de conta tome conta do ambiente. Promover a interação das crianças com os colegas a fim de que 

desenvolvam a fala, escuta e o pensamento nas relações sociais. 

Para trabalhar o campo de experiência com crianças pequenas (04 a 05 anos e 11 meses) o educador deverá desenvolver praticas 

pedagógicas que contemplem o desenvolvimento das interações sociais visando à fala como parte essencial da ação, pois é por meio dessa que a 

criança expressa seu pensamento e imaginação e reproduz o que escuta e internaliza ao seu redor. Para essa faixa etária a contação de histórias e 

apresentação dos mais variados gêneros literários sãofundamentais, pois é a partir dessas que a criança começa a ampliar seu vocabulário e 
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desenvolve seu pensamento para contar ou reproduzir histórias curtas e relatos de experiências vividos ou imaginados por ela. Estimular que a 

criança produza historias de diferentes gêneros, isso a partir da apresentação por parte do educador para a criança como: parlenda, crônica, 

versos, poesias, cantigas de roda, poemas, fábulas, etc. Promover um momento para a criação e contação de histórias por parte da criança, nesse 

momento elas formam sua personalidade e se familiarizam com a linguagem oral. Disponibilizar livros para as crianças terem intimidade com 

os mesmos e a partir das ilustrações contarem suas próprias historias usando a imaginação, incluir também leituras compartilhadas. Por meio de 

solicitação de desenhos a criança desenvolve seu pensamento e imaginação que também são formas de comunicação. 

Ao se trabalhar com cada faixa etária é importante e essencial que o educar tenha conhecimento sobre as especificidades e características 

de cada idade, para que consiga desenvolver um planejamento com encaminhamentos eficientes e de acordo com as exigências de cada turma, 

lembrando que o brincar deve ser prioridade e estar presente em todos os momentos da educação infantil, visando que por meio dele é possível 

alcançar o desenvolvimento da aprendizagem da criança, pois é brincando que ela aprende, devendo então ao educador usar a criatividade para 

que por meio da brincadeira consiga obter resultados positivos aos seus objetivos do processo de ensino-aprendizagem infantil. 

Para auxiliar nesse processo utilizar-se-á recursos didático pedagógicos como: os materiais de papelaria disponíveis no ambiente escolar, 

por exemplo, giz de cera, lápis, borracha, lápis de cor, massa de modelar, cola, papel, etc. brinquedos pedagógicos: fantoches, livros,  em EVA, 

fantasias, dinâmicas, cordas, brinquedos sonoros e luminosos, entre outros. E recursos tecnológicos que são: aparelho de som, tv, pen-drive, 

DVD e CD-ROM, entre outros, podendo ser utilizadas as mídias digitais também. 

PROPOSTA DE TRANSIÇÃO 

Deve se pensar com cautela no processo de transição entre as faixas etárias, pois as crianças são delicadas e necessitam de muita atenção 

principalmente no que diz respeito as mudanças do meio em que estão inseridas. Para as crianças de 3 anos para 4 anos a mudança no ambiente 

escolar será um pouco mais complexo, pois até os 3 anos de idade eles brincam livremente circulando pelo ambiente da sala, ou parque de 

diversão, se expressam da maneira que desejam. Já com 4 anos o ambiente da sala de aula é com cadeiras e carteiras, sendo que terão que ficar 

mais tempo sentados, será cobrada mais sua atenção e realização de atividades. Sendo assim, os professores poderão promover no ultimo 
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trimestre a aproximação das crianças do maternal III para o ambiente do infantil IV, levar a criança para conhecer e ir se adaptando ao novo 

cenário. 

De 4 para 5 anos não terá muita mudança pois o ambiente de sala de aula é praticamente o mesmo, o que pode ser feito é os professores 

terem contato com as crianças para elas não se depararem com pessoas estranhas no próximo ano, e sempre trabalhar com brincadeiras para que 

elas não sintam tanta mudança, eis a importância do lúdico na educação infantil.  

De 5 anos para o ensino fundamental I o processo de transição será um pouco mais delicado, pois o ambiente em si se modifica total, 

desde a instituição ser outra, os professores geralmente serão novos aos olhos dos pequenos, muitas vezes os colegas serão diferentes, a rotina 

de atividades também será diferente, para essa transição é necessário pensar em ações que ajudem a diminuir o impacto da mudança na criança. 

Se possível, planejar algumas visitas as escolas que ofereçam ensino fundamental, levar os alunos a conhecer o espaço e os funcionários, 

principalmente os professores. No ultimo trimestre conversar bastante e planejar algumas aulas no estilo do ensino fundamental, para as 

crianças perceber a diferença e não se sentirem perdidos ao entrar em contato com a nova rotina.  

FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR 

Ao se referir à adaptação curricular com base no PPP as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem e comportamental (com 

necessidades especiais) serão atendidas pela APAE do município, no período de contraturno. As que necessitam apenas de atendimentos 

psicológicos por enfrentarem problemas familiares são encaminhados para atendimentos psicológicos na Unidade de saúde do Município, 

entretanto a proposta pedagógica curricular irá garantir que a criança obtenha o seu desenvolvimento respeitando as suas limitações, cabendo ao 

educador desenvolver propostas pedagógicas que atendam às necessidades especiais de cada uma. 

DESAFIOS CONTEMPÔRANEOS 

Faz se necessário conhecer a realidade da sociedade em que estamos inseridos, entender os indivíduos em que nela vivem e trabalhar da 

melhor forma possível os desafios contemporâneos. Desde cedo é importante apresentar e trabalhar os diversos temas para as crianças, entre 

eles citamos: 

- Direito da criança/ adolescente/ jovem;  
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- Cidadania e Direitos humanos; 

 - Relações étnico-raciais, o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana; 

- Educação ambiental;  

- Estatuto do Idoso;  

- Prevenção de drogas; 

 - Educação fiscal/ educação tributaria;  

-  Políticas para mulheres;  

- Combate á violência; 

- Educação para o trânsito; 

- Inclusão social; 

-Símbolos;  

-Exibição de símbolos de produção nacional;  

-Educação alimentar;  

-Segurança e saúde; 

-Liberdade de consciência e crença-lei;  

-Sexualidade;  

-História do Paraná.  

Ao abordar tais temas com as crianças é essencial ter muita cautela, na linguagem a ser utilizada com eles e na maneira em que tais 

temas serão trabalhados/ apresentados. O educador pode utilizar contação de histórias, desenhos animados e desenhos para colorir, encenação 

de personagens, brincadeiras, teatro, e brincadeiras com materiais recicláveis, entre outras formas que o educador pode planejar para trabalhar 

tais assuntos no ambiente escolar. 
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7.17.2.4 Avaliaçâo 

       Concepção de avaliação de acordo com legislação educacional; LDBEN 9394/96 Deliberação 07/99 do CEE e instrução 015/17 ; 

SUED/SEED; 

Critérios gerais de avaliação: 

Énecessário a avaliação como norteadora de caminho no processo de aprendizagem das crianças, avaliar e acompanhar esta trajetória 

levando em conta suas mudanças e transformações.Dentre isso o educador tem a oportunidades de conhecer cada um, as suas reações, hábitos e 

brincadeiras, ajudando assim no momento de efetuar a avaliação. Destacando alguns instrumentos. 

a) Relatório registro do processo de construção e conhecimento dos alunos é importante fazer o relatório sobre cada um deles ao final de cada 

etapa, a mesma deve ser precisa a cerca das informações coletadas além de descrever e avaliar as crianças durante esta etapa. 

b) Observação:toda hora é hora de observar, não existe um momento adequado para o professor observar seus alunos, todos os momentos da 

rotina escolar são importantes.Ter acompanhamento do desenvolvimento do mesmo em relação a si próprio ao longo do processo de 

intervenção. 

c) Participação:desenvolver as atividades em grupos ou individuais, nas brincadeiras e em diferentes atividades. 

d) Portfólio:as atividades serão selecionadas em diferentes momentos, para o acompanhamento individual que servira de suporte para analise 

dos avanços realizados diante dos objetivos propostos. 

e) Recuperação de estudos:acontece na retomada de atividades diariamente ou sempre que necessário. 

 A BNCC ressalta a importância de observar e registrar a trajetória de aprendizagem e desenvolvimento de cada criança e do grupo 

enquanto participam das experiências pedagógicas. Os registros deverá incluir materiais produzidos pelos professores e elas crianças (relatórios, 

desenhos, fotos e textos) e ajudam a mostrar as famílias a história das experiências vividas pelas crianças ao mesmo tempo em que permitem as 

crianças revisitar essas experiências. 
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7.17.3. Campo de experiência: O eu, o outro e o nós 

 

7.17.3.1 Apresentação do campo de experiência 

O campo de experiência: O Eu, o Outro e o Nós tem como foco garantir às crianças a possibilidade de viver experiências significativas, 

com seus pares e com adultos, baseadas em relações comprometidas com a ludicidade, a cooperação, a democracia e a sustentabilidade do 

planeta, propiciando assim, a constituição de novas formas de sociabilidade e de subjetividade (DCNEI, 2009, art. 7º, inciso V).  Está 

relacionado ao autoconhecimento e à construção de relações, com todas as especificidades que acarretam, buscando desenvolver a consciência 

cidadã, incentivando a criação de vínculos sociais fortes e baseados no respeito. O Eu significa afirmar que cada sujeito é único, histórico, 

movido por sentimentos, interesses, vontades, desejos, e características próprias de ser e estar no mundo. Mas, para que o Eu se constitua é 

necessário o Outro, que inicialmente, são seus vizinhos, as crianças e os adultos da instituição, que assim como ela, também possuem desejos e 

características próprias. A partir dessas relações, a criança aprende a se identificar e a se diferenciar do Outro, no que se refere ao seu aspecto 

físico, aos hábitos, costumes, formas de ser, de estar e de se relacionar. Nessas relações se constituiu o Nós, que se materializa na tomada de 

consciência de que há a existência de um grupo humano, de um coletivo heterogêneo, amplo e diversos que se constitui da junção do Eu e do 

Outro. O Nós permite as crianças desenvolver o sentido de pertença a um grupo social, no qual relacionar-se possibilita conhecer, cuidar, 

compartilhar saberes e conhecimentos produzidos culturalmente sobre si, sobre o outro e sobre o mundo físico e sociocultural. 

Neste sentido este campo de experiência justifica-se em proporcionar à criança vivenciar diferentes situações de atenção pessoal e outras 

práticas sociais, formas mais democráticas, respeitosas de cooperação e solidariedade no relacionamento com seus pares e adultos, sendo 

desafiador para a criança perceber essas diferenças e compreender que as pessoas exercem diferentes papéis em relação ao eu e compreender 

que as culturas, as formas de linguagem, a constituição familiar se diferenciam nos modos de viver tendo como objeto de estudo. 

Deste modo o campo de experiência tem por finalidade promover o autoconhecimento e as relações sociais por meio do ambiente escolar 

e do ambiente familiar da criança, desenvolvendo a consciência cidadã, com vínculos sociais, baseando-se sempre no respeito e entendendo as 

diferenças nas relações em função de facilitar a compreensão do mundo ao seu redor. Visando à construção da identidade e também da 
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subjetividade da criança, As experiências se relacionam ao autoconhecimento e a promoção de interações positivas com professores e demais 

colegas. A noção de pertencimento e a valorização às diversas tradições culturais. 

De acordo com a AMOP, refere-se aos saberes e aos conhecimentos de si mesmo (sua identidade de autonomia), ao conhecimento do 

mundo a sua volta, ao convívio social e ao contato com diversas culturas. 

Em conformidade com o BNCC, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com diferentes grupos sociais e 

culturais, pois com essas experiências elas poderão ampliar o modo de perceber a si mesmas e o outro, valorizando não só sua identidade mas 

também as diferenças existentes, pois remete-se à construção da identidade do aluno, das relações interpessoais, respeito próprio e coletivo, 

percebendo que somos seres humanos e também seres sociais. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico da instituição, o contexto escolar se caracteriza por proporcionar situações de 

aprendizagem que viabilizem o desenvolvimento da criança dentro deste campo de experiência, possibilitando condições de interações com os 

objetos com outras crianças e com os adultos de forma lúdica para a construção de significados e consciência corporal que a possibilite fazer 

descobertas, hipóteses e utilizar diversificadas formas de expressões, a fim de conhecer-se e construir sua própria identidade.  

O Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós está ligada a constituição de atitudes nas relações vivenciadas pela criança ao longo da 

Educação Infantil, colocando as interações e brincadeiras como eixos do processo educativo e tratando dos Direitos de Aprendizagem que 

entrelaçam as experiências concretas da vida cotidiana das crianças com os conhecimentos sistematizados possibilitando à esta: 

 CONVIVER com crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, reconhecer e respeitar as diferentes identidade se pertencimento 

étnico-racial, de gêneros e religião. 

 BRINCAR com diferentes parceiros, envolver-se em variadas brincadeiras e jogos de regras, reconhecer o sentido do singular, do 

coletivo, da autonomia e da solidariedade, constituindo as culturas infantis. 

 PARTICIPAR das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si e do ambiente, como das relativas as atividades 

proposta pelo professor/a, e de decisões relativas a escola, aprendendo a respeitar os ritmos, os interesses e os desejos das outras pessoas. 
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 EXPLORAR ambientes e situações, de diferentes formas, com pessoas e grupos sociais diversos, ampliando a sua noção de mundo e 

sua sensibilidade em relação aos outros. 

 EXPRESSAR as outras crianças e/ou adultos suas necessidades, emoções, sentimentos, duvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 

oposições, utilizando diferentes linguagens, de modo autônomo e criativo, e empenhando- se em entender o que os outros expressam. 

 CONHECER-SE nas interações e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizar suas próprias características e as das outras 

crianças e adultos, constituindo uma confiança em si e uma atitude acolhedora e respeitosa em relação aos outros 

 

7.17.3.2- Conteúdos 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

CONTEÚDO 

ESPECÍFICO 

B M1 M2 M3 INF4 INF5 

(EI0/01EO01) Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos 

adultos. 

      

 

Família e pessoas do 

convívio social. 

Comunicação oral e 

corporal com o outro. 

 Perceber-se e se 

relacionar com outros 

indivíduos. 

 Conhecer e reconhecer 

seus familiares e outras 

 

Relacionamento entre 

os pares 

 

1ºT 

     

Família e a escola 1ºT      

Sentimentos de afeição 3ºT      
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

 

pessoas do convívio 

social. 

 Perceber que pode se 

comunicar por meio de 

sorriso, choro, balbucio 

e gestos. 

 Responder a estímulos, 

manifestando reações. 

 Demonstrar sentimento 

de afeição/vÍnculo pelas 

pessoas com as quais 

interage.  

 Vivenciar situações 

simples de dar e receber 

brinquedos, alimentos e 

outros objetos. 

 Brincar com outras 

crianças e adultos, 

imitando ou mostrando 

suas ações para 

 

Estudo das identidades 

 

2ºT 

     

 

Estudo das relações 

interpessoais 

 

 

3ºT 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

estabelecer relações. 

 Interagir com o outro ao 

receber aconchego nos 

momentos de choro e 

conflito. 

(EI0/01EO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas 

brincadeiras e interações das quais participa. 

      

 

O próprio corpo. 

 

Corpo: possibilidades e 

limites. 

 

 Explorar o próprio 

corpo na perspectiva de 

conhecê-lo, sentindo os 

seus movimentos, 

ouvindo seus barulhos. 

 Conhecer as partes do 

corpo: mãos, pés, 

barriga, cabeça, boca e 

nariz, olho e orelha. 

 Participar de 

experiências em que 

o(a) professor(a) realiza 

Imagens de si próprio e 

os espaços de 

convivência 

2ºT      

Brincadeiras e músicas 

educativas com seu 

próprio corpo 

1ºT      

Respeito ao próprio 

corpo 

3ºT      

Brincadeiras com 

adultos e crianças 

2ºT      

Percepção direcional: 3ºT      

Mover-se em curva, 3ºT      
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

movimentos com seu 

corpo.  

 Observar pessoas ou 

objetos que se movem 

em sua linha de visão e 

gradativamente ao seu 

redor. 

 Participar de 

brincadeiras propostas 

pelo adulto. 

 Esconder e achar 

objetos e pessoas. 

 Realizar 

progressivamente ações 

de engatinhar, andar, 

levantar, sentar, 

carregar, rastejar. 

reto, zigue-zigue, 

mover-se em diferentes 

direções. 

Interação entre os pares 1ºT      

Estudo das 

competências sócio 

emocionais 

3ºT      

(EI0/01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao 

explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos. 

      

Profissionais e espaços da  Participar de eventos  1ºT      
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

instituição. 

Características físicas, 

propriedades e utilidades 

dos objetos. 

Manifestações culturais. 

Possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

culturais e coletivos. 

 Conhecer e relacionar-

se com as crianças e 

profissionais da 

instituição.  

 Interagir com os(as) 

professores(as), 

funcionários(as) e 

outras crianças 

estabelecendo vínculos 

afetivos. 

 Interagir com crianças 

de diferentes turmas, 

em situações coletivas e 

pequenos grupos. 

 Explorar materiais 

diversos, em situações 

de interação social. 

 Experienciar 

coletivamente objetos 

Interação e relação 

afetiva com os colegas 

e profissionais da 

instituição 

 

Autoconhecimento e o 

cuidado de si mesmo 

2ºT      

Exploração do ambiente 

onde vive, através de 

brincadeiras, jogos e 

músicas educativas: 

visita entre as salas 

1ºT2ºT      

Gestos e sons 1ºT      

Gêneros musicais 

diversos 

2ºT      
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

que estimulam a 

percepção visual, tátil e 

sonora. 

 Comunicar-se com o 

outro imitando gestos, 

palavras curtas, ações e 

sons.  

(EI0/01EO04) Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, 

balbucios e palavras. 

      

 

 

Comunicação verbal, 

expressão e sentimentos. 

 

 Comunicar-se com seu 

professor(a) e colegas 

fazendo uso de 

diferentes formas de 

expressão, buscando 

contato e atenção 

durante as situações de 

interação. 

 Comunicar desejos e 

necessidades, 

Sensações e percepções 

de si mesmo e do outro 

1ºT      

 

Uso de diferentes 

formas de 

comunicação, gestos 

para manifestar seus 

desejos 

1ºT      

Cuidado com o outro e 

consigo mesmo 

2ºT      
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

utilizando, 

gradativamente, 

gestos, balbucios e 

movimentos.  

 Reagir com sorrisos ou 

balbucios em resposta 

a uma estimulação 

feita por outro sujeito. 

 Interagir com adultos e 

sentir-se confiante nas 

situações de cuidados 

pessoais. 

 Interagir ao receber 

cuidados básicos, 

ouvindo, 

antecipadamente, as 

ações a serem 

realizadas. 

As tecnologias e as 

aprendizagens 

3ºT      

(EI001EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos 

de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

Próprio corpo. 

 

Hábitos alimentares, de 

higiene e de descanso. 

 

 Manifestar desconforto 

ao necessitar ser 

trocado, ao estar com 

fome ou com sono. 

 Demonstrar satisfação 

ao participar de rotinas 

relacionadas à sua 

alimentação, sono, 

descanso e higiene. 

 

Autoconhecer-se 

3ºT      

Movimentos 

fundamentais do dia a 

dia 

1ºT      

 Experimentar 

diferentes alimentos. 

 Expressar 

necessidades, emoções 

e sentimentos que 

vivencia. 

 Alimentar-se 

demonstrando 

aceitação pelos 

alimentos. 

 Interagir com o(a) 

Gosto pelos diferentes 

sabores dos alimentos 

2ºT      

 

Regras de convivência 

num ambiente escolar 

1ºT      

 

Formas de utilização 

dos utensílios na hora 

da alimentação 

2ºT      
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

professor(a) durante as 

práticas de higiene, 

explorando o próprio 

corpo. 

 Desenvolver, 

gradativamente, o 

hábito de repousar 

(dormir, relaxar) nos 

horários/momentos 

destinados a essa 

finalidade. 

 Iniciar o uso de copos 

e colheres, com auxílio 

do professor. 

 Exercitar o movimento 

de mastigação, a partir 

dos seis meses, 

consumindo alimentos 

amassados (estado 

pastoso). 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

(EI0/01EO06) Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, 

adaptando-se ao convívio social. 

      

Respeito à individualidade 

e à  diversidade. 

Normas de convivência e 

combinados. 

 

 Participar de 

momentos de interação 

com crianças da 

mesma idade, de outras 

idades e adultos. 

 Perceber ações e 

expressões de seus 

colegas. 

 Experienciar 

momentos onde 

objetos e brinquedos 

são compartilhados. 

 Vivenciar dinâmicas 

de troca de afeto com 

abraço, com gestos de 

carinho, segurar na 

mão e outras.  

Interação/ brincadeiras 2ºT      

Construção da 

consciência fonológica 

(articulação de sons e 

palavras e balbucios) 

1ºT      

Respeito e atenção aos 

cuidados com o outro 

2ºT      

Argumentação por meio 

de gestos e outras 

formas de comunicação 

 

3ºT      

(EI01EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com       
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

crianças e adultos. 

 

Cuidados com a 

organização do ambiente. 

 

Respeito à individualidade 

à diversidade de todos. 

 

 Conhecer e relacionar-

se com outros 

indivíduos e com 

profissionais da 

instituição. 

 Receber visitas e 

visitar crianças de 

outras turmas para 

vivenciar experiências. 

 Vivenciar situações de 

convívio social com 

crianças de diferentes 

idades. 

 Vivenciar dinâmicas 

de troca de afeto 

percebendo a 

importância do abraço, 

fazer um carinho, entre 

outras. 

Estudo das relações 

interpessoais 

 1ºT     

Relação aluno com 

profissionais do 

estabelecimento 

 1ºT     

Compartilhar 

brinquedos com outras 

turmas 

 1ºT     

Comunicação oral  

como prática social 

 1ºT     

 

Música 

 1ºT 

2ºT 

    

 

Respeito com os 

sentimentos  

 1ºT     
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

 Demonstrar 

sentimentos de 

afeição/vínculo pelas 

pessoas com as quais 

interage.  

 Demonstrar incômodo 

quando suas ações 

geram o choro de outra 

criança ou fazer 

carinho quando um  

colega da sala está 

triste. 

 Ajudar o(a) 

professor(a) em tarefas 

simples, como guardar 

brinquedos. 

 Imitar ações de outras 

crianças e dos(as) 

professores(as), 

interagindo.  
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

(EI01EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade 

para enfrentar dificuldades e desafios. 

      

Autoconhecimento. 

Estratégias para a 

resolução de situações-

problema. 

 Perceber as 

possibilidades de seu 

corpo frente aos 

desafios (agachar, 

rolar, saltar, 

engatinhar). 

 Resolver situações de 

dificuldades e desafios 

(lançar um brinquedo, 

pegar algo que caiu, 

alcançar algo) à sua 

maneira. 

Relações sociais em 

atividades do cotidiano 

 2ºT     

Hábitos, atitudes, 

valores, comunicação e 

interação 

 2ºT     

Socialização e suas 

singularidades 

 3ºT     

Respeito às limitações  2ºT     

(EI01EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa 

etária e adultos. 

      

 

 

 

 

 Explorar espaços e 

objetos de uso 

coletivo.  

 Vivenciar situações 

 

 

Cuidados dos bens 

sociais e coletivos 

 2ºT     
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

Convívio e interação 

social. 

 

coletivas de 

brincadeiras com seus 

pares e professores 

(as). 

 Brincar com 

brinquedos e objetos 

em pequenos grupos 

considerando suas 

funções sociais.  

 Explorar e 

compartilhar 

instrumentos e objetos 

de nossa cultura: 

óculos, chapéus, 

pentes, escovas, 

telefones, caixas, 

panelas, instrumentos 

musicais, livros, rádio, 

gravadores etc.  

 Brincar com crianças 

 

Sequência de atividade 

educativa 

 3ºT     

Identificação das 

pessoas com as quais 

interage 

 1ºT     

Relações sociais de 

diferentes grupos como 

família, escola, outros 

 3ºT     

 

Autonomia na tomada 

de decisões 

 3ºT     
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

da mesma faixa etária 

e adultos, interagindo.  

 Manter interações que 

gradativamente tenham 

maior duração, 

intenção de 

continuidade e 

complexidade de 

relações nas suas 

brincadeiras e jogos de 

exploração.  

 Explorar objetos da 

nossa cultura 

tecnológica 

interagindo com as 

demais crianças.  

 Vivenciar atividades 

de organização 

(guardar brinquedos).  

 Participar de eventos 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

culturais coletivos. 

(EI01EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-

los e fazendo-se  compreender. 

      

Comunicação verbal e não 

verbal. 

Sensações, emoções, 

percepções e      

sentimentos. 

 Relacionar-se com o 

outro e percebê-lo nas 

diferentes situações 

sociais. 

 Expressar as sensações 

e percepções que tem 

de seu entorno por 

meio do choro, gestos, 

palavras 

 e frases simples.  

 Expressar 

necessidades, emoções 

e sentimentos que 

vivencia, por meio de 

diferentes linguagens, 

sinalizando situações  

positivas e negativas 

Linguagem como 

prática social 

 2ºT     

Convivências no dia a 

dia, acordo e atitudes 

 2ºT     

Percepção visual   2ºT     

Respeito as diferenças  3ºT    



278  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

que experimenta. 

(EI01EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, 

respeitando essas diferenças. 

      

Identificação do próprio 

corpo e suas 

características. 

Identificação do corpo do 

outro e suas 

características. 

Respeito à individualidade 

e  à  diversidade. 

 Conhecer as partes do 

corpo: mãos, pés, 

barriga, boca, nariz, 

joelho, unha, queixo, 

orelha, olhos, dentes, 

língua, cabelos, pernas 

e braços.  

 Observar as suas 

características físicas. 

 Observar o outro e 

suas características 

físicas. 

 Observar semelhanças 

e diferenças entre as 

pessoas. 

 Vivenciar situações 

diversas de convívio 

Respeito ao próprio 

corpo e ao do outro 

 3ºT     

Configuração da 

imagem de si mesmo e 

das diferentes sensações 

e ritmos que produz 

 2ºT     

Noções das distintas 

partes do corpo 

 2ºT     

Auto imagem  1ºT     

Respeito as diferenças 

de classe social 

 3ºT     
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social com crianças de 

diferentes idades e 

adultos. 

 Demonstrar afeto e 

respeito ao outro. 

 

(EI01EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e 

brincadeiras. 

      

 

 

Normas (combinados) de 

convívio social 

 Vivenciar combinados 

de convívio social em 

momentos de 

alimentação, cuidado 

com a saúde e 

brincadeiras. 

 Participar de situações 

coletivas que exijam 

compartilhar 

brinquedos, objetos e 

espaços. 

 Expressar sentimentos 

Descanso: sono, 

relaxamento e lazer 

 1ºT     

Convivência no espaço 

coletivo 

 1ºT     

Convivência no espaço 

físico 

 1ºT     

Interação com o outro  2ºT     

Respeito as diferenças  3ºT     

Sensibilização do outro  3ºT     



280  
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ou emoções em 

situações de perda 

(chupeta, paninho e 

outros). 

 Expressar sentimentos 

ou emoções em 

mudanças na rotina 

social (ausência da 

mãe/pai/avós, 

separação etc). 

(EI01EO07) Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação 

de um adulto. 

      

Reconhecimento e 

respeitoàs diferenças. 

Brincadeirasdecooperação, 

solidariedade e respeito. 

Procedimentos dialógicos 

para a resolução de 

conflitos 

 Participar de interações 

e brincadeiras 

coletivas, fazendo 

tentativas de respeitar 

regras e combinados.  

 Compartilhar objetos 

com a mediação do(a) 

professor(a). 

Direitos e deveres  1ºT     

O lúdico e a 

aprendizagem 

 1ºT     

Habilidades perceptivo 

– motoras 

 2ºT     

Coordenação Visio-

motora 

 3ºT     

Escuta e compreensão  2ºT     
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

 Reconhecer o(a) 

professor(a) como 

apoio para ajudar a 

resolver conflitos.  

 Expressar sentimentos 

ou emoções em 

situações de conflito 

(perda, quebra de 

combinados, 

machucados e outros). 

do outro 

Segurança e 

confiabilidade 

 3ºT     

(EI01EO08) Estabelecer relações sociais em diferentes contextos, percebendo as 

interferências e as   modificações que ocorrem entre os grupos. 

      

 

Família. 

Escola. 

Manifestações culturais. 

 

 Reconhecer seus 

familiares.  

 Explorar o espaço 

escolar, visualizando e 

interagindo com as 

pessoas que fazem 

parte deste 

(funcionários e outras 

 

Grupo familiar e grupo 

de amigos 

 2ºT     

Espaço escolar e 

interação com os 

profissionais  

 1ºT     

Identificação das 

pessoas com quem 

 1ºT     
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

crianças). 

 Interagir em situações 

de comemorações ou 

celebrações típicas de 

sua cultura.  

 Conhecer alguns dos 

profissionais que 

desempenham funções 

em cada ambiente da 

instituição para, 

gradativamente, 

estabelecer relações de 

confiança, de 

segurança e boa 

convivência. 

 Aprender, 

paulatinamente, a 

conviver em espaços 

coletivos e individuais, 

respeitando as regras 

interage 

Tradições culturais de 

sua região: Danças, 

comidas típicas, festas 

tradicionais 

 3ºT     

Respeito as diferentes 

cultura 

 3ºT     
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desses ambientes. 

(EI02/03EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação 

com crianças e adultos. 

      

 

Respeito à individualidade 

e à diversidade de todos. 

Valores para a vida em 

sociedade. 

Nome próprio e do outro. 

 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 2 E3 ANOS: 

 Interagir por meio de 

diferentes linguagens 

com professores (as) e 

crianças, estabelecendo 

vínculos  

 afetivos. 

 Perceber as 

consequências de suas 

ações com o outro em 

situações de amizade e 

conflito. 

 Cooperar nas tarefas 

de organização do 

 

Respeito e autocuidado 

  3ºT 1ºT   

Cuidados com os 

pertences 

  3ºT 2ºT   

 

Confiança em si e em 

seus pais 

  1ºT 1ºT   

Dinâmica de integração 

em grupos 

  2ºT 1ºT   

Valores: Atitude de 

cooperação, 

convivência familiar 

  2ºT 2ºT   

Normas sociais   1ºT 2ºT   

Troca de experiência 

Autonomia  

  2ºT 2ºT   
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

ambiente escolar. 

 Receber visitas e 

visitar crianças de 

outras turmas. 

 Conhecer e relacionar-

se com profissionais e 

outros indivíduos da 

instituição. 

 Identificar quando suas 

ações podem gerar 

conflitos ou afinidades, 

com auxílio do(a) 

professor(a). 

 Participar de atividades 

que envolvam 

cooperação, respeito e 

solidariedade com o 

outro. 

 Vivenciar experiências 

que envolvam o seu 

Comunicação entre 

pares 

  1ºT 1ºT   

Organizar ambiente 

escolar 

  2ºT 1ºT   

Família e a escola   1ºT 1ºT   

Intercambio  de 

conhecimento 

  2ºT 2ºT   

 Regras e limites   1ºT 1ºT   

História do nome   2ºT 1ºT   

Regras da sala   1ºT 1ºT   
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

nome e das pessoas 

que fazem parte de seu 

círculo social, para 

ampliar o repertório 

social. 

 Vivenciar experiências 

com outras turmas em 

espaços internos e 

externos. 

 Compartilhar 

brinquedos, objetos e 

alimentos. 

 Conhecer e reconhecer 

pessoas da família e de 

sua convivência. 

 Reconhecer, nomear e 

cuidar de seus 

pertences e dos 

colegas. 

 Vivenciar dinâmica de 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

troca de afeto como, 

abraçar e fazer carinho 

para criar vínculos 

afetivos. 

 Exercitar a espera de 

sua vez para brincar 

com determinado 

objeto.  

(EI02/03EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

      

Próprio corpo e suas 

possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

Estratégias para resolver 

situações-problema. 

Comunicação. 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 2 E3 ANOS: 

 Reconhecer sua 

imagem corporal no 

espelho e/ou por meio 

de fotografias.  

 Brincar com seu corpo 

por meio de gestos e 

movimentos. 

Corpo e imagem   2ºT 1ºT   

Ilustrações fotográficas: 

pessoas e lugares 

  3ºT 3ºT   

Sensações (alimentação 

e outros momentos) 

  2ºT 1ºT   

Respeito a hábitos 

culturais 

  3ºT 3ºT   

Partilha: alimentos, 

brinquedos entre outros 

  2ºT 2ºT   
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

 Perceber 

características e 

possibilidades 

corporais na conquista 

de objetivos simples. 

 Expressar suas 

emoções e sentimentos 

de modo que seus 

hábitos, ritmos e 

preferências 

individuais sejam 

vivenciadas no grupo, 

com mediação do(a) 

professor(a). 

 Realizar atividades que 

exijam autonomia 

como trazer ou levar 

objetos dentro da sala 

quando solicitada. 

Autonomia   2ºT 2ºT   

Compartilhamento de 

conhecimento 

  3ºT 3ºT   

 OBJETIVOSPARA 2 Sentimento de afeição   1ºT    
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

Confiança e imagem 

positiva de si. 

ANOS: 

 

 Explorar 

progressivamente o 

próprio corpo na 

perspectiva de 

conhecê-lo percebendo 

suas possibilidades e 

limites. 

 Participar de 

momentos de escolha, 

manifestando interesse 

e curiosidades. 

 Solicitar ajuda quando 

está em dificuldade e 

auxiliar o colega 

quando este necessita. 

 Conhecer seu nome e 

suas características.  

Imagem positiva de si   1ºT 

2ºT 

   

Conhece-se a si mesmo 

e os pares. 

  1ºT    

Auxilio  eauto-ajuda   2ºT    

Autoconhecimento    3ºT    

Autonomia. OBJETIVOSPARA 3 Auto conhecimento    1ºT   
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

Respeito à individualidade 

e à diversidade. 

Valores e hábitos da vida 

em sociedade. 

ANOS: 

 Realizar escolhas 

manifestando interesse 

e curiosidade. 

 Enfrentar desafios em 

brincadeiras e jogos 

para desenvolver 

confiança em si 

próprio. 

 Cuidar de sua 

apresentação pessoal e 

de seus pertences. 

Confiança e segurança    3ºT   

Interesse em descobrir 

algo novo 

   2ºT   

Valorização das ações e 

iniciativas do outro 

   1ºT   

Cuidado consigo e com 

outro 

   2ºT   

(EI02/03E03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma 

faixa etária e adultos. 

      

 

 

Convívio e interação 

social. 

 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 2 E3 ANOS: 

 Compartilhar 

brinquedos em suas 

atividades de 

explorações. 

Cultura e divisão    3ºT 3ºT   

Interação gradativa   2ºT 2ºT   

Exploração de espaços 

das diversas sensações 

e brincadeiras 

  2ºT 1ºT   

Brincadeiras antigas e   3ºT 3ºT   
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

 Participar de situações 

de 

interações/convivência

s e brincadeiras agindo 

de forma solidária e 

colaborativa.  

 Buscar colegas para 

iniciar uma 

brincadeira. 

 Participar 

progressivamente de 

brincadeiras coletivas 

compartilhando 

objetos em diversos 

espaços. 

 Manter interações que 

gradativamente tenham 

uma maior duração. 

 Respeitar, 

gradativamente, as 

populares 

Interação e adaptação 

ao convívio social. 

  1ºT 1ºT   

A importância do outro 

no contexto de grupo 

  3ºT 2ºT   
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

regras dos diferentes 

espaços da escola.   

 Manifestar curiosidade 

e autonomia ao 

explorar objetos e 

espaços. 

 

 

Normas de convivência. 

OBJETIVOSPARA 2 

ANOS: 

 Conhecer as regras dos 

espaços: banheiro, 

refeitório, sala de aula, 

conhecendo a função 

de cada um. 

 Identificar seus 

pertences 

demonstrando 

cuidados com os 

mesmos e com os de 

seus colegas. 

 

Organização e espaço 

   

3ºT 

   

Cuidado com os 

pertences individuais e 

coletivos 

  2ºT    

 OBJETIVOSPARA 3 Identificação de objetos     1ºT   
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

Localização do corpo no 

espaço. 

Organização do espaço 

escolar. 

ANOS: 

 Manter interações que 

gradativamente tenham 

uma maior duração, 

uma maior intenção de 

continuidade e uma 

maior complexidade de 

relações nas suas 

brincadeiras e jogos de 

exploração. 

 Compartilhar objetos e 

espaços com crianças e 

adultos manifestando 

curiosidade e 

autonomia. 

 Compartilhar 

instrumentos e objetos 

de nossa cultura como: 

óculos, chapéus, 

pentes, escovas, 

Objetos conjuntos    1ºT   

Regras e rotinas    1ºT 

2ºT 

3ºT 

  

 

 

Cuidado com seus 

pertences e de seus 

pares 

   1ºT 

2ºT 

3ºT 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

telefones, caixas, 

panelas, instrumentos 

musicais, livros, 

rádios, gravadores, 

máquinas de calcular, 

vestimentas e outros, 

para conhecimento de 

suas funções 

sociais.Participar 

progressivamente de 

brincadeiras coletivas 

assumindo papéis e 

compartilhando 

objetos. 

(EI02/03EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 

compreendê-los e fazendo-se compreender. 

      

 

Sensações, emoções e 

percepções. 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 2 E3 ANOS: 

 Participar de situações 

Comunicação verbal   2ºT 1ºT   

Expressões de 

sentimento 

  1ºT 1ºT   
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

Linguagem oral e 

corporal. 

 

de brincadeira 

comunicando-se com 

os colegas e 

compartilhando 

brinquedos, com 

mediação do (a) 

professor (a). 

 Usar expressões faciais 

para apoiar seus relatos 

de situações vividas ou 

sua opinião diante dos 

questionamentos sobre 

uma história escutada 

ou brincadeiras. 

 Expressar suas ideias, 

sentimentos e emoções 

por meio da dança, da 

música ou da  arte. 

Interação    1ºT 1ºT   

Danças, gestos e 

moviementos 

  1ºT 1ºT   

 

Comunicação verbal e 

OBJETIVOSPARA 2 

ANOS: 

Linguagem de sinais   1ºT    

Vivência e observância   1ºT    
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

expressão de sentimentos. 

Imitação como forma de 

expressão. 

Vocabulário. 

 Expressar sensações, 

sentimentos, desejos e 

ideias que vivencia e 

observa no outro por 

meio de diferentes 

linguagens. 

 Participar de situações 

que envolvam relatos 

simples de 

acontecimentos. 

 Interagir com pessoas 

de diferentes idades, 

em situações do dia a 

dia. 

 Estabelecer relações de 

cooperação com os 

colegas por meio de 

diferentes brincadeiras. 

 Reconhecer na 

oralidade o próprio 

Empatia pelo outro   1ºT    

Expressão das emoções   1ºT    

Contagem de histórias 

da sua realidade 

familiar 

  3ºT    

Reconhecimento oral 

do próprio nome 

  1ºT    
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

nome e dos colegas em 

diferentes situações. 

OBJETIVOSPARA 3 

ANOS: 

 Expressar e nomear 

sensações, 

sentimentos, desejos e 

ideias que vivencia e 

observa no outro por 

meio de diferentes 

linguagens. 

 Relatar acontecimentos 

que vivencia, que ouve 

e que vê. 

 Descrever situações ou 

fatos vividos utilizando 

palavras novas e frases 

cada vez mais 

complexas. 

 Reconhecer na 

Estabelecer vínculos 

afetivos, auto-estima, 

comunicação e 

interação social  

   2ºT   

Organização do 

ambiente e das rotinas 

   1ºT   

História do nome    1ºT   

Reconhecimento oral e 

visual do próprio nome 

   1ºT   

Utilização de letras 

iniciais do seu nome 

   1ºT   

Expressão/denominação 

dos seus sentimentos 

   2ºT   

Relatos    3ºT   

Regras de convivência    1ºT   

Cooperação mutua    2ºT   
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

oralidade o próprio 

nome e dos colegas em 

diferentes situações. 

 Transmitir recados a 

colegas e profissionais 

da instituição para 

desenvolver a 

oralidade e a 

organização de ideias. 

 Estabelecer relações 

com os colegas por 

meio da brincadeira, 

imitação e outras 

situações. 

 Demonstrar atitude de 

escuta e/ou atenção 

visual para 

compreender o outro. 

 Cooperar com os 

colegas e adultos. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

(EI02/03EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, 

respeitando essas diferenças. 

      

 

Próprio corpo e do outro. 

Características físicas. 

Afetividade nas 

convivências sociais. 

Outras pessoas, tempos e 

culturas. 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 2 E3 ANOS: 

 Perceber o próprio 

corpo e o do outro. 

 Relacionar-se com 

outras crianças 

vivenciando formas 

diferentes de agir. 

Limitação do seu corpo 

e do outro 

  3ºT 2ºT   

Respeito as limitações 

do outro 

  3ºT 3ºT   

Respeito ao diferente   3ºT 3ºT   

OBJETIVOSPARA 2 

ANOS: 

 Reconhecer a 

representação do 

próprio corpo e das 

demais crianças da 

turma por meio de 

registros gráficos e 

fotografias. 

 Identificar 

Reconhecimento do 

próprio corpo 

 

  2ºT    

Convivência em grupo 

 

  1ºT    

Respeito e afeto   2ºT    
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

progressivamente suas 

características físicas, 

reconhecendo 

diferenças com as de 

seus colegas. 

 Reconhecer a si 

mesma e ao outro 

como seres sociais 

com características 

próprias que convivem 

em grupos. 

 Demonstrar afeto e 

respeito ao outro. 

 

Próprio corpo e do outro: 

Características físicas 

(semelhanças e 

diferenças). 

Respeito à individualidade 

e à  diversidade. 

OBJETIVOSPARA 3 

ANOS: 

 Perceber suas 

características físicas, 

observando-se no 

espelho. 

 Observar e relatar 

Reconhecimento 

fotográfico 

   1ºT   

Observação e relato das 

características físicas, 

diferenças e 

semelhanças 

   2ºT   

Interação entre os pares    1ºT   
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

Esquema corporal. sobre suas 

características, 

observando-se em 

fotografias e imagens. 

 Reconhecer diferenças 

e semelhanças das 

pessoas quanto a: 

cabelos, pele, olhos, 

altura, peso e outros. 

 Identificar 

progressivamente suas 

características físicas, 

reconhecendo 

diferenças e 

semelhanças entre 

pares. 

 Reconhecer e 

representar o próprio 

corpo e dos demais por 

meio de registros 

Danças, gestos, música    1ºT   

Mímicas/ 

fantoches/objetos 

   1ºT   

Vivenciar diferentes 

papéis nas brincadeiras 

de faz de conta 

   2ºT   
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

gráficos e da 

nomeação das partes. 

 Brincar de faz de conta 

assumindo diferentes 

papeis e imitando 

ações e 

comportamentos de 

seus colegas, 

expandindo suas 

formas de expressão e 

representação. 

(EI02/03EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e 

brincadeiras. 

      

 

 

 

 

Normas de convívio 

social. 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 2 E3 ANOS: 

 Participar de 

brincadeiras que 

estimulem a relação 

entre o(a) 

professor(a)/criança e  

Regras de convivência 

(alimentação, cuidados 

com a saúde, 

brincadeiras e afetos) 

  1ºT 1ºT   

Festas e atividades 

culturais 

  2ºT 2ºT   

Diferentes culturas   3ºT 2ºT   
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

criança/criança. 

 Seguir, de forma 

gradativa, regras de 

convívio em momentos 

de alimentação, 

cuidado com a saúde e 

brincadeiras. 

 Conhecer ritos, festas 

ou celebrações típicas 

de diversas culturas. 

Explorar ambientes 

externos  

  1ºT 1ºT   

OBJETIVOSPARA 2  

ANOS: 

 Participar da 

construção de normas 

e combinados de 

convívio social, de 

organização e de 

utilização dos espaços 

da instituição. 

 

Normas e combinados 

de convívio social 

  1ºT    

Regras e limites   1ºT    
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

OBJETIVOSPARA 3 

ANOS 

 Construir, vivenciar e 

respeitar normas e 

combinados de 

convívio social em 

brincadeiras e jogos e 

na organização e 

utilização de espaços 

da instituição. 

 Exercitar a capacidade 

de conviver em grupo. 

 Realizar a escuta do 

outro. 

 Exercitar desculpar-se 

quando sua atitude 

desrespeitar o outro, 

percebendo que suas 

atitudes geram 

consequências ao 

Normas e combinados 

de convívio social 

 

   1ºT   

Respeito a 

individualidade e 

cooperação 

 

   1ºT   

Solidariedade ao outro    1ºT   

Sensibilidade e cuidado 

ao outro 

   2ºT   
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

outro. 

 Cooperar, 

compartilhar, dar e 

receber auxílio quando 

necessário. 

(EI02/03EO07) Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a 

orientação de um adulto. 

      

 

Reconhecimento e 

respeito às diferenças. 

 

Procedimentos dialógicos 

para a  resolução de 

conflitos. 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 2 E3 ANOS: 

 Resolver os conflitos 

relacionais com ajuda 

do(a) professor(a) em 

situações de 

brincadeira. 

 Reconhecer o(a) 

professor(a) como 

apoio para ajudar a 

resolver conflitos nas 

brincadeiras e 

interações com outras 

Diálogo 

 

  1ºT 1ºT   

Emoções e sentimentos 

 

  1ºT 1ºT   

Uso de estratégias para 

lidar com situações de 

conflitos 

  2ºT 2ºT   
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

crianças. 

 Aceitar ajuda e 

conseguir acalmar-se 

com o apoio do(a) 

professor(a) ao 

vivenciar um conflito 

relacional.  

OBJETIVOSPARA 2  

ANOS: 

 Desenvolver ações, 

gradativamente, para 

resolver conflitos. 

 Expressar suas 

emoções em situações 

de conflitos. 

 Perceber o diálogo 

como recurso para 

resolver conflitos. 

 Habituar-se à escuta do 

outro, respeitando suas 

Emoção e resolução de 

conflitos 

  3ºT    

Regras na ordem da fala   1ºT    

Dialogo    1ºT    
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

escolhas e desejos, 

com mediação do(a) 

professor(a). 

OBJETIVOSPARA 3 

ANOS: 

 Exercitar o controle de 

suas emoções em 

situações de conflitos. 

 Usar o diálogo para 

resolver conflitos, 

reconhecendo as 

diferentes opiniões e 

aprendendo a respeitá-

las. 

 Realizar a escuta do 

outro. 

 Exercitar o desculpar-

se quando sua atitude 

desrespeitar o outro, 

percebendo que suas 

Respeito valores 

 

  2ºT    

Escuta do outro 

 

  2ºT    

Auxilio das 

necessidades 

  2ºT    
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atitudes geram 

consequências ao 

outro. 

 Cooperar, 

compartilhar, dar e 

receber auxílio quando 

necessário. 

(EI02/03EO08) Adaptar-se ao ambiente escolar, socializando-se com novos 

pares. 

      

 

Adaptação e socialização. 

Rotinas. 

Reconhecimento dos 

espaços do ambiente 

escolar. 

 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 2 E3 ANOS: 

 Familiarizar-se com os 

diferentes espaços que 

compõem o ambiente 

escolar. 

 Compartilhar materiais 

de uso coletivo com 

Rodas de músicas e 

conversa 

  1ºT 1ºT   

Reconhecimento e 

respeito as diferenças 

 

  2ºT 2ºT   

Espaços do ambiente 

escolar 

 

  2ºT 2ºT   
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colegas, aprendendo a 

cuidá-los e a guardá-

los. 

 Vivenciar experiências 

variadas de 

socialização e 

adaptação com colegas 

e professores no 

ambiente escolar, 

percebendo as rotinas 

diárias propostas. 

 Reconhecer e interagir 

com seus colegas, 

profissionais e 

professores da 

instituição. 

 Perceber que o 

ambiente escolar é 

formado por diferentes 

turmas, reconhecendo 

Reconhecimento do 

ambiente escolar 

  1ºT 1ºT   
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sua própria turma. 

(EI02/03EO09) Conhecer diferentes grupos familiares, seus costumes, fatos 

importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus 

familiares e de sua comunidade (tempo histórico, história, pertencimento). 

      

 

 

Diferentes pessoas, 

espaços, tempos e 

culturas. 

 

Grupo familiar. 

 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 2 E3 ANOS: 

 Reconhecer pessoas 

que fazem parte de sua 

convivência diária. 

 Identificar os membros 

que compõe sua 

família. 

Membros da família   1ºT 1ºT   

Ambiente escolar   1ºT 1ºT   

Conhecimento do 

ambiente  que está 

inserido 

  1ºT 1ºT   

Vivência social   2ºT 2ºT   

OBJETIVOSPARA 3 

ANOS: 

 Conhecer as diferentes 

constituições 

familiares. 

Diferentes organizações 

familiares 

   3ºT   

Características, 

costumes, alimentação, 

vestuário 

   2ºT   
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 Conhecer o cotidiano 

familiar. 

 Identificar aspectos 

importantes de sua 

vida. 

 Conhecer a vida de 

outras crianças, 

identificando 

costumes, hábitos e 

tradições. 

 Identificar as 

atividades de rotina de 

seus familiares. 

 Conhecer a 

importância da sua 

moradia para a sua 

família. 

Hábitos e tradições 

culturais 

   2ºT   

Estudo do espaço casa e 

escola 

   2ºT   

Valorização ao 

ambiente familiar( 

pessoas e espaços 

   1ºT   

(EI04/05EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas 

têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

      

Identidade e autonomia: OBJETIVOS COMUM Construção do     1ºT 1ºT 



311  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

construção de sua 

identidade e construção da 

autonomia. 

Direitos e deveres: regras 

combinadas, controle de 

conduta. 

Respeito à individualidade 

e à diversidade. 

Grupos étnicos: 

identidade, semelhanças e 

diferenças entre 

indivíduos. 

Escuta e compreensão do 

outro. 

PARA 4 E5 ANOS: 

 Conhecer e conviver 

com outras pessoas, 

respeitando as 

diferenças. 

 Demonstrar respeito 

pelas ideias e gostos de 

seus colegas. 

 Ouvir e compreender 

os sentimentos e 

necessidades de outras 

crianças. 

 Fazer uso de normas 

sociais nas diferentes 

situações. 

 Relacionar-se com 

pensamento crítico 

Respeito as diferenças 

reconhecendo e 

valorizando as 

diversidades 

    2ºT 2ºT 

Interação com o outro      2ºT 2ºT 

Regras limites     1ºT 1ºT 

Atitudes de cuidado e 

solidariedade 

    1ºT 1ºT 

Relações interpessoais     2ºT 2ºT 

Auto controle     2ºT 1ºT 

Dialogo para resolver 

conflitos  

    1ºT 1ºT 

Demonstração de ideias     2ºT 2ºT 
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outros indivíduos. 

 Interagir com crianças 

da mesma idade e de 

idades diferentes, em 

situações coletivas, em 

duplas e pequenos 

grupos. 

 Vivenciar situações de 

troca de afeto (abraço, 

fazer carinho). 

 Vivenciar as regras 

combinadas em 

situações de 

brincadeira. 

 Participar de práticas 

coletivas, fazendo 

tentativas na resolução 

de conflitos.  

e gostos particulares 

respeitando sentimentos 

e necessidades do outro. 

      

(EI04/05EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas 

capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. 
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Próprio corpo e suas 

possibilidades motoras, 

sensoriais e expressivas. 

Confiança e imagem 

positiva de si. 

Estratégias para resolver 

situações problema. 

Comunicação. 

Autonomia. 

Respeito à individualidade 

e à diversidade. 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 4 E5 ANOS: 

 Enfrentar desafios em 

brincadeiras e jogos 

para desenvolver 

confiança em si 

próprio. 

 Reconhecer-se como 

um integrante do grupo 

ao qual pertence. 

 Expressar suas 

emoções e sentimentos 

de modo que seus 

hábitos, ritmos e 

preferências 

individuais sejam 

Construção da 

subjetividade 

    3ºT 3ºT 

Cinco sentidos (olfato, 

paladar, visão, tato e 

audição) 

    2ºT 2ºT 

Comunicação e 

expressão 

    3ºT 3ºT 

Identidade da criança     1ºT 1ºT 

Promoção da auto 

estima 

    1ºT 1ºT 

Percepção da 

capacidade 

    2ºT 2ºT 

Confiança e 

autoconfiança 

    3ºT 3ºT 

Demonstração de 

solidariedade 

    3ºT 3ºT 
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respeitadas no grupo 

em que convive. 

 Demonstrar autonomia 

ao participar de 

atividades diversas, 

dentro e fora da sala. 

 Realizar ações como ir 

ao banheiro, tomar 

água, frequentar 

espaços da instituição 

com crescente 

autonomia. 

 Solicitar ajuda quando 

está em dificuldade e 

auxiliar o colega 

quando este necessita. 

 Ampliar, 

progressivamente, suas 

atividades com base 

nas orientações dos(as) 

Ampliação da 

autoconfiança 

    2ºT 2ºT 
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professores(as). 

 Perseverar frente a 

desafios ou a novas 

atividades. 

Autoconhecimento. 

Valores e hábitos para a 

vida em sociedade. 

OBJETIVOSPARA 4 

ANOS: 

 Agir progressivamente 

de forma independente 

alimentando-se, 

vestindo-se e 

realizando atividades 

de higiene corporal. 

 

Independência nas 

práticas pessoais diárias 

    1ºT  

Cuidado com o próprio     1ºT 

2ºT3ºT 

 

Autonomia      1ºT 

2ºT3ºT 

 

OBJETIVOSPARA 5 

ANOS: 

 Realizar escolhas 

manifestando e 

argumentando sobre 

Resolução de conflitos      1ºT 

2ºT3ºT 

Independência nas 

práticas pessoais diárias 

     1ºT 

2ºT3ºT 

Bons hábitos,      1ºT 
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seus interesses e 

curiosidades. 

 Agir de forma 

independente 

alimentando-se, 

vestindo-se e 

realizando atividades 

de higiene corporal. 

disciplina, tradições e 

culturas 

2ºT3ºT 

(EI04/05EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

      

O espaço social como 

ambiente de interações. 

Normas de convivência. 

Organização do espaço 

escolar. 

Regras. 

ldentidade e autonomia. 

Escola e Família. 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 4 E5 ANOS: 

 Participar de 

brincadeiras de faz de 

conta, compartilhando 

propósitos comuns, 

representando 

diferentes papéis e 

convidando outros 

colegas para participar. 

Socialização     1ºT 1ºT 

Direitos e deveres     2ºT 2ºT 

Habilidades de 

comunicação 

    2ºT 2ºT 

Interação nas 

brincadeiras 

    2ºT 2ºT 

Cooperação e 

competição 

    3ºT 3ºT 

Conservação dos 

objetos pessoais e bens 

    1ºT 1ºT 
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 Levar em consideração 

o ponto de vista de 

seus colegas. 

 Perceber a expressão 

de sentimentos e 

emoções de seus 

companheiros. 

 Compartilhar objetos e 

espaços com crianças e 

professores(as), 

manifestando 

curiosidade e 

autonomia. 

 Realizar a guarda de 

seus pertences no local 

adequado. 

 Participar de conversas 

com professores(as) e 

crianças. 

 Esperar a vez quando 

públicos 

Regras     1ºT 1ºT 

Identidade e autonomia     1ºT 1ºT 

Escola e família     1ºT 1ºT 

Respeito a opinião do 

outro 

    1ºT 

2ºT 

3ºT 

2ºT 

3ºT 

Atenção e cuidado com 

o outro 

    2ºT 

3ºT 

2ºT 

3ºT 

Brincadeiras como 

forma de comunicação 

e expressão de ideias e 

sentimentos 

    2ºT 

3ºT 

2ºT 

3ºT 

Organização Familiar     1ºT 

2ºT 

3ºT 

1ºT 

2ºT 

3ºT 
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está realizando 

atividades em grupo. 

 Cuidar dos seus 

pertences, dos 

pertences de seus 

colegas e dos pertences 

do CMEI.  

 Participar de situações 

em que é instruída a 

levar objetos ou 

transmitir recados em 

outros locais da 

instituição.  

 Relacionar-se com 

crianças da mesma 

idade e com outras em 

situações de interações 

e brincadeira, agindo 

de forma solidária e 

colaborativa. 
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OBJETIVOSPARA 4 

ANOS: 

 Desenvolver noção de 

identidade e 

convivência em um 

espaço compartilhado 

com outras pessoas. 

Normas de convivência     1ºT  

Regras e limites     1ºT  

Manifestações culturais. 

Convívio e interação 

social. 

OBJETIVOSPARA 5 

ANOS: 

 Participar de jogos, 

conduzidos pelas 

crianças ou pelos 

professores(as), 

seguindo regras. 

 Participar de 

brincadeiras coletivas, 

assumindo papéis e 

criando enredos com 

os colegas. 

Festas e atividades 

culturais (festas e 

comidas) 

     2ºT 

Convívio e interação 

social 

     2ºT 

Regras  

 

 

     1ºT 

2ºT 

3ºT 

Ação e reação      2ºT 

(EI04/05EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos       
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diversos. 

 

 

Sensações, emoções e 

percepções próprias e do 

outro. 

Autonomia, criticidade e 

cidadania. 

Linguagem oral e 

corporal. 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 4 E5 ANOS: 

 Expressar e reconhecer 

diferentes emoções e 

sentimentos em si 

mesmo e nos outros. 

 Relatar e expressar 

sensações, 

sentimentos, desejos e 

ideias. 

 Relatar acontecimentos 

que vivencia, que ouve 

e que vê. 

 ldentificar emoções 

e/ou regulá-las 

conforme as ações que 

realizam. 

 lnteragir com pessoas 

de diferentes idades 

Socialização     1ºT2ºT 1ºT2ºT3ºT 

Relação de afeto com 

os colegas 

    1ºT2ºT3ºT 1ºT2ºT3ºT 

Valores éticos e morais     3ºT 2ºT3ºT 

Autonomia, criticidade 

e cidadania 

    2ºT 2ºT 

Interação e respeito     2ºT3ºT 2ºT3ºT 
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em situações do dia a 

dia. 

 Interagir com outras 

crianças, 

compartilhando ideias 

e experiências, 

enquanto trabalha na 

própria na tarefa.  

OBJETIVOSPARA 4 

ANOS: 

 Demonstrar 

compreensão de seus 

sentimentos e nomeá-

los. 

 Participar de 

assembleias, rodas de 

conversas, eleições e 

outros processos de 

escolha dentro da 

instituição, em práticas 

Expressão facial     1ºT  

Senso crítico     2ºT  

Rotina      1ºT  



322  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

pedagógicas. 

 Oralizar reivindicações 

e desejos do grupo. 

Comunicação verbal, 

expressão de sentimentos 

e ideias. 

Direitos e deveres. 

OBJETIVOSPARA 5 

ANOS: 

 Expressar, reconhecer 

e nomear necessidades, 

emoções, sentimentos 

que vivencia e/ou que 

observa no outro. 

 Mostrar compreensão 

de sentimentos, 

sensibilizando-se com 

o sentimento do outro. 

 Transmitir recados a 

colegas e profissionais 

da instituição, 

desenvolvendo a 

oralidade e a 

organização de ideias. 

Rodas de conversa      1ºT 

Coerência na fala      2ºT 

Cidadania      3ºT 

Direitos e deveres      1ºT2ºT3ºT 

Diálogo       1ºT2ºT3ºT 

Cidadania e direitos 

humanos  

     3 T 

Politica para mulheres      1 T 
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 Oralizar e argumentar 

sobre reivindicações e 

desejos do grupo. 

(EI04/05EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e 

respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 

      

Próprio corpo e do outro. 

Características físicas: 

semelhanças e diferenças. 

Respeito à individualidade 

e  à diversidade. 

Relatos como forma de 

expressão. 

Etapas do 

desenvolvimento e  

transformações corporais. 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 4 E5 ANOS: 

 Relatar sobre suas 

características, 

observadas em 

fotografias e imagens. 

 Perceber o próprio 

corpo e o do outro, 

reconhecendo as 

diferenças e 

semelhanças das 

pessoas quanto a: 

cabelos, pele, olhos, 

altura, peso e etc. 

Diferentes etnias     3ºT 2ºT 

Auto conhecimento     2ºT 2ºT 

Cuidado com si mesmo 

e o outro 

    X X 

Valorização do corpo     X X 

Relacionamento 

interpessoal 

    X X 

Brincar     X X 

Características físicas: 

semelhanças e 

diferenças 

    2ºT 2ºT 

Aceitação de si e do 

outro 

    3ºT 2ºT 
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 Identificar e respeitar 

as diferenças 

reconhecidas entre as 

características 

femininas e 

masculinas. 

 Reconhecer 

gradativamente suas 

habilidades, 

expressando-as e 

usando-as em suas 

brincadeiras e nas 

atividades individuais, 

de pequenos ou 

grandes grupos. 

 Perceber suas 

características 

corporais, contribuindo 

para a construção de 

sua imagem corporal.  

Mudanças corporais em 

cada faixa etária de 

idade (transformação) 

    3ºT 2ºT 
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 Reconhecer as 

mudanças ocorridas 

nas suas características 

desde o nascimento, 

percebendo as 

transformações e 

respeitando as diversas 

etapas do 

desenvolvimento. 

 Aceitar e valorizar 

suas características 

corporais, 

expressando-se de 

diferentes formas e 

construindo uma 

imagem positiva de si.  

 Observar e respeitar as 

características das 

diversas fases do 

desenvolvimento 
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humano. 

 Valorizar suas próprias 

características e a de 

outras crianças 

enquanto pertencentes 

a diferentes culturas. 

(EI04/05EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos 

de vida. 

      

Normas e regras de 

convívio social. 

Regras de jogos e 

brincadeiras. 

Diferentes pessoas, 

espaços, tempos e 

culturas. 

Manifestações culturais de 

sua cidade e outros locais. 

Recursos tecnológicos e 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 4 E5 ANOS: 

 Participar de 

brincadeiras que 

estimulam a relação 

entre o adulto/criança e 

criança/criança. 

 Compreender e 

respeitar as diversas 

estruturas familiares. 

Iniciativas de interação     3ºT 2ºT 

Exploração do ambiente     2ºT 2ºT 

Tradições culturais para 

compreensão do mundo 

    3ºT 3ºT 

Possibilidades e limites 

do próprio corpo 

    2ºT 2ºT 

Regras de jogos e 

brincadeiras 

    1ºT 1ºT 

Normas e regras de 

convívio social 

    2ºT 2ºT 
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midiáticos. 

Família. 

 Reconhecer pessoas 

que fazem parte de sua 

comunidade, 

conversando com elas 

sobre o que fazem. 

 Conhecer e se 

relacionar com 

crianças e pessoas de 

outros grupos sociais, 

seja por meio de 

situações presenciais 

ou por outros meios de 

comunicação. 

 Conhecer diferentes 

povos e suas culturas 

por meio de pesquisas, 

filmes, fotografias, 

entrevistas, relatos e 

outros. 

 Participar de diferentes 

Manifestações culturais 

de sua cidade e outros 

locais 

    3ºT 3ºT 

Diferentes pessoas, 

espaço, tempo e 

culturas 

    3ºT 3ºT 

Transformações que 

ocorrem no mundo 

social 

    3ºT 3ºT 

Profissões     2ºT 2ºT 

Vida urbana e rural     2ºT3ºT 2ºT3ºT 

História de família 

(relatos e histórias) 

    3ºT 3ºT 
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eventos culturais para 

conhecer novos 

elementos como: 

danças, músicas, 

vestimentas, 

ornamentos e outros. 

 Construir e respeitar 

normas e combinados 

de convívio social, de 

organização e de 

utilização de espaços 

da instituição e de 

outros ambientes. 

 Ouvir relatos de 

familiares e pessoas de 

mais idade sobre 

outras épocas 

históricas. 

 Perceber-se como 

integrante de um 



329  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

determinado grupo 

familiar. 

(EI04/05EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com 

conflitos nas interações com crianças e adultos. 

      

Reconhecimento e 

respeito às diferenças. 

Procedimentos dialógicos 

para a comunicação e 

resolução de conflitos. 

Expressão de sentimentos  

que vivencia e reconhece 

no outro. 

OBJETIVOS COMUM 

PARA 4 E5 ANOS: 

 Expressar, reconhecer 

e nomear necessidades, 

emoções e sentimentos 

que vivencia e observa 

no outro. 

 Utilizar estratégias 

pacíficas ao tentar 

resolver conflitos com 

outras crianças, 

buscando compreender 

a posição e o 

sentimento do outro. 

 Utilizar estratégias 

para resolver seus 

Formas de comunicação     1ºT 1ºT 

Compartilhamento de 

objetos pessoais de uso 

coletivo 

    1ºT 1ºT 

Respeito as diferenças     1ºT 1ºT 

Comunicação e 

resolução de conflitos 

    2ºT 2ºT 

Obter e dispor de 

auxilio quando 

necessário 

    2ºT 2ºT 
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conflitos relacionais, 

considerando soluções 

que satisfaçam a 

ambas as partes. 

 Saber desculpar-se 

quando sua atitude 

desrespeitar o outro. 

 Realizar a escuta e 

respeitar a opinião do 

outro. 

 Cooperar, compartilhar 

brinquedos e diversos 

materiais, recebendo 

auxílio quando 

necessário. 

 Usar do diálogo e 

estratégias simples 

para resolver conflitos, 

reconhecendo as 

diferentes opiniões e 
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aprendendo a respeitá-

las. 

 

7.17.3.3- Metodologia 

Para trabalhar este Campo de Experiência com os bebês (06 meses a 01 ano e 06 meses) o educador deverá desenvolver práticas 

pedagógicas relacionadas a brincadeiras simples com professores (as), como, por exemplo, envolver-se em jogos simples de dar e receber, 

lançar objetos ao chão e manifestar-se ao recebê-los de volta, participação em contextos de convívio social, como brincar ao lado de outras 

crianças, imitando ou mostrando suas ações. O educador também deverá desenvolver práticas pedagógicas que envolvam ações ou brincadeiras 

exploratórias que são típicas de sua cultura, além de abordar atitudes a serem desenvolvidas nessas situações, como, por exemplo, interessar-se 

por experimentar novos movimentos ao explorar objetos ou brinquedos conhecidos. Ao abordar as vivências dos bebês em suas conquistas em 

relação à percepção dos efeitos de suas ações nas outras pessoas o professor deverá construir objetivos específicos relacionados à sua relação 

com pessoas próximas, como por exemplo, sorrir para o (a) professor (a), buscando contato, mostrar preferência em ser acolhido por pessoas 

conhecidas ou acalmar-se quando acolhido por seu professor (a) de referência. O educador também poderá desenvolver hábitos de convívio 

específico da cultura local, além de abordar atitudes a serem desenvolvidas nessas situações. 

Ao trabalhar o Campo de Experiência com crianças bem pequenas (01 a 03 anos e 11 meses) o educador deverá trabalhar com práticas 

pedagógicas relacionados à percepção dos sentimentos e necessidades dos colegas, como, por exemplo, começar a considerar o ponto de vista 
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do outro ao esperar sua vez para brincar com determinado objeto, ou pode também considerar objetivos específicos relacionados a atitudes de 

cuidado com o outro, como, por exemplo, chamar o(a) professor(a) ou outra criança quando um colega estiver triste. O currículo local poderá, 

ainda, abordar atitudes a serem desenvolvidas, como, por exemplo, demonstrar incômodo quando suas ações geram o choro de outra criança ou 

fazer carinho quando um colega da sala está triste. Reconhecer sua imagem corporal no espelho ou brincando de luz e sombra, manifestando 

prazer em brincar com seu corpo por meio de gestos e movimentos ou apontar partes do seu corpo e mostrar a correspondência destas em seus 

colegas. Ao realizar variadas situações de explorações de diferentes objetos e brinquedos, começam a formar uma imagem mental desses 

materiais, vivendo, assim, suas primeiras experiências de representação criativa. No contato com outras crianças e com as pessoas em geral, têm 

a oportunidade de variar e enriquecer suas experiências, aprendendo por meio da imitação ou de suas ações sobre os objetos. O educador deverá 

desenvolver práticas pedagógicas relacionadas à realização de ações simples no cuidado de si mesmo, como, por exemplo, participar com 

pequenas ações nas situações de troca de fraldas (segurando sua fralda) e de alimentação, tentando alimentar-se por si mesmo. O currículo local 

pode, ainda, abordar atitudes a serem desenvolvidas, como, por exemplo, demonstrar prazer na participação e adaptação a rotinas relacionadas à 

sua alimentação, sono, descanso e higiene. 

Para trabalhar o Campo de Experiência com crianças pequenas (04 a 05 anos e 11 meses), o educador deverá desenvolver práticas 

pedagógicas relacionadas as formas de interações positivas e respeitosas, como, por exemplo, demonstrar respeito pelas ideias e gostos de seus 

colegas ou brincar com outras crianças que possuem diferentes habilidades e características, manifestar-se frente a situações que avalia como 

injustas, bem como compartilhar emoções e sentimentos com adultos ou crianças, à conquista de sua independência, como, por exemplo, 

manifestar iniciativa na escolha de brincadeiras e atividades, na seleção de materiais e na busca de parcerias, considerando seu interesse. O e 

educador também deverá considerar objetivos específicos relacionados à autoconfiança do aluno, como, por exemplo, ver a si mesmo como 

competente e capaz de agir por si próprio ou reconhecer-se como um integrante valioso do grupo ao qual pertence. É importante que possam 

vivenciar situações em que valorizem fazer coisas juntos, dividir brinquedos e materiais e ter objetivos comuns em atividades de pequenos ou 

grandes grupos e também interajam com outras crianças em brincadeiras de faz de conta, atividades de culinária, de manipulação de argila ou de 

manutenção de uma horta, de reconto coletivo de história, de construção com sucata ou de pintura coletiva de um cartaz. Além disso, poderá, 
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ainda, participar de jogos de regras e aprender a construir estratégias de jogo, arrumar a mesa para um almoço com os amigos e manter a 

organização de seus pertences. O currículo local deverá abordar atitudes a serem desenvolvidas, como, por exemplo, usar estratégias para 

resolver seus conflitos relacionais considerando soluções que pode, ainda, abordar satisfaçam a ambas as partes. 

Os recursos didático-pedagógicos fará o uso de brinquedos pedagógicos: blocos, pedagógicos, encaixes, quebra-cabeças, fantoches, 

jogos de memória, cubos, torres, livros, bate-pinos, bolas, sucata, instrumentos de percussão, fantasias, dinâmicas, cordas, brinquedos sonoros, 

luminosos, etc. Materiais de papelaria: tintas, massa de modelar, cola, elementos da natureza, tesoura, lápis coloridos, giz de cera, livros, 

revistas, jornais, etc. Também serão utilizados mobiliários: mesas, cadeiras, estantes, colchonetes, tatames, tapetes, armários, etc.rouparia: 

lençóis, fronhas, travesseiros, cobertores, etc. 

Sobre os recursos tecnológicos serão feitos o uso de equipamentos audiovisuais: TV, aparelho de DVD, gravador, aparelho de som, CD-

ROM, DVD-ROM, etc. e de mídias digitais: whatsapp, youtube, etc. em algumas situações específicas. 

Os desafios contemporâneos consistem em conhecer em profundidade cada fase do desenvolvimento infantil, suas características 

culturais, sociais, étnicas e de gênero, a realidade da qual cada criança faz parte e como aprendem, levando em consideração suas dificuldades e 

transtornos de aprendizagem. O educador também deverá considerar que o cuidar e o educar são indissociáveis, isto é, ao cuidar deve-se 

também estar proporcionando oportunidades para que a criança aprenda e se desenvolva de acordo com as suas potencialidades. 

FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR 

Ao se referir à adaptação curricular com base no PPP as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem e comportamental (com 

necessidades especiais) serão atendidas pela APAE do município, no período de contraturno. As que necessitam apenas de atendimentos 

psicológicos por enfrentarem problemas familiares são encaminhados para atendimentos psicológicos na Unidade de saúde do Município, 

entretanto a proposta pedagógica curricular irá garantir que a criança obtenha o seu desenvolvimento respeitando as suas limitações, cabendo ao 

educador desenvolver propostas pedagógicas que atendam às necessidades especiais de cada uma. 

PROPOSTA DE TRANSIÇÃO 
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O processo de transição entre as faixas etárias, tem que ser trabalhada com muito cuidado e cautela, pois as crianças são delicadas e 

necessitam de muita atenção principalmente no que diz respeito as mudanças do meio em que estão inseridas. Além disso para que a criança 

supere com sucesso os desafios da transição, é indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas a continuidade das aprendizagens, e 

o acolhimento efetivo de modo que a nova etapa se construa com base no que os educandos sabem e são capazes de fazer o novo e dar 

continuidade do trabalho pedagógico. Para as crianças de 3 anos para 4 anos a mudança no ambiente escolar será um pouco mais complexo, 

pois até os 3 anos de idade eles brincam livremente circulando pelo ambiente da sala, ou parque de diversão, se expressam da maneira que 

desejam. Já com 4 anos o ambiente da sala de aula é com cadeiras e carteiras, sendo que terão que ficar mais tempo sentados, será cobrada mais 

sua atenção e realização de atividades. Sendo assim, os professores poderão promover no último trimestre a aproximação das crianças do 

maternal III para o ambiente do infantil IV, levar a criança para conhecer e ir se adaptando ao novo cenário. 

De 4 para 5 anos não terá muita mudança pois o ambiente de sala de aula é praticamente o mesmo, o que pode ser feito é os professores 

terem contato com as crianças para elas não se depararem com pessoas estranhas no próximo ano, e sempre trabalhar com brincadeiras para que 

elas não sintam tanta mudança, eis a importância do lúdico na educação infantil.  

De 5 anos para o ensino fundamental I o processo de transição será um pouco mais delicado, pois o ambiente em si se modifica total, 

desde a instituição ser outra, os professores geralmente serão novos aos olhos dos pequenos, muitas vezes os colegas serão diferentes, a rotina 

de atividades também será diferente, para essa transição é necessário pensar em ações que ajudem a diminuir o impacto da mudança na criança. 

Se possível, planejar algumas visitas as escolas que ofereçam ensino fundamental, levar os alunos a conhecer o espaço e os funcionários, 

principalmente os professores. No último trimestre conversar bastante e planejar algumas aulas no estilo do ensino fundamental, para as 

crianças perceber a diferença e não se sentirem perdidos ao entrar em contato com a nova rotina.  

De acordo com a BNCC, é nessa fase que os alunos fazem relação com as múltiplas linguagens, incluindo o uso sociais da escrita e da 

matemática, permitindo a participação no mundo letrado e a construção de novas aprendizagens na escola, e para além dela. 
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Conforme RCP, considera que a perspectiva formativa nessa etapa se da por meio de jogos, do brinquedo e da ludicidade. Cada 

momento de ingresso numa instituição de ensino deve ser organizado com vistas nas necessidades físicas, cognitivas e emocionais das crianças 

respeitando seus medos e inseguranças, amenizando angustias e adaptações. 

De acordo com a AMOP a transição acontece de forma gradativa e intencional, e preciso conduzi-la para que se aproprie dos diferentes 

espaços, de modo que tome consciência de qual lugar ele ocupa, como criança, em cada um dos diferentes grupos, espaços e tempos, ampliando 

seu universo de saberes e conhecimento. 

 

DESAFIOS CONTEMPÔRANEOS 

Faz se necessário conhecer a realidade da sociedade em que estamos inseridos, entender os indivíduos em que nela vivem e trabalhar da 

melhor forma possível os desafios contemporâneos. Desde cedo é importante apresentar e trabalhar os diversos temas para as crianças, entre 

eles citamos: 

- Cidadania e Direitos humanos; 

- Educação ambiental;  

- Estatuto do Idoso;  

- Prevenção de drogas;  

- Políticas para mulheres;  

- Combate à violência; 

- Educação para o trânsito; 

- Inclusão social; 

-Educação alimentar;  

-Liberdade de consciência e crença-lei;  

-Sexualidade;  
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-História do Paraná.  

Ao abordar tais temas com as crianças é essencial ter muita cautela, na linguagem a ser utilizada com eles e na maneira em que tais 

temas serão trabalhados/ apresentados. O educador pode utilizar contação de histórias, desenhos animados e desenhos para colorir, encenação 

de personagens, brincadeiras, teatro, e brincadeiras com materiais recicláveis, entre outras formas que o educador pode planejar para trabalhar 

tais assuntos no ambiente escolar. 

 

7.17.3.4- Avaliação 

 A avaliação deve ser diagnóstica e formativa, levando em consideração os objetivos de aprendizagem, os saberes e os conhecimentos 

previstos. Uma vez que a instituição entende que a avaliação faz parte do processo educativo, o educador tem a oportunidade de conhecer cada 

um, as suas reações, as brincadeiras, os hábitos, assim ajudando no momento de efetuar a avaliação. Destacam-se alguns instrumentos: 

a) A observação: É o acompanhamento do desenvolvimento do aluno em relação a si próprio ao longo do processo de intervenção, tomando 

como referencial os saberes e os conhecimentos sobre os objetivos propostos. 

b) A participação: O interagir, ao desenvolver as atividades em grupos ou individuais, nas brincadeiras, nas trocas e em diferentes atividades. 

c) Portfólio: Seleção de atividades realizadas em diferentes momentos, para acompanhamento individual com intuito de servir de suporte para a 

análise dos avanços realizados diante dos objetivos propostos. 

d) Relatório: É o registro que relata o processo de construção de conhecimentos, conquistas, possibilidades e limites no desenvolvimento da 

criança. O relatório de acompanhamento possibilita a interação criança/professor, tendo como ponto de reflexão os critérios estabelecidos no 

planejamento. 

e) Recuperação de Estudos: acontece através das atividades que são retomadas diariamente, ou sempre que aja necessidade, mediada por 

professores e pela equipe pedagógica, e se houver necessidade será encaminhado para profissionais a fim de que se faça uma avaliação mais 

aprofundada para detectar tal dificuldade, sempre com o aval e acompanhamento dos pais. Ainda para melhor atender estes alunos, a equipe 

pedagógica disponibiliza materiais didáticos pedagógicos que contribui o desenvolvimento do aluno. 
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A BNCC ressalta a importância de observar e registrar a trajetória de aprendizagem e desenvolvimento de cada criança e do grupo enquanto 

participam das experiências propostas. O registro deverá incluir materiais produzidos pelos professores e pelas crianças (relatórios, desenhos, 

fotos e textos) e ajudam a mostrar às famílias a história das experiências vividas pelas crianças ao mesmo tempo em que permitem às crianças 

revisitar essas experiências. 
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7.17.4 Campo de experiência traço, sons, cores e formas 

 

7.17.4.1-Apresentação do campo de experiência 

          A Proposta Pedagógica Curricular – PPC constitui-se em um documento que abrange Referencial Curricular do Paraná a BNCC e a 

Proposta Pedagógica da Amop, possibilitando o acesso ao conhecimento escolar disponível e estruturado, organizado e reconstruído para 

melhor compreensão dos estudantes. 

 O mundo está cheio de traços, sons, cores e formas. Para onde olhamos, seja lá onde pisamos ou tocamos: em cenários urbanos ou da natureza 

somos invadidos por essa diversidade de estímulos tão importantes para a nossa compreensão de mundo. E é exatamente esse o terceiro campo 

de experiência definido pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como fundamental para o aprendizado na educação infantil. 

          Essas experiências estão relacionadas à vida cotidiana das crianças e aos seus saberes e são utilizadas no processo de ensino. 

          O foco desse campo é a interação das crianças com materiais e sons que as permitam conhecer cores, formas e texturas diversas nos 

objetos. Também como volume, intensidade e frequência (grave ou agudo) de instrumentos musicais ou outros materiais que emitam sons, 

como uma colher batendo numa panela. 

O campo: Traços, sons, cores e formas têm por finalidade promover a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, 

manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal. Conviver 

com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas locais e universais no cotidiano escolar, possibilitando vivenciar diversas formas 

de expressão e linguagens por meio de experiências diversificadas que contribuem para desenvolver o senso estético e crítico. 

Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação 

na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em 

grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo 

social. 
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Nesta fase, são considerados 6 grandes direitos de aprendizagem que devem ser garantidos a toda criança matriculada em creches ou pré-

escolas públicas e privadas. São eles: 

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.  

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. 

 

 



341  

7.17.4.2-Conteúdos: 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

CONTEÚDO ESPECÍFICO B M1 M2 M3 INF4 INF5 

(EI0/01TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.       

Linguagem sonora. 

Percepção auditiva. 

Sons do corpo e dos 

objetos. 

 Explorar o próprio corpo, os sons 

que emite e outras possibilidades 

corporais. 

 Experienciar sons com o corpo: 

bater palmas, bocejar, espirrar, bater 

os pés, chorar, gritar, rir, cochichar, 

roncar. 

 Perceber os sons do meio ambiente e 

os sons de objetos. 

 Vivenciar histórias e brincadeiras 

cantadas. 

Execução de sons com 

próprio corpo 

1ºT      

Explorar os diferentes sons 

com brinquedos educativos 

1ºT      

Diferentes brincadeiras e 

cantigas de roda 

2ºT      

Estudo da identidade 3ºT      

Comparar o corpo 3ºT      

(EI0/01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos 

riscantes e tintas. 

      

Linguagem gráfica. 

Elementos da 

linguagem visual: 

 Manusear e explorar diferentes 

materiais e superfícies 

desenvolvendo as sensações. 

Textura e cores 3ºT      

Superfícies  2ºT      

Obras de artes 3ºT      
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

texturas e  cores.  Produzir marcas gráficas (mão e 

pé) em diferentes suportes, com 

auxílio do professor. 

Órgãos do sentido (tato e 

visão) 

1ºT      

(EI0/01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar 

brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

      

Linguagem musical 

e corporal. 

Ritmos. 

Músicas.  

Instrumentos 

musicais 

convencionais e não 

convencionais. 

Paisagem sonora: 

sons naturais, 

humanos, industriais 

ou  tecnológicos. 

 Perceber o som de diferentes fontes 

sonoras presentes no dia a dia: 

buzinas, despertador, toque do 

telefone, sino, apito, dentre outros. 

 Conhecer e reconhecer sons de 

diferentes animais por meio de 

reprodução de áudios. 

 Escutar músicas de diferentes estilos 

e em diferentes suportes. 

 Experienciar ritmos diferentes 

produzindo gestos e sons. 

 Reproduzir movimentos, sons e 

palavras emitidos por outras crianças 

e adultos.  

 

Diversidade musical 2ºT      

Organização dos diferentes 

sons, cores, cantos, traços, 

luzes, cenários, imagens, 

gestos, etc 

3ºT      

Movimento corporal  1ºT      

Propiciar audição de 

diversos ritmos musicais 

2ºT      

Fontes sonoras 3ºT      

Sociabilidades  1ºT      

Conclusão de sons e 

movimentos 

2ºT      
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

(EI01TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar 

diversos ritmos de música. 

      

 

Percepção sonora. 

 

Audição e percepção 

musical. 

 

Execução musical 

(imitação). 

 

Sons do corpo, dos 

objetos e da 

natureza. 

 Produzir, ouvir e imitar sons com o 

corpo: bater palmas, bater os pés, 

roncar, tossir, espirrar, chorar, gritar, 

rir etc. 

 Explorar sons com materiais, 

manipulando objetos e alguns 

instrumentos musicais. 

 Perceber sons do ambiente. 

 Ouvir, imitar e produzir sons de 

alturas e durações variadas com o 

corpo, com alguns instrumentos 

musicais convencionais ou não e 

materiais diversos. 

 Explorar novos materiais, buscando 

diferentes sons para acompanhar 

canções que lhes são familiares. 

 Conhecer e manipular instrumentos 

musicais, objetos ou canções que são 

Exploração e criação de 

sons através do corpo 

 1ºT     

Exploração e criação de 

sons com objetos 

 2ºT     

Memorização   3ºT     

Brincadeiras com 

expressões faciais 

 2ºT     

Produzir instrumentos 

musicais 

 3ºT     

Objetos sonoros  3ºT     

Musicas e suas influencias   3ºT     

Exploração de som com 

instrumentos musicais 

 3ºT     

Sons do ambiente e da 

natureza 

 2ºT     

Efetuar produções sonoras  1ºT     
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

típicos da cultura local e de 

diferentes culturas. 

 Explorar possibilidades vocais e 

instrumentais, como produzir sons 

agudos e graves, fortes e fracos, 

longos e curtos. 

 Reproduzir onomatopéias em 

músicas. 

(EI01TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa 

de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos   tridimensionais. 

      

 

Elementos da 

linguagem visual: 

texturas, cores, 

superfícies, formas 

etc. 

 

Propriedades dos 

 Manusear argila e massa de modelar. 

 Manipular jogos de encaixe e de 

construção, explorando cores, 

formas e texturas. 

 Manipular materiais de diferentes 

texturas: lisas, ásperas, macias e 

outras. 

 Manipular objetos com superfícies 

Diversas formas de se 

trabalhar com argila e massa 

de modelar 

 1ºT     

Montar jogos  2ºT     

Coordenação motora fina  3ºT     

Exploração tátil e 

estruturação de formas dos 

objetos 

 2ºT     
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

objetos. 

 

 

de diversas texturas (pedrinhas, 

sementes, algodão, argila, caixas, 

embalagens, tecidos,  tintas, 

tampinhas, massa de modelar e 

outros) percebendo sua 

tridimensionalidade.  

 Manipular objetos tridimensionais 

com materiais diversos: caixas, 

embalagens, tecidos, tintas, 

tampinhas, argila, massa de  modelar 

e outros.  

Obras de artes 

tridimensional 

 1ºT     

(EI01TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. 

      

 

Linguagem musical, 

corporal. 

Ritmos. 

Músicas. 

Instrumentos 

musicais 

 Perceber sons da natureza: barulho 

de água, chuva, canto de pássaro, 

ruídos e sons dos animais, dentre 

outros.  

 Perceber o som de diferentes fontes 

sonoras presentes no dia a dia: 

buzinas, despertador, toque do 

Exploração da linguagem 

dos gestos 

 2ºT     

Repertório de canções para 

desenvolver a memória 

musical 

 1ºT     

Definir músicas e ritmos de 

diversos estilos 

 2ºT     



346  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

convencionais e não 

convencionais. 

Diversidade musical 

de várias culturas, 

locais, regionais e 

globais. 

telefone, sino, apito, dentre outros 

sons e estar atento ao silêncio. 

 Perceber sons fortes e fracos 

produzidos pelo corpo, objetos, 

instrumentos musicais convencionais 

ou não. 

 Manipular e perceber os sons de 

instrumentos musicais diversos. 

 Ouvir, cantar, movimentar-se ao som 

de músicas, ritmos e estilos de 

diversas culturas. 

 Participar de brincadeiras cantadas 

do nosso folclore. 

 Apreciar produções audiovisuais 

como musicais, brinquedos 

cantados, teatro de fantoches. 

 Escutar músicas de diversos estilos 

musicais. 

Exploração dos gestos e 

movimentos 

 1ºT     

O sentimento e as músicas  3ºT     

Música e dança  2ºT     

Instrumentos musicais/ 

sucatas 

 3ºT     

(EI02/03TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para 

acompanhar diversos  ritmos de música. 
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Percepção e 

produção sonora. 

Audição e percepção 

musical. 

Execução musical 

(imitação). 

Sons do corpo, dos 

objetos e da 

natureza. 

Melodia e ritmo. 

Diferentes 

instrumentos 

musicais. 

 

 

Parâmetro do Som. 

Fontes sonoras. 

 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 E 3 

ANOS: 

 Conhecer instrumentos musicais, 

objetos ou canções que são típicos 

da cultura local e regional. 

 Ouvir e conhecer produções 

artísticas de diferentes culturas. 

 Conhecer e explorar diversos 

materiais e instrumentos musicais, 

compreendendo que os mesmos 

produzem sons. 

 Perceber as vibrações sonoras 

produzidas pelo corpo, pelos 

materiais e instrumentos musicais. 

Sonoridade presente nas 

manifestações 

  2ºT 2ºT   

Experiência com voz    1ºT 1ºT   

Musicas regionais   2ºT 2ºT   

Qualidades do som    3ºT 3ºT   

Banda rítmica    2ºT 2ºT   

Gestos expressivos em 

harmonia com a música 

  2ºT 2ºT   

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Criar sons com diferentes materiais e 

instrumentos musicais. 

 Ouvir sons, com diferentes alturas e 

durações, produzidos por 

instrumentos convencionais ou não e 

Criação de sons, coletivo e 

individual 

  1ºT    

Produção de som alto, baixo   2ºT    

O uso do corpo para 

produzir o som 

  3ºT    

Distinguir fontes sonoras    3ºT    
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materiais para acompanhar os 

diferentes ritmos. 

 Explorar possibilidades corporais, 

vocais e instrumentos para produzir 

sons fortes e fracos. 

Executar sonoplastia    2ºT    

Imitação e produção de 

músicas 

  3ºT    

OBJETIVOS PARA 3 ANOS 

 Perceber e criar sons com o próprio 

corpo e na manipulação de objetos. 

 Ouvir e produzir sons com materiais, 

objetos e instrumentos musicais. 

 Perceber e reconhecer os sons da 

natureza e elementos naturais que 

podem produzir sons. 

 Explorar os sons produzidos pelo 

corpo, por objetos, por elementos da 

natureza e instrumentos, percebendo 

os parâmetros do som: altura, 

intensidade, duração e timbre. 

 Explorar possibilidades vocais a fim 

de perceber diferentes sons. 

Cantigas de roda    1ºT   

Sons com sucata    2ºT   

Beat Box     3ºT   

Atividades de escuta     2ºT   

Participação da criança em 

encenações para a imitação 

de som 

   2ºT   

Músicas como forma de 

conhecimento 

   2ºT   

Interação com objetos 

sonoros na sala de aula 

  3ºT    
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 Explorar novos materiais buscando 

diferentes sons para acompanhar 

canções que lhes são familiares. 

 Imitar, inventar e reproduzir criações 

musicais. 

 Reconhecer sons dos objetos sonoros 

e de alguns instrumentos musicais. 

(EI02/03TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, 

massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. 

      

Suportes, materiais, 

instrumentos e 

técnicas das Artes 

Visuais e seus usos. 

Elementos da 

linguagem visual: 

texturas, cores, 

superfícies, volumes, 

espaços, formas etc. 

Propriedade dos 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 E 3 

ANOS: 

 Manipular diversos materiais das 

artes plásticas. 

 Explorar as formas dos objetos 

conhecendo seus atributos. 

 Conhecer objetos e materiais que são 

típicos da região, comunidade ou 

cultura local. 

 Experimentar diversas possibilidades 

Expressão artística nas 

diversas formas: pinturas, 

modelagem, colagem, 

fotografia, etc. 

  1ºT 1ºT   

Marcas gráficas   2ºT 2ºT   

Experimentação   3ºT 3ºT   

Criatividade e expressão   2ºT 2ºT   

Dobradura   3 

ºT 

3ºT   

Pintura com diferentes   1ºT 1ºT   
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objetos: formas e 

tridimensionalidade. 

de representação visual 

bidimensionais e tridimensionais. 

 Manipular materiais de diferentes 

texturas: lisas, ásperas, macias e 

outras. 

 Cuidar e apreciar a sua própria 

produção e a dos colegas. 

 

materiais e suportes 

Pesquisa bidimensional e 

tridimensional  

  3ºT 2ºT   

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Manipular objetos tridimensionais 

produzidos com materiais diversos, 

explorando a textura, a forma e o 

volume. 

 Manipular jogos de encaixe e de 

construção, explorando cores, 

formas e texturas. 

 

 

Massa de modelar    1ºT    

Confecção de jogos    3ºT    

Percepção de formas e 

volumes 

  3ºT    

Diferença entre 

bidimensional  e 

tridimensional 

  2ºT    

Produção de objetos OBJETIVOS PARA 3 ANOS: Produção de desenhos     3ºT   
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tridimensionais.  

Obras de Arte: 

estratégias de 

apreciação estética. 

 Observar e manipular objetos 

identificando características variadas 

como: cor, textura, tamanho, forma, 

odor, utilidade, entre outros.  

 Experimentar possibilidades de 

representação visual tridimensional, 

utilizando materiais diversos: caixas, 

embalagens, tecidos, tampinhas, 

massa de modelar, argila e outros. 

 Modelar a partir de seu próprio 

repertório, explorando diferentes 

elementos, como: forma, volume, 

textura etc. 

 Experimentar e explorar superfícies 

de objetos tridimensionais com 

texturas diversas: pedrinhas, 

sementes, algodão, argila e outros. 

 Explorar novos procedimentos de 

modelagem. 

 Manipular jogos de encaixe e de 

Escultura com massinha    1ºT   

Diferentes formas de arte    2ºT   

Senso estético    3ºT   

Dobraduras    3ºT   

Percepção de volume, 

espaço e formas 

   3ºT   

Esculturas     3ºT   

Modelagem com argila, 

massa de modelar 

   1ºT   
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construção, explorando cores, 

formas, texturas e volumes. 

 Apreciar e oralizar sobre diferentes 

obras de arte tridimensionais. 

(EI02/03TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. 

      

Linguagem musical 

e corporal. 

Sons do corpo, dos 

objetos e da 

natureza. 

Ritmos. 

Músicas e danças. 

Instrumentos 

musicais 

convencionais e não 

convencionais. 

Recursos 

tecnológicos e 

midiáticos que 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 E 3 

ANOS: 

 Explorar e identificar, com auxílio 

do professor, possibilidades sonoras 

de objetos de seu cotidiano ou de 

instrumentos musicais. 

 Perceber o som de diferentes fontes 

sonoras presentes no dia a dia: 

buzinas, despertador, toque do 

telefone, sino, apito, dentre outros. 

 Reproduzir sons ou canções 

conhecidas e usar em suas 

brincadeiras. 

 Conhecer objetos, canções, 

Criação e produção do som   1ºT 1ºT   

Dança e movimento   1ºT 1ºT   

Diversidade musical   2ºT 2ºT   

Expressão musical   2ºT 2ºT   

Música e cultura   3ºT 3ºT   

Brincadeira e pesquisa 

sonora 

  1ºT 1ºT   

Canto   1ºT 1ºT   

Folclore   2ºT 2ºT   

Música Popular Brasileira   2ºT 2ºT   

Dramatização   2ºT 2ºT   

Reconhecimento do som   3ºT 3ºT   
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produzem e 

reproduzem músicas. 

Diversidade musical 

de várias culturas, 

locais, regionais e 

globais. 

instrumentos ou manifestações 

culturais que são típicas de sua 

cultura, região ou de outras culturas. 

 Participar de brincadeiras cantadas 

do nosso folclore. 

 Escutar e perceber músicas de 

diversos estilos musicais, por meio 

da audição de CDs, DVDs, rádio, 

MP3, computador ou por meio de 

intérpretes da comunidade. 

 Explorar possibilidades vocais ao 

cantar. 

Melodias    1ºT 1ºT   

Expressão corporal    2ºT 2ºT   

Consciência do próprio 

corpo 

  1ºT 1ºT   

Percepção sonora das 

crianças  

  2ºT 2ºT   

Representação musical   1ºT 1ºT   

Tempo e velocidade   2ºT 2ºT   

 

 

Manifestações 

culturais. 

Audição e percepção 

de sons e músicas. 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 

ANOS: 

 Perceber sons e estar atento ao 

silêncio. 

 Perceber sons da natureza: barulho 

de água/chuva, canto dos pássaros, 

Silêncio/som   1ºT    

Sons da natureza   2ºT    

Música popular   2ºT    

Gêneros musicais   1ºT    

Reconhecimento de 

diferentes ritmos 

  1ºT    
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 ruídos e sons de animais, dentre 

outros .  

 Ouvir canções de diferentes culturas, 

buscando cantar e imitar gestos 

característicos. 

 Explorar possibilidades musicais 

para perceber diferentes sons, 

melodias e ritmos. 

 Apreciar produções audiovisuais 

como musicais, brinquedos 

cantados, teatro de fantoches. 

Produção áudio visual   2ºT    

 

Estilos musicais 

diversos. 

Parâmetros do som: 

altura, intensidade, 

duração e timbre. 

Gêneros musicais. 

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Ouvir a própria voz ou de pessoas 

conhecidas, em gravações. 

 Explorar e reconhecer sons 

familiares. 

 Escutar e perceber sons do entorno e 

estar atento ao silêncio. 

 Manipular e perceber os sons de 

instrumentos sonoros diversos, 

Jogos musicais    2ºT   

Rodas de música    1ºT   

Características do som    3ºT   

Sons da cultura brasileira    1ºT   

Fontes sonoras    1ºT   

Sonoplastia    1ºT   

Coral e apresentação 

musical 

   2ºT   

Instrumentos musicais    3ºT   
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identificando-os pela escuta. 

 Ouvir e explorar instrumentos 

musicais convencionais e não 

convencionais, buscando 

acompanhar ritmos variados. 

 Perceber sons graves e agudos, 

curtos e longos produzidos pelo 

corpo, objetos e instrumentos 

musicais.  

 Vivenciar jogos e brincadeiras que 

envolvam músicas produzidas por 

diferentes fontes sonoras. 

 Ouvir e cantar músicas de diferentes 

ritmos e melodias e de diferentes 

culturas, identificando a fonte 

sonora. 

 Conhecer diferentes estilos musicais. 

 Conhecer fontes sonoras antigas 

como: som de vitrola, fita cassete e 

outros. 

Estímulo visual e auditivo    1ºT   

Vivência de repertório 

variada 

   2ºT   

Características musicais    3ºT   

Propriedades físicas do som    3ºT   
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 Apreciar apresentações musicais de 

outras crianças /ou de grupos 

musicais como orquestras, corais, 

bandas etc. 

 Imitar e reproduzir sonoplastias. 

(EI04/05TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, 

encenações, criações musicais e festas. 

(EI04/05TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em suas produções 

sonoras e ao ouvir músicas e sons 

 

Apreciação, 

percepção e 

produção sonora. 

Audição e percepção 

musical. 

Percepção e 

memória musical. 

Sons do corpo, dos 

objetos, dos 

instrumentos e da 

OBJETIVOS COMUM PARA 4 E 5 

ANOS: 

 Escutar sons do entorno e estar 

atento ao silêncio. 

 Cantar canções conhecidas, 

acompanhando o ritmo com gestos 

ou com instrumentos musicais. 

 Explorar os sons produzidos pelo 

corpo, por objetos, por elementos da 

natureza e instrumentos musicais, 

Escuta     1ºT 1ºT 

Produções culturais e 

artísticas locais 

    2ºT 2ºT 

Rodas de conversa     1ºT 1ºT 

Rodas de música     1ºT 1ºT 

Repertório     2ºT 2ºT 

Vivências artísticas     2ºT 2ºT 

Convívio e interação com 

diferentes instrumentos 

    3ºT 3ºT 

Experiências sensoriais     2ºT 2ºT 
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natureza. 

Parâmetros do som: 

altura, intensidade, 

duração e timbre. 

Melodia e ritmo. 

Instrumentos 

musicais 

convencionais e não 

convencionais. 

Música e dança. 

Movimento: 

expressão corporal e 

dramática. 

Recursos 

tecnológicos e 

midiáticos que 

produzem e 

reproduzem músicas. 

percebendo os parâmetros do som 

(altura, intensidade, duração e 

timbre). 

 Perceber sons graves e agudos, 

curtos e longos produzidos pelo 

corpo, por objetos e instrumentos 

musicais. 

 Participar de brincadeiras cantadas 

produzindo sons com o corpo e 

outros materiais. 

 Explorar possibilidades vocais a fim 

de produzir diferentes sons. 

 Criar sons a partir de histórias 

(sonoplastia) utilizando o corpo e 

materiais diversos. 

 Reconhecer canções que marcam 

eventos específicos de sua rotina ou 

de seu grupo. 

Melodia e ritmo     1ºT 1ºT 

Intensidade do timbre     2ºT 2ºT 

Ondas sonoras     2ºT 2ºT 

Percepção musical       1ºT 1ºT 

Sensibilidades musicais     1ºT 1ºT 

Instrumentos musicais     2ºT 2ºT 

Brincadeiras cantadas      1ºT 1ºT 

Movimentos através da 

música 

    1ºT 1ºT 

Habilidades corporais      2ºT 2ºT 

Teatro      2ºT 2 ºT 

Conhecer sons familiares     1ºT 1ºT 

Sons da cultura brasileira      2ºT 2ºT 

Coral e apresentação  

Musical 

    3ºT 3ºT 
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 Conhecer, apreciar e valorta de obras 

musicais de diversos gêneros, 

estilos, épocas e culturas, da 

produção musical brasileira e de 

outros povos e países. 

 Conhecer canções, brincadeiras e/ou 

instrumentos musicais que são 

típicos de sua cultura. 

 Dançar a partir de diversos ritmos. 

 Apreciar produções audiovisuais 

como musicais, brinquedos 

cantados, teatros reconhecendo as 

qualidades sonoras. 

 Participar e apreciar apresentações 

musicais de outras crianças. 

 Perceber os sons da natureza e 

reproduzi-los. 

 Identificar a própria voz e a de 

outras crianças em gravações. 

 Ouvir e produzir sons com 
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instrumentos musicais. 

 Escutar e cantar músicas de 

diferentes ritmos, melodias e 

culturas. 

 Produzir sons com materiais 

alternativos, explorando variações de 

velocidade e intensidade em músicas 

diversas e em sons produzidos. 

 Reconhecer, em situações de escuta 

de música, características dos sons. 

 Conhecer fontes sonoras antigas e 

atuais que produzem sons. 

 Explorar diversos movimentos 

corporais (danças, imitações, 

mímicas, gestos, expressões faciais e 

jogos teatrais), intensificando as 

capacidades expressivas.  

(EI04/05TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura 

e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

      

Expressão cultural. OBJETIVOS COMUM PARA 4 E 5      1ºT 1ºT 
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Suportes, materiais, 

instrumentos e 

técnicas das artes 

visuais e seus usos. 

Elementos da 

linguagem visual: 

texturas, cores, 

superfícies, volumes, 

espaços, formas etc. 

Elementos 

bidimensionais e  

tridimensionais. 

Estratégias de 

apreciação estética. 

Obras de arte, 

autores e contextos. 

Cores primárias e 

ANOS: 

 Conhecer as formas variadas dos 

objetos percebendo suas 

características. 

 Criar com jogos de encaixe e de 

construção, explorando cores, 

formas e texturas. 

 Experimentar possibilidades de 

representação visual bidimensional e 

tridimensional, utilizando materiais 

diversos. 

 Expressar ideias, sentimentos e 

experiências utilizando variedades 

de materiais e recursos artísticos. 

 Reconhecer as cores presentes na 

natureza e em objetos, nomeando-as, 

fazendo a correspondência entre 

Criatividade 

Linguagem visual     1ºT 1ºT 

Elementos culturais     2ºT 2ºT 

Linguagem musical     1ºT 1ºT 

Manifestações artísticas     3ºT 3ºT 

Senso crítico     2ºT 2ºT 

Sensibilidade     3ºT 3ºT 

Imitação de sons     1ºT 1ºT 

Pintura com diferentes 

materiais 

    1ºT 1ºT 

Produção de desenhos     2ºT 2ºT 

Danças e seus movimentos     1ºT 1ºT 

Quantidade e volume      3ºT 3ºT 

Contos históricos      2ºT 2ºT 
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secundárias. cores e elementos. 

 Experimentar as diversas 

possibilidades do processo de 

produção das cores secundárias. 

 Criar desenhos, pinturas, colagens, 

modelagens utilizando os elementos 

da linguagem das artes visuais: 

ponto, linha, cor, forma, espaço e 

textura. 

 Explorar os elementos das artes 

visuais (ponto, linha e plano) a fim 

de que sejam considerados em suas 

produções.  

 Conhecer a apreciar artesanato e 

obras de artes visuais de diferentes 

técnicas, movimentos, épocas, 

estilos e culturas. 

 Utilizar a investigação que realiza 

sobre o espaço, as imagens, as coisas 

ao seu redor para significar e 

Procedimentos de 

modelagem 

    1ºT 1ºT 
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incrementar sua produção artística. 

 Conhecer e apreciar produções em 

artes visuais de sua cultura, de 

culturas regionais, nacionais e de 

outros povos e países. 

OBJETIVOS PARA 5 ANOS: 

 Apreciar diferentes obras de arte, 

desenvolvendo a sensibilidade 

estética, o cuidado e o respeito pelo 

processo de produção e criação em 

diferentes culturas. 

Obras de arte em diferentes 

culturas 

     3ºT 

Suportes para a pintura      1ºT 

Representação plástica       2ºT 

Elementos culturais e 

naturais 

     3ºT 

Desenhos       1ºT 

 

 

7.17.4.3 Metodologia do campo Traços, Sons, Cores e Formas 

Refere-se aos saberes de diferentes linguagens: Visual, musical e cênica, das diferentes manifestações artísticas e culturais que 

favorecem o desenvolvimento do senso estético e crítico, da sensibilidade, da criatividade e expressão pessoal. 

Nas ultimas décadas vem se consolidando, na educação infantil uma concepção que está vinculada com o educar e o cuidar. Nesse 

contexto as creches e escolas ao acolher as vivencias conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e também no contexto de 

sua comunidade, e articula-los em suas propostas pedagógicas. Com objetivo de ampliar o universo de conhecimento e experiências. 
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As responsabilidades entre instituições de educação e famílias e essencial para a educação infantil, por isso as instituições precisa ter o 

conhecimento dialogando com as diversidades cultural das famílias e de sua comunidade. 

  É importante que disponham um espaço para o desenvolvimento de diferentes linguagens expressivas. As crianças pequenas iniciam por 

meio dos cinco sentidos movimentos e curiosidades. Assim é necessária a humanização dos sentidos já no berçário, explorando a curiosidade dos 

bebês, para que eles descubram que existem diferentes texturas, formas, cores, linhas, consistência, volumes, tamanhos e pesos. 

  É relevante considerar o ambiente do berçário, os objetos, as situações e brincadeiras. Recomenda-se a utilização de formas com 

materiais diferentes, brinquedos com cores contrastantes e objetos que produzam sons e vibrações. Também é essencial proporcionar a 

experimentação de alimentos pelo contato direto com as mãos. 

À medida que as crianças desenvolvem a locomoção o professor pode mudar as superfícies para que a criança realize seus registros. As 

crianças precisam ter contato com as linguagens, com os materiais expressivos, com a intervenção do professor e dos colegas.  

 É preciso que o educador medie seu encaminhamento pela capacidade de articular o conhecimento, ludicidade, aprendizagem e liberdade, 

com o ato de pensar acerca da arte e da produção que exercite os modos de expressão e reflexão.  

A música e o som exercem grande influência sobre a criança, cabendo à instituição escolar ampliar o conhecimento da criança sobre o 

som, e os ritmos nas diferentes culturas. Propiciando movimentos de escuta de músicas e cantos de diferentes povos e épocas, oportunizando o 

acesso a vários gêneros musicais e colocando-a em contato com instrumentos convencionais e não convencionais. 

Para que as crianças se desenvolvam plenamente, é importante conhecer as características de cada faixa etária e fazer com que algumas 

experiências essenciais façam parte do planejamento.  

 

Proposta de transição  

O processo de transição entre as faixas etárias, tem que ser trabalhada com muito cuidado e cautela, pois as crianças são delicadas e 

necessitam de muita atenção principalmente no que se diz respeito as mudanças do meio em que estão inseridas. Além disso para que a criança 

supere com sucessos desafios da transição é indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas a continuidade das aprendizagens, o 
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acolhimento efetivo de modo que a nova etapa se construa com base no que os educandos sabem e são capazes de fazer o novo e dar 

continuidade do trabalho pedagógico. Para as crianças de 3 anos para 4 ano as mudanças no ambiente escolar será um pouco mais complexo, pois 

até os 3 anos de idade eles brincam livremente circulando pelo ambiente da sala, ou parque de diversão, se expressam da maneira que desejam. Já 

com 4 anos de idade o ambiente da sala de aula é com cadeiras e carteiras, sendo que terão que ficar mais tempo sentados, será mais cobrado a 

sua atenção e a realização de atividades. Sendo assim os professores promoverão no último trimestre a aproximação das crianças do maternal III 

para o ambiente do infantil IV, levar a criança para conhecer e se adaptar ao novo cenário. 

Na educação infantil as crianças pequenas de 4 e 5 anos é um processo muito maior do que apenas cuidar e educar, envolvendo acolher, 

ouvir, encorajar, apoiar, no sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e agir, cuidar de si, do outro, da natureza, da água, do Planeta. 

Enfrentando o desafio de lidar com gente, isto é, com criaturas tão imprevisíveis e diferentes quanto semelhantes, ao longo de uma existência. A 

educação infantil busca proporcionar o desenvolvimento da criança em suas possibilidades, resgatando as experiências das gerações antepassadas 

para que se tornem sujeitos históricos sociais, buscando ampliar o conhecimento de mundo com diferentes objetivos, explorando suas 

características, interagindo com formas diversas de expressão. Com olhar inovador e inclusivo demonstrando sentimentos através do pensar e do 

agir, proporcionando experiências para que superem suas limitações, ampliando suas relações interpessoais e expressem suas ideias e 

sentimentos, valorizando suas características e manifestando respeito mútuo lidando com conflitos através de brincadeiras, jogos e dinâmicas. 

Desafios contemporâneos 

A muitos anos viemos lutando por uma educação contemporânea aonde todos os agentes sociais têm papéis a serem desempenhados. É a 

conexão entre professores, familiares e estudantes, que poderá gerar um processo de ensino de qualidade e diferenciado. Porém um dos maiores 

desafios contemporâneos é aprender a lidar com a tecnologia e transformá-la em aliada da educação. Os professores foram, são e continuarão 

sendo mediadores indispensáveis no aprendizado, o que não descarta a necessidade de aprender a lidar com a tecnologia. 

É importante apresentar e trabalhar desde cedo os diversos temas para a crianças: 

 Cidadania e Direitos humanos; 

 Educação ambiental; 
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 Estatuto da criança e do idoso; 

 Prevenção de drogar; 

 Política para mulheres; 

 Combate a violência; 

 Educação para o transito; 

 Inclusão social; 

 Educação alimentar; 

 Liberdade de consciência e crença-lei; 

 Sexualidade; 

 História do Paraná. 

   Ao abordar tais temas com as crianças é essencial ter muita cautela, na linguagem ao ser utilizada com eles, e na maneira em que tais 

temas serão trabalhados/apresentados 

          E nós como professores inovadores abordaremos estes desafios contemporâneos buscando ser cada dia mais dinâmico, mais ousados, mais 

críticos, usando a tecnologia a nosso favor, tentando cada vez mais juntar a escola do aluno e da família, e principalmente desenvolver o nosso 

trabalho com muito empenho, amor e dedicação para que o nosso trabalho venha ser de qualidade, para que possamos ter resultados gratificantes. 

 

Flexibilização curricular 

Dentre tantos desafios encontrados na educação infantil devemos também abordar a flexibilização curricular. Tais práticas trabalham no 

sentido de desenvolver habilidades e competências, não somente em áreas relacionadas à formação, como em aspectos emocionais e sociais. O 

desafio é construir e pôr em prática no ambiente escolar uma pedagogia que consiga ser comum e válida para todos os alunos da classe escolar, 

porém capaz de atender os alunos cujas situações pessoais e características de aprendizagem requeiram uma pedagogia diferenciada. 
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Tudo isto sem demarcações, preconceitos ou atitudes nutridoras dos indesejados estigmas. Levando-se em conta estes aspectos, o 

professor deve buscar, conhecer cada aluno e suas peculiaridades e consequentemente as suas necessidades especiais. 

As necessidades especiais revelam que tipos de estratégias, diferentes das usuais, são necessárias para permitir que todos os alunos, 

inclusive as pessoas com deficiência, participem integralmente das oportunidades educacionais, com resultados favoráveis, dentro de uma 

programação tão normal quanto o possível.  

Antes de iniciar a formulação das adaptações, é fundamental que o professor e outros profissionais envolvidos, neste trabalho, tenham 

clareza de quais objetivos, conteúdos ou metodologias precisam ser adaptadas/adequadas em razão das necessidades educacionais que se 

pretende atender, as quais só podem ser obtidas pela avaliação do aluno e do contexto escolar e familiar. 

Para iniciar este trabalho o professor deve ter como referência, por um lado, a situação do aluno, ou seja, um conhecimento exato de quais 

são as suas potencialidades e dificuldades nas distintas áreas curriculares ou, dito de outro modo, quais são as necessidades educativas especiais 

do aluno e por outro lado, conhecer a proposta curricular do seu grupo de referência (a série/ciclo na qual está inserido). 

Conhecer as necessidades educacionais especiais do aluno passa pela necessidade de o professor realizar uma avaliação pedagógica do 

aluno e, em alguns casos, do encaminhamento para uma avaliação psicológica, oftalmológica, otorrinolaringológica, fonoaudiologia, física ou 

fisioterapêutica, dentre outras, dependendo da área da deficiência que o aluno apresenta. Tais encaminhamentos têm o objetivo de obter pareceres 

e orientações de outros profissionais, para a elaboração do diagnóstico do aluno. 

O diagnóstico do aluno é o primeiro passo para o início do trabalho pedagógico e visa atender, basicamente, dois objetivos fundamentais, 

a saber: identificar as necessidades e auxiliar o professor no planejamento das flexibilizações/ adaptações. Com base nestas informações e 

levando em conta os recursos disponíveis, o professor poderá decidir o tipo e o grau de adaptações ou flexibilizações que seria conveniente pôr 

em andamento para ajudar o aluno a progredir em sua aprendizagem e garantir seu sucesso junto com seus colegas de turma.  

Uma vez definidas as adaptações curriculares, o professor deverá buscar estratégias que lhe permitam pô-las em prática, sem que isto 

implique deixar de atender os demais alunos, pelo contrário, ele deve garantir que tais ações conduzam ao enriquecimento da própria prática 

pedagógica e das experiências de aprendizagem de todo o grupo. É preciso ter em mente que as adaptações/flexibilizações que estão sendo ou 
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terão necessidade de serem propostas se referem às diversas áreas da deficiência, daí o alerta para observar as necessidades educacionais 

especiais peculiares a cada aluno. Ainda, é preciso levar em conta que alunos com a mesma deficiência podem exigir diferentes adaptações de 

metodologia para diferentes conteúdos e objetivos. 

 

7.17.4.4 Avaliação  

A avaliação é entendida como um processo constante, cotidiano e progressivo por meio do qual o professor recolhe e analisa as 

informações sobre o ensino e a aprendizagem, visando à intervenção pedagógica. Ela é um componente do processo educativo e, articulada ao 

planejamento, se constitui em um importante instrumento de análise do trabalho pedagógico nas instituições de ensino. Considerados os 

pressupostos já enunciados nesta PPC, a avaliação na Educação Infantil demarca suas especificidades considerando o pressuposto legal de que os 

processos avaliativos não interferem na promoção da criança ao Ensino Fundamental, contudo, mediante isso, não se torna menos importante.  

Os objetivos de aprendizagem, os saberes e os conhecimentos previstos são pontos de referência para a definição dos instrumentos e 

critérios a serem utilizados para a configuração da avaliação nessa etapa do processo de escolarização, bem como a especificidade dessa faixa 

etária, a qual delimita a utilização de alguns instrumentos em detrimento de outros, exigindo uma atenção pedagógica por parte do(a) professor(a) 

para que a avaliação cumpra suas funções diagnóstica e formativa.  

Nesse contexto, destacam-se, aqui, alguns dos instrumentos que podem ser utilizados nessa etapa, incluindo os cuidados que exigem por 

parte de quem os utiliza:  

a) A observação: é um instrumento amplamente utilizado na Educação Infantil e requer atenção especial no sentido de saber o que é que 

está sendo observado, por que é importante observá-lo e quem será observado naquele determinado momento. O “quem” será definido pelo 

professor, tomando o cuidado de observar todas as crianças, porém, em momentos diferentes, a fim de comparar o desenvolvimento de cada 

criança em relação a si própria, ao longo do processo de intervenção, tomando como referencial os objetivos propostos, os saberes e os 

conhecimentos.   
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b) A participação: ao interagir, ao desenvolver as atividades em grupos, nas brincadeiras, no desenvolvimento das atividades 

individuais, nas trocas, a participação se revela nas diversas atividades. Por conta disso, é importante que o olhar atento do professor seja capaz 

de captar onde precisará intervir para auxiliar, pois a participação é reveladora dos questionamentos da criança, das suas possibilidades de 

interação, demonstrando em quais aspectos o docente precisará agir com maior atenção. O uso da participação como instrumento de avaliação 

pressupõe a utilização dos registros de forma permanente, a fim de evitar equívocos.   

A observação e a participação são instrumentos que, comumente, se integram como instrumentos de avaliação. A participação, por sua 

vez, carrega a especificidade de se constituir instrumento e também critério de avaliação. A participação por parte da criança, o momento em que 

ela participa e que interage, é instrumento a ser utilizado junto ao aluno da Educação Infantil. A forma como ele o faz e o envolvimento que 

dispensa se constituem no critério utilizado pelo professor para avaliar a participação dessa criança.   

c) Relatório: é um instrumento de acompanhamento do desenvolvimento da criança, que permite uma análise reflexiva com relação ao 

processo de aprendizagem de cada uma. Segundo Hoffmann (2000), o relatório de avaliação é o registro que historiza o processo de construção 

de conhecimento e provoca o olhar reflexivo do professor sobre os desejos, interesses, conquistas, possibilidades e limites no desenvolvimento da 

criança, tornando-a partícipe. Nesse sentido, o relatório de acompanhamento possibilita a interação criança/professor na construção do 

conhecimento de forma contextualizada, tendo como ponto de reflexão os critérios previamente estabelecidos no planejamento.  

  Orientar, coordenar e acompanhar a efetivação de procedimentos didático-pedagógicos referentes à avaliação processual, recuperação 

de estudos e aos processos de classificação, reclassificação, aproveitamento de estudos, adaptação e progressão parcial, conforme legislação em 

vigor. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento. 

No tocante aos resultados do acompanhamento da criança, é importante que os professores dialoguem permanentemente, socializando 

todas as informações pertinentes ao seu desenvolvimento, discutindo com a equipe de apoio, com os demais professores e com a família, sempre 

que necessário, independentemente dos períodos destinados às reuniões, a fim de que a tomada de decisão se efetive em tempo de encaminhar 

ações, objetivando a resolução dos problemas detectados. Quando há mais de um professor trabalhando com as crianças em períodos diferentes, 
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torna-se necessário retomar os registros elaborados pelo outro professor, discutindo os pontos que geraram dúvidas ou divergências, bem como 

analisar os processos desenvolvidos, confrontando os com as informações fornecidas pela família, de modo a elaborar pareceres mais completos 

sobre o que é o objeto de trabalho da instituição escolar, inclusive.  

Há necessidade, portanto, de se criar tempos e espaços para que professores, administradores, atendentes, funcionários, técnicos, pais e 

familiares reflitam sobre o trabalho desenvolvido com a criança e seu processo de desenvolvimento, o que não quer dizer que se deva efetivar 

uma prática de reuniões periódicas com os pais para a entrega de pareceres finais, mas, ao contrário, significa criar oportunidades frequentes de 

troca de ideias, informações e sugestões. Nesse contexto, explicita-se a importância do Conselho de Classe na Educação Infantil, momento 

oportuno para identificar os avanços e as necessidades de intervenção pedagógica por parte dos professores e demais profissionais que atuam 

junto às crianças, bem como por parte da família. A reflexão sobre o que é realizado e sobre os resultados obtidos permite o olhar avaliativo 

sobre todo o encaminhamento pedagógico da instituição bem como o trabalho de cada professor envolvido; servindo ao propósito reflexivo de 

toda a prática, de modo que a avaliação assume seu caráter diagnóstico-formativo, envolvendo todos os sujeitos indistintamente.   

A avaliação na Educação Infantil não tem caráter de retenção nem seleção dos alunos, no sentido de constituir turmas homogêneas. A 

coerência na avaliação requer que os critérios legais que estabelecem o número de crianças atendidas por cada professor, em cada faixa etária, 

sejam, no mínimo, respeitados, possibilitando, ainda, a análise de acordo com os diferentes contextos em que a Educação Infantil está inserida, 

independentemente de ser em Centros de Educação Infantil ou na instituição escolar que atende também a etapa do Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais, pois realidades diferentes podem requerer critérios diferenciados de distribuição adulto/criança. 

Um importante avanço na Educação Infantil decorre do entendimento do profissional que atua nessa etapa da Educação Básica na 

condição de professor, fator que trouxe ao debate contemporâneo das políticas educacionais a preocupação com o processo de formação inicial e 

contínua dos docentes da Educação Infantil. Esse é um campo que ainda carece de investimento, sobretudo, no quesito qualidade da formação 

inicial e contínua. Pensar em processos de formação requer que se reflita sobre a especificidade da Educação Infantil e sobre a articulação que se 

faz necessária com o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, superando a ideia de etapa preparatória para o ingresso na etapa subsequente, 
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garantindo-lhe as condições necessárias para que se firme sua identidade na condição de primeira etapa da Educação Básica, que se constitui 

fundamental no processo de formação humana integral.   

Respeitadas as exigências legais, há que preponderar o respeito ao desenvolvimento máximo das potencialidades humanas, por meio da 

garantia do direito à apropriação do acervo cultural produzido e acumulado pela humanidade, tarefa essa viabilizada por atos de ensino 

devidamente planejados, considerando a atividade guia do desenvolvimento humano como referência de modo a garantir as aprendizagens por 

parte dos estudantes, tarefa nuclear da instituição de ensino.  

 

Complementações Curriculares 

As contribuições diante das atividades ofertadas em complementação curricular são realizadas pelos educadores e equipe pedagógica 

para o encaminhamento a profissionais que possam identificar o tipo de transtorno apresentado e se necessário for, é solicitado um professor 

especializado para auxiliar o aluno em sala, além de diálogo com os pais para que possam contribuir para um melhor aprendizado. 
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7.17.5. Campo de experiência: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

7.17.5.1. Apresentação do campo de experiência: 

A curiosidade, o interesse e o prazer que as crianças demonstram nas situações em que podem criar cenários e enredos de histórias, fazer 

descobertas, resolver problemas do cotidiano, realizar uma tarefa com colegas, no campo de experiências “Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações”, nos levam a pensar em como lhes oferecer oportunidades para investigar as muitas questões que elas vão 

formulando acerca do mundo e de si mesmas e como nós, professores, podemos aprender mais sobre elas e suas formas de aprender. 

Temas como animais, plantas, sustentabilidade do meio ambiente, vida cotidiana, economia e produção de bens, a cidade, organizações 

sociais etc. e atividades que lidam com números têm orientado o trabalho na Educação Infantil. Esses e outros assuntos, no entanto, precisam ser 

tratados discutindo noções de espaço, tempo, quantidade, relações e transformações de elementos quando se pretende motivar as crianças a ter 

um olhar crítico e criativo sobre o mundo, promovendo aprendizagens mais significativas. 

Vivendo em uma aldeia, um sítio, uma fazenda, um assentamento ou uma cidade, desde bebês elas apreciam brincar com materiais da 

natureza. Nas interações que estabelecem com seus familiares, aprendem a reconhecer o cheiro da relva molhada, a chegada do momento de 

semear ou de colher, o período de seca ou de chuva, os sons e as nuvens que anunciam a tempestade, os balidos dos carneiros ou o mugido das 

vacas, o comportamento das galinhas ou das patas. 

Imersas em um meio repleto de produtos da cultura, as crianças do campo e as moradoras de zonas urbanas, ao manipular objetos e 

outros materiais, agem para entender seu funcionamento, para diferenciar suas características, formulando com frequência as perguntas 

“como?” e “por quê?”, dirigidas a parceiros mais experientes: “Quanto tempo falta para meu aniversário?”, “Por que não havia televisão quando 

minha avó era pequena?”, “Por que alguns objetos afundam na água e outros não?”, “Por que existem alguns animais com penas e outros com 

pelos?”, “Quantas vezes um elefante é maior do que um cavalo?”, “Como estes doces podem ser distribuídos igualmente entre os colegas?”, 

“Que jogador de futebol fez mais gols na Copa?”, “Uma centopeia tem mais patas do que uma abelha?”. De outro lado, todas as crianças 

observam situações em que os adultos lidam com pagamentos e trocos, calculam o tamanho de uma peça de tecido para fazer uma vestimenta ou 
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quantos azulejos precisam comprar para finalizar uma casa, controlam o número de pessoas que estão presentes ou o número de dias que faltam 

para determinada data etc. Essas ocasiões despertam nelas o desejo de se apropriar também desse saber. 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações é o campo de experiências que se refere aos saberes e aos conhecimentos da 

ocupação de espaços, da natureza, da ciência, e da matemática, promovendo experiências, observações, exploração e investigação como meio de 

ampliação de conhecimentos sobre o ambiente físico, social e cultural, e sobre o modo como as pessoas se organizam para ocupar e transformar 

o espaço, de acordo com as relações que mantêm com a natureza, de modo coletivo e individual, e conforme as relações de poder instituídas na 

sociedade, expressas por meio da organização no mundo do trabalho.  

Justificativa da importância do conhecimento deste Campo de experiência, como saber escolar, e sua contribuição para a formação do 

educando (Função Social do Campo de Experiência). As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo 

constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) 

e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos 

atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) 

e o mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece; como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais 

suas tradições e seus costumes; a diversidade entre elas etc.).  

Objeto de estudo o Campo de Experiência: Nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, 

com conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de 

comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e 

ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade.  

Coerência dos objetivos do Campo de Experiência: A Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam 

fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar 

respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus 

conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu em seu cotidiano. (BRASIL, 2017, p. 40). 
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Aspectos do dia a dia como o meio ambiente, animais, plantas, materiais produzidos e naturais, fenômenos físicos e químicos, 

organização social são elementos possíveis para a promoção de experiências e vivências importantes nesse campo. 

Assim, os campos de experiências concretizam uma identidade para a Educação Infantil com foco nos direitos de aprendizagens e 

desenvolvimento expressos em objetivos para as crianças, os quais só serão atingidos com a organização intencional da prática pedagógica. 

A Educação Infantil deve proporcionar experiências significativas o que nos leva a refletir sobre a relação delas com as práticas, 

manifestações e tradições culturais. Somente as vivências em uma cultura em constante movimento e em sua recriação com elas tornam a 

aprendizagem e o desenvolvimento infantil de forma natural e não só uma cultura mas reconhecer a pluralidade de culturas e a não existência de 

uma hierarquia entre elas. As experiências vividas ao longo da Educação Infantil contribuem fortemente para a inserção das crianças em sua 

própria cultura mas também podem ajudar as novas gerações a conhecer, identificar, valorizar e preservar manifestações e tradições de culturas 

diferentes, criando um referencial importante que marca seu pertencimento. 

Um modo de apoiar o início da construção de conceitos é pela organização de rodas de conversa, momentos de troca de ideias entre 

pares mediada pelo professor. Conforme constata que seus colegas têm uma forma de pensar sobre o mesmo assunto que é diferente da sua, a 

criança busca diferenciar suas opiniões e as deles e passa a analisar, generalizar e comparar os significados atribuídos a objetos e situações. Na 

interação com parceiros experientes que lhe oferecem sugestões e modelos ou a fazem refletir, ela modifica suas hipóteses e constrói novas 

hipóteses e teorias que, por mais elementares que sejam, envolvem relações, correspondências, implicações etc. 

Promover experiências nas quais as crianças falem, descrevam, narrem e expliquem torna-se, assim, requisito fundamental para a 

construção e ampliação de saberes. As vivências cotidianas — construir um castelo como cenário de um faz de conta, procurar um tatu-bola no 

jardim, cuidar de plantas e de animais, colecionar objetos —, além de fortalecer sua autonomia, podem ser ricas oportunidades para a 

construção de raciocínios lógicos, noções de tempo e espaço, classificações, seriações; para a percepção de mudanças e transformações nos 

objetos e materiais observados ou manuseados; e para o desenvolvimento da imaginação. 

A necessidade da presença de um professor sensível e atento é fundamental para que as crianças vivam experiências mediadoras de 

aprendizagens valiosas nas quais expressem seus desejos e descobertas por meio do corpo, de gestos e/ou de palavras. Quando as características 
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de cada criança são percebidas e respeitadas o professor compreende sua movimentação e seus motivos, estabelece vínculos afetivos, algo que é 

muito significativo para todas elas, em especial para aquelas com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Ou seja, o professor deve acolher os desejos e as necessidades das crianças e atender a suas especificidades 

assegurando-lhes os direitos propostos pela BNCC para a Educação Infantil. 

 Indicativos da Fundamentação teórico-metodológica: 

No artigo 9º DCNEIs - As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências 

que estão previstas nos seguintes incisos: 

IV - Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais; 

VIII -Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação 

ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 

X - Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim 

como o não desperdício dos recursos naturais; 

O campo de experiência Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e transformações deve promover os seguintes direitos de 

aprendizagem à criança: 

Conviver com crianças e adultos e com eles investigar o mundo natural e social. 

Brincar com materiais, objetos e elementos da natureza e de diferen- tes culturas e perceber a diversidade de formas, texturas, cheiros, 

cores, tamanhos, pesos e densidades que apresentam. 

Explorar características do mundo natural e social, nomeando-as, agrupando-as e ordenando-as segundo critérios relativos às noções de 

es- paço, tempo, quantidade, relações e transformações. 

Participar de atividades de investigação de características de ele- mentos naturais, objetos, situações e espaços, utilizando ferramentas de 

exploração como por exemplo: bússola, lanterna e lupa e instrumentos de registro e comunicação como por exemplo: máquina fotográfica, 

filmadora, gravador, projetor e computador. 
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Expressar observações, hipóteses e explicações sobre objetos, organismos vivos, fenômenos da natureza e características do ambiente. 

Conhecer se e construir sua identidade pessoal e cultural, reconhe- cendo seus interesses na relação com o mundo físico e social. 

 Desde o nascimento as crianças estão inseridas em um meio social e cultural onde criam, fazem descobertas, resolvem problemas, 

realizam tarefas em casa ou para ajudar um colega. Inseridas em um meio repleto de elementos culturais, as crianças buscam compreender seu 

funcionamento, diferenciar características e questionar cada vez mais o “como” e o “por que” das coisas que chamam sua atenção. Situações 

que envolvem números também são constantes em seu cotidiano, principalmente nas interações com os adultos: os números de um telefone, o 

número de suas casas, sua idade, o número que calçam, que vestem, os canais da TV que trocam, a presença dos números nas cantigas. 

 Neste campo, as experiências promovidas devem levar o professor a pensar sobre as crianças e suas formas de conhecer e entender, além 

de refletir sobre como responder as falas infantis, perceber as relações que as crianças estabelecem entre os fatos, e incentivá-las a fazer 

perguntas e a serem mais curiosas. Nesse momento não existem respostas dadas pelas crianças que sejam certas ou erradas. O importante é 

valorizar seu processo criativo para enfrentar novas situações partindo de conhecimentos prévios. Para promover aprendizagens mais 

significativas, cabe à Educação Infantil, motivar as crianças a terem um olhar mais crítico e criativo do mundo, tratando diferentes temáticas 

dentro da instituição: a vida cotidiana, os animais, as plantas, a sustentabilidade do ambiente, nossa casa, nossa cidade. Os números presentes no 

dia a dia, por exemplo, precisam ser tratados discutindo noções de espaços, tempos, quantidades, relações e transformações de elementos, 

levando as crianças a construírem novos conhecimentos partindo saberes que já possuem. 

 Explorar, manipular, experimentar, apreciar, observar são ações que as crianças. Desde bebês, vão manifestando sobre os objetos que 

estão ao seu entorno, seja em casa ou na escola, interagindo com seu meio sociocultural e aguçando sua curiosidade. Essas experiências 

fortalecem sua autonomia, favorecem o desenvolvimento da imaginação, além de serem ricas oportunidades para a construção do pensamento 

lógico, de noções de tempos e espaços, classificações, seriações, ordenações e contagens. A construção desses saberes deve ser mediada na 

interação das crianças com seus parceiros e adultos. Devem acontecer em diversos momentos no cotidiano escolar, ter um caráter lúdico e 

prazeroso, propiciando novas descobertas. 

 A BNCC diz que nesse Campo de Experiências: 
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 As crianças vivem inseridas em espaços e tempos diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e 

socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e 

amanhã etc.). Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as 

transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de 

parentesco e sociais entre as pessoas que conhece, como vivem e em que trabalham essas pessoas, quais suas tradições e seus costumes, a 

diversidade entre elas etc.). Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, com 

conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, 

avaliações de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais etc.), que 

igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, 

manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas 

curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo 

físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. (Brasil, 2017, p.38 – 39). 

É de extrema importância do acolhimento dos alunos que estão fazendo a transição da educação infantil para o ensino fundamental e é de 

responsabilidade dos professores e da escola. É necessário que os educadores sejam sensíveis às dificuldades, medos e anseios dos alunos nessa 

passagem e os ajudem nessa jornada. Para isso, a recomendação da BNCC é considerar o histórico dessa criança que está chegando ao primeiro 

ano. É essencial que o professor saiba como aquele aluno caminhou na educação infantil, quais habilidades desenvolveu, onde tem mais 

dificuldade e quais são seus potenciais. Isso vai ajudá-lo a desenhar uma transição mais saudável, respeitando os conhecimentos que aquela 

criança traz. A BNCC diz: “para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, é indispensável um equilíbrio entre as mudanças 

introduzidas, a continuidade das aprendizagens e o acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se construa com base no que os educandos 

sabem e são capazes de fazer, evitando a descontinuidade do trabalho pedagógico”. Para facilitar esse processo, o professor pode conversar com 

os educadores que acompanharam os alunos na fase anterior. A leitura dos relatórios e avaliações também são muito úteis nesse sentido. Com 

essas informações em mão será muito mais fácil desenhar um projeto que garanta a continuidade no aprendizado. Mas, não são só as crianças 
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que estão se adaptando à transição. As famílias também costumam ficar apreensivas e perdidas nesse momento e, por isso, a escola também 

deve estar atenta a elas. Afinal, assim como na Educação Infantil, no Ensino Fundamental também é esperado que as propostas pedagógicas 

valorizem o movimento, que as aulas levem em conta os saberes prévios das crianças e os contextos social e cultural A Educação Infantil 

brasileira vive tempos de importantes debates e movimentações. No cenário contemporâneo, seu papel político-pedagógico se modificou, 

refletindo e refratando parâmetros de definição das políticas públicas. A educação contemporânea é um enfrentamento. Sua missão é encarar 

esses desafios da sociedade conversando, descobrindo e desafiando, e não dando respostas prontas sem nenhum tipo de questionamento. Ela 

propõe a compreensão do sistema educacional como um todo, avaliando os processos adotados dentro da instituição de ensino e oferecendo uma 

nova roupagem de habilidades e competências para as crianças. Na escola, é necessário oferecer às crianças experiências que as levem a pensar 

em si e sobre o mundo. E no momento de transição entre as turmas deve ser analisado com cuidado, tanto os pais quanto os professores devem 

compreender que cada criança passa por um processo individual de adaptação na escola. A transição de uma etapa de ensino para a outra sempre 

envolve muitos fatores: novos amigos, práticas mais avançadas de aprendizagem, outros professores e espaços diferentes. Por ser um momento 

importante de mudança requer cuidado e atenção para preparar os pequenos para os próximos passos. Mais do que pensar na transição como 

uma questão pedagógica, sistêmica ou legal, é importante que este processo aconteça de maneira apropriada para garantir à criança uma infância 

plena, cheia de possibilidades. Para amenizar os desafios que surgem com a mudança dessa fase e facilitar a adaptação as crianças que estão na 

turminha do maternal III conhecem antecipadamente os espaços e os professores do Infantil 4, com visitas e rodas de conversas com seus 

futuros professores. Ludicidade mesmo nos momentos de atividades pedagógicas, dia do brinquedo, parquinho e uma série de outras propostas 

contextualizam o dia a dia de meninos e meninas que estão no processo de transição. A transição para o ensino fundamental é realizada de 

forma gradual realizando passeios à nova escola apresentando todos os espaços e todos os funcionários da nova instituição, realizando leitura de 

histórias no novo ambiente e quando possível pelos novos professores. 

Temos um espaço em que existe mais criatividade e menos coisas prontas, o que não é simples para a educação. É mais fácil saber o que 

fazer, chegar à sala de aula com tudo pronto, com uma receita do ano todo que considere aquilo que precisa ser passado para os alunos. Nada é 

absoluto, tirando grandes princípios, claro. Logo, no dia a dia, as coisas não são definitivas. Não existe lugar certo, roupa certa, linguagem certa. 
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Tudo cabe em uma experiência. A educação contemporânea exige dedicação e uma quebra desse paradigma. Ela pode ser construída no 

cotidiano e na prática. Por isso, precisamos de disposição de sair do cronograma estipulado para entender a necessidade momentânea dos 

alunos. 

As vivências cotidianas podem oferecer oportunidades de identificar diferentes aspectos das relações sociais nelas presentes, explorando 

as categorias conceituais de tempo e espaço, bem como as de trabalho e cultura. 

Pesquisar modos de viver de pessoas de um tempo passado ou de outros povos é uma forma de levar as crianças a aprender que a 

humanidade se organiza em muitas culturas, como a chinesa, a coreana, a judaica, a boliviana, a portuguesa e tantas outras, todas ricas em 

elementos simbólicos e produtos artesanais, artísticos e técnicos, assim como as culturas indígenas e quilombola brasileiras. Elas podem, ainda, 

aprender que muitos povos foram dominados por outros e suas culturas foram praticamente destruídas ou desvalorizadas, como ocorreu com a 

cultura africana trazida para o Brasil pelos escravos. 

Convidar as crianças a observar fotos de seus familiares e de seus colegas e identificá-los pelo nome e a narrar acontecimentos 

significativos de sua vida as ajuda a perceber certas características de seu grupo familiar e de amizade. Conversar sobre atividades e profissões 

dos parentes e dos adultos da escola faz com que conheçam as diferentes ocupações que existem no mundo do trabalho, a importância de cada 

uma e como elas se relacionam e caracterizam nossa sociedade. Isso requer ouvir com atenção as conversas e os questionamentos das crianças e 

problematizar os assuntos que trazem, incentivando-as a comunicar umas às outras suas descobertas ou ainda criar oportunidades para as 

crianças demonstrarem o que aprenderam utilizando diferentes linguagens, seja desenhando, fazendo um gráfico, anotando números, escrevendo 

palavras ou frases simples, ou apresentando oralmente suas investigações ou conclusões ao grupo. 

De fato a inter-relação dos campos de experiências assegura a interação de diversas linguagens na apropriação do mundo. Esse processo 

é gradativo e muito dependente das oportunidades criadas para todas elas. 

E ainda assim os alunos que obtiverem um desempenho abaixo do esperado, a coordenação pedagógica, juntamente com os professores 

identificam as dificuldades de aprendizagem de cada aluno e realizam uma recuperação de estudos que busque suprir as necessidades 
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encontradas. Conversando com os pais sobre a importância da frequência escolar e do diálogo com as crianças auxiliando a observar as suas 

dificuldades e a melhor forma para a realização da recuperação de estudos de acordo com a necessidade de cada criança. 

 

7.17.5.2. Conteúdos: 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

CONTEÚDO ESPECÍFICO B M

1 

M

2 

M

3 

IN

F4 

IN

F5 

(EI0/01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura). 

      

 

 

Órgãos dos sentidos e 

sensações (Odores, 

sabores, texturas, 

temperaturas, cores  etc.). 

 

Propriedades dos objetos. 

 

 Manipular objetos e brinquedos, de 

materiais diversos, explorando suas 

características físicas. 

 Explorar o espaço por meio do corpo e 

dos sentidos, a fim de perceber odores, 

cores, sabores, temperaturas e outras 

possibilidades presentes em seu 

ambiente. 

 Manusear objetos de diferentes formas 

e características, explorando suas 

propriedades, com auxílio do(a) 

 

O corpo e os espaços do 

cotidiano 

1º

T 

     

 

Órgãos do sentido 

3º

T 

     

 

Percepção visual 

1º

T 

     

Diferentes objetos e 

materiais  

2º

T 

3º

T 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

professor(a). 

 Sentir diferentes odores. 

 Experimentar diferentes sabores 

desenvolvendo o paladar. 

 Experimentar os alimentos de 

diferentes consistências: sólidos, 

pastosos e líquidos. 

 Ter contato com diferentes objetos e 

materiais, explorando as diferentes 

texturas (áspero, liso, macio, duro, 

mole, dentre outros). 

 Identificar diversos objetos por meio 

da visão. 

 Identificar alguns sons presentes em 

seu cotidiano (palmas, choro, música, 

sons do corpo).  

       

(EI0/01ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover 

etc.) na interação com o mundo físico. 

      

 

Relação causa e efeito. 

 Explorar diferentes materiais na 

tentativa de mover e remover objetos 

 

Estudo das diversas 

1º

T 

     



382  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

 

Fenômenos 

físicos/químicos: mistura, 

transformação e produção  

 

como: tirar e colocar em recipientes, 

colar e descolar objetos com velcro, 

dentre outras possibilidades. 

 Fazer tentativas de puxar ou arrastar 

brinquedos amarrados com barbantes. 

 Ter contato com diferentes misturas: 

terra com água, cola com corante, 

espuma com corante, dentre outras 

possibilidades, vivenciando a mistura e 

a reação. 

 Vivenciar situações de contato com 

fenômenos da natureza, exemplo: 

chuva, vento, calor e frio. 

linguagens visuais 

 

Posição dos objetos 

1º

T 

2º

T 

3º

T 

     

 

Posição corporal 

2º

T 

3º

T 

     

Diferentes misturas  3º

T 

     

Fenômenos de natureza  2º

T 

3º

T 

     

(EI0/01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

 

 

Exploração do ambiente. 

 

 Interagir em diferentes espaços que 

permitam a possibilidade de sentir os 

elementos naturais: água, sol, ar e solo. 

 Ter contato com os seres vivos do seu 

entorno possibilitando descobertas. 

 Explorar o ambiente, interagindo com 

diferentes tipos de objetos, cores, 

formas e seres vivos (animais do seu 

entorno, vegetais da sua alimentação e 

seres humanos). 

 

Ambiente x criança 

1º

T 

2º

T 

3º

T 

     

Os seres vivos e as suas 

características   

3º

T 

     

Diferentes tipos de objetos 2º

T 

3º

T 

     

       

(EI0/01ET04) Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos. 

      

 

Elementos  do  espaço. 

 

Experiência de 

 Explorar elementos presentes no 

espaço conhecendo algumas 

características e possibilidades. 

 Fazer tentativas de deslocar elementos 

 

Percepção do entorno 

1º

T 

     

 

Comparação dos elementos 

1º

T 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

deslocamento  

 (equilíbrio, força e 

direção). 

em um espaço: puxando, empurrando, 

deslocando de um lado para outro, 

dentre outros.  

 Levar os objetos à boca ou jogá-los. 

 Usar o corpo para explorar o espaço, 

virando-se para diferentes lados. 

 Fazer tentativas de interação na 

organização de brinquedos e outros 

objetos nos seus respectivos espaços. 

 Vivenciar situações que envolvam a 

superação de conflitos, problemas ou 

desafios, por meio da mediação do 

professor(a).  

no espaço 2º

T 

 

Noções espaciais de 

orientação de direção, de 

proximidade, de 

lateralidade, de lugar, de 

distância 

1º

T 

2º

T 

3º

T 

     

Organização de brinquedos  2º

T 

3º

T 

     

Diferentes tentativas de 

levar os objetos a boca ou 

joga-los 

2º

T 

3º

T 

     

(EI0/01ET05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e 

semelhanças entre eles. 

      

Diferenças e semelhanças   

entre os objetos. 

 Manipular objetos, brinquedos e 

materiais diversos explorando suas 

 

Diferentes tipos de matéria 

1º

T 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Os objetos, suas 

características e 

propriedades. 

características físicas como textura, 

espessura, tamanho, forma 

desenvolvendo as sensações e 

percepções através do ato de: morder, 

chupar, produzir sons, apertar, lançar 

etc. 

 Participar de situações em que o(a) 

professor(a) nomeia os atributos dos 

objetos destacando semelhanças e 

diferenças. 

e as possibilidades de 

manipulação 

2º

T 

3º

T 

 

Observação do meio e dos 

objetos e como organizá-los 

1º

T 

2º

T 

3º

T 

     

Semelhanças e diferenças 

entre objetos 

3º

T 

     

(EI0/01ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em 

danças, balanços, escorregadores etc.). 

      

 

Ritmos, velocidades e 

fluxos. 

Noção Temporal. 

Sequência Temporal. 

 Vivenciar situações de rotina diária: 

alimentar-se, brincar, descansar, tomar 

banho, entre outros. 

 Imitar com movimentos corporais as 

músicas cantadas e brincadeiras. 

 Acompanhar com palmas as músicas 

Interações sociais 

construtivas e cooperativas 

3º

T 

     

Processo de socialização 

através da música e da 

brincadeira 

1º

T 

2º

T 
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cantadas pelo(a) professor(a) ou com 

recursos audiovisuais.  

 Ouvir diferentes ritmos musicais, 

  Interagindo com o corpo. 

3º

T 

Situações de rotina diária 1º

T 

2º

T 

3º

T 

     

Diferentes ritmos musicais 2º

T 

3º

T 

     

Hábitos cotidianos  2º

T 

3º

T 

     

(EI01ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (textura, massa, tamanho). 

      

 

 

 Manipular e explorar objetos e 

brinquedos de materiais diversos, 

 

Argumentos de objetos 

 2º

T 
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Manipulação, exploração e 

organização de objetos. 

Características físicas, 

propriedades e utilidades 

dos objetos. 

Textura, massa e tamanho 

dos objetos. 

 

explorando suas características físicas 

e possibilidades: morder, chupar, 

produzir sons, apertar, encher, 

esvaziar, empilhar, afundar, flutuar, 

soprar, montar, lançar, jogar etc. 

 Observar semelhanças e diferenças 

entre objetos. 

 Manusear e explorar elementos do 

meio natural e objetos produzidos pelo 

homem, com a mediação do(a) 

professor(a). 

 Manipular elementos da natureza 

como: terra, lama, plantas, areia, água, 

dentre outros, por meio da exploração 

de suas características e propriedades. 

 Manipular, explorar e organizar, 

progressivamente, brinquedos e outros 

materiais, realizando classificações 

3º

T 

 

Exploração de objetos pelas 

cores 

 1º

T 

2º

T 

3º

T 

    

 

Empilhamentos 

 1º

T 

2º

T 

3º

T 

    

 

Classificação de objetos 

diversos que rolam e não 

rolam 

 2º

T 

3º

T 
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simples. 

 Manipular objetos e materiais 

explorando suas propriedades como: 

temperatura, tamanho, massa e forma. 

 Observar os atributos dos objetos por 

meio da exploração: grande/pequeno, 

áspero/liso/macio, quente/frio, 

pesado/leve, dentre outras 

possibilidades.  

Semelhanças e diferenças 

entre objetos 

 2º

T 

3º

T 

    

(EI01ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.). 

      

 

 

Fenômenos naturais: luz 

solar, vento e     chuva. 

 

Elementos da natureza. 

 Participar de momentos em diferentes 

ambientes em que perceba a presença 

de elementos e fenômenos da natureza, 

ex.: luz solar, chuva, vento. 

 Conhecer os elementos da natureza 

explorando os espaços externos da 

instituição. 

 Observar a chuva, seu som e outras 

sensações características (cheiro e 

 

Exploração de objetos 

culturais e as formas 

encontradas na natureza 

 2º

T 

3º

T 

    

 

Experiências práticas para 

entendimento dos 

fenômenos naturais 

 1º

T 

2º

T 

3º
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vibrações), bem como o fenômeno 

trovão. 

 Identificar, com auxílio do(a) 

professor(a), objetos, seres vivos e 

eventos naturais no ambiente.  

 Experienciar diferentes temperaturas 

em eventos naturais e produzidos: 

calor/quente; gelado/frio; 

ameno/morno. 

T 

(EI01ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela. 

      

 

 

Plantas e seu habitat. 

Animais e seus modos de 

vida. 

 Observar e conhecer animais e plantas 

percebendo a existência de diferentes 

tipos de seres vivos. 

 Conhecer o modo de vida de insetos e 

animais presentes no dia a dia. 

 Conhecer plantas, suas características 

físicas, habitat e acompanhar seu 

crescimento. 

Brincadeiras lúdicas que 

aprofundem os 

conhecimentos diversos 

sobre os animais 

 1º

T 

2º

T 

3º

T 

    

Semelhanças e diferenças 

entre os animais  

 2º

T 

3º
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T 

Exploração dos sons e 

ritmos produzidos pelos 

animais 

 1º

T 

2º

T 

3º

T 

    

Características físicas das 

plantas e seus habitat 

 1º

T 

2º

T 

3º

T 

    

(EI01ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais (antes, durante e depois). 

      

Linguagem matemática. 

Comparação da posição 

dos  elementos no espaço. 

Noções espaciais de 

orientação e direção 

 Explorar o ambiente da escola 

considerando a localização de seus 

elementos no espaço: dentro de, fora 

de, perto de, longe de, em cima de, ao 

lado de, na frente de, atrás de, no alto, 

 

Função social dos números 

 1º

T 

2º

T 

3º
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(dentro de, fora de, perto 

de, longe de, embaixo de, 

em cima de, de um lado 

de, do outro, a frente de, 

atrás de, dentre outros). 

Noção temporal. 

Posição do corpo no 

espaço. 

 

embaixo de. 

 Participar de situações realizando 

comandos: dentro de, fora de, em cima 

de, embaixo de. 

 Encontrar objetos ou brinquedos 

desejados nas situações de brincadeiras 

ou a partir de orientações do(a) 

professor(a)  

 sobre a sua localização. 

 Explorar o ambiente da escola 

considerando a localização de si e de 

elementos no espaço. 

 Manipular, experimentar e explorar o 

espaço por meio de experiências de 

deslocamento de si e dos objetos. 

 Posicionar o corpo no espaço 

participando de situações que 

envolvam circuitos onde possa subir, 

descer, ir para frente de e para trás de, 

abaixar-se e outros movimentos. 

T 

 

Procedimentos para se 

explorar  

 2º

T 

3º

T 

    

Noções espaciais de 

orientação e direção  

 2º

T 

3º

T 

    

 

Relação de igualdade 

 2º

T 

    

Localização do seu corpo no 

espaço 

 1º

T 

2º

T 

3º

T 

    

A rotina e o tempo  1º

T 

2º
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 Explorar o espaço por meio do corpo e 

dos sentidos, a fim de perceber formas 

e limites presentes em seu ambiente. 

 Perceber noções de tempo ao ouvir 

comandos como: agora, depois de, 

durante, como também em situações 

da rotina. 

 Identificar os momentos da rotina, ou 

conversar sobre os acontecimentos do 

dia, utilizando expressões temporais 

como  

 antes de, durante e depois de. 

T 

3º

T 

       

(EI01ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma  

etc.). 

      

 

Propriedades dos objetos. 

Classificação dos objetos 

de acordo com atributos. 

 Explorar as propriedades físicas e 

funções dos objetos. 

 Agrupar os objetos por tamanho, peso, 

forma, cor, dentre outras 

possibilidades. 

Propriedades físicas e 

funções dos objetos 

 2º

T 

3º

T 

    

Empilhamento,  2º     
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 Perceber os atributos dos objetos 

atentando-se à fala e demonstração 

do(a) professor(a): objetos leves e 

pesados, grandes e pequenos, de cores 

diferentes, dentre outros. 

junção/separação T 

3º

T 

 

Exploração de situações 

referentes as ações de 

acrescentar e tirar 

 2º

T 

3º

T 

    

Linguagem oral (contagem)  1º

T 

2º

T 

3º

T 

    

(EI01ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). 

      

 

Noções de tempo. 

Transformações na 

natureza: dia e noite. 

Linguagem matemática. 

 Participar de situações em que o(a) 

professor(a) relaciona noções de tempo 

a seus ritmos biológicos, para perceber 

a  

 Sequência temporal em sua rotina 

Marcação de intervalo de 

tempo 

 2º

T 

3º

T 

    

Orientação temporal  2º     
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 diária: alimentar-se, brincar, descansar, 

tomar banho.  

 Experimentar diferentes níveis de 

velocidades em brincadeiras. 

 Observar situações da rotima diária e 

experiências diversas relacionando as 

transformações e a passagem de 

tempo.  

 Compreender o agora e o depois nos 

diferentes momentos do cotidiano de 

seu grupo. 

 Observar o céu, astros, estrelas e seus 

movimentos (dia e noite), para que 

percebam a passagem do  tempo. 

T 

3º

T 

Associação do tempo com a 

rotina e os hábitos cotidiano 

 1º

T 

2º

T 

3º

T 

    

Mensuração do tempo  2º

T 

3º

T 

    

Noções de tempo físico(dia, 

noite, estações do ano) 

 1º

T 

2º

T 

3º

T 
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Noções de tempo 

cronológico (ontem, hoje, 

amanhã) 

 2º

T 

3º

T 

    

Modos de viver de pessoas 

de um tempo passado. 

 3º

T 

    

Noções temporal a partir da 

rotina. 

 1º

T 

2º

T 

3º

T 

    

Comparação de objetos 

peso e tamanho. 

 1º

T 

2º

T 

3º

T 

    

Comparação de medidas 

(grande/pequeno) 

 1º

T 
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2º

T 

3º

T 

Reconhecer as formas 

geométricas e suas 

características. 

 2º

T 

3º

T 

    

Identificar pontos de 

referência para situar-se e 

deslocar-se no espaço. 

 2º

T 

3º

T 

    

(EI01ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.       

Contagem oral. 

Sistema de numeração 

decimal. 

Identificação e utilização 

dos números no contexto 

social. 

Linguagem matemática. 

 Participar de brincadeiras que 

envolvam sequência numérica.   

 Ter contato com números e contagem 

em situações contextualizadas e 

significativas. 

 

 

Contagem de situações 

lúdicas , cotidianas com 

manipulação de objetos 

favorecendo o domínio da 

contagem. 

 2º

T 

3º

T 

    

Sequência dos números.  2º

T 
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3º

T 

Noções de contagem.  2º

T 

3º

T 

    

Posição (dentro/fora)  1º

T 

2º

T 

3º

T 

    

 

Noções temporais, antes 

agora e depois a partir da 

vivência cotidiana da rotina 

diária. 

 

 

2º

T 

3º

T 

    

(EI01ET08) Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e 

ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.). 
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Números e quantidades. 

Linguagem matemática. 

Identificação e utilização 

dos números no contexto 

social. 

Representação de 

quantidades. 

 Observar contagens e registros de 

quantidades realizados pelo(a) 

professor(a). 

 Participar de situações de agrupamento 

de elementos da mesma natureza em 

quantidades  preestabelecidas. 

Quantidades: pouco, muito, 

o que tem mais, o que tem 

menos  e a mesma 

quantidade. 

 1º

T 

2º

T 

3º

T 

    

Raciocínio lógico.  2º

T 

3º

T 

    

Jogos diversos  1º

T 

2º

T 

3º

T 

    

Agrupamento de objetos  2º

T 

3º

T 
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Noções de medidas como: 

grande, pequeno, alto, 

baixo. 

 1º

T 

2º

T 

3º

T 

    

Noções de contagem oral: 

Identificação de números. 

 2º

T 

3º

T 

    

Classificação e seriação 

(cores, tamanhos, formas, 

etc) 

 1º

T 

2º

T 

3º

T 

    

Números e quantidades 

(comparação e 

representação) 

 2º

T 

3º

T 
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(EI02/03ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e 

propriedades dos  objetos (textura, massa, tamanho). 

(EI0/01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura). 

      

 

Manipulação e exploração. 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 E 3 

ANOS: 

 Manipular objetos e brinquedos de 

materiais diversos, explorando suas 

características físicas. 

 Observar e nomear alguns atributos 

dos objetos. 

 Misturar diferentes materiais 

explorando suas características físicas. 

Órgãos dos sentidos e 

sensações 

  1º

T 

2º

T 

3º

T 

1º

T 

2º

T 

3º

T 

  

Patrimônio material e 

imaterial 

  3º

T 

3º

T 

  

Organização de objetos   2º

T 

3º

T 

1º

T 

2º

T 

3º

T 

  

Características físicas, 

propriedades e utilidades 

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Identificar e manusear elementos do 

autonomia   2º

T 
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dos objetos. 

Classificação dos objetos. 

Percepções. 

meio natural e objetos produzidos pelo 

homem. 

 Organizar progressivamente 

brinquedos e outros materiais, 

comparando e descrevendo 

semelhanças e diferenças, realizando 

classificações simples. 

3º

T 

Organização e classificação   2º

T 

3º

T 

   

Caracteristicas físicas e 

propriedade dos objteos 

  2º

T 

3º

T 

   

Percepção de situações ao 

redor 

  1º

T2

ºT 

3º

T 

   

Características físicas, 

utilidades, propriedades, 

semelhanças e diferenças 

entre os objetos. 

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Explorar objetos pessoais e do meio 

em que vive, conhecendo suas 

características, propriedades e função 

Habilidades básicas dos 

jogos 

   2º

T 

3º

T 
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Organização, comparação, 

classificação, 

sequenciação e ordenação 

de diferentes objetos. 

Formas geométricas. 

Medidas padronizadas e 

não padronizadas 

(arbitrárias) de 

comprimento, massa, 

capacidade e tempo. 

 

social.  

 Descrever objetos em situações de 

exploração apontando suas 

características, semelhanças e 

diferenças. 

 Observar objetos produzidos em 

diferentes épocas e por diferentes 

grupos sociais a fim de perceber as 

características dos mesmos. 

 Manipular objetos e brinquedos 

explorando as características, 

propriedades e possibilidades 

associativas (empilhar, rolar, 

transvasar, encaixar).  

 Manipular, explorar, comparar, 

organizar, sequenciar, classificar e 

ordenar materiais. 

 Participar de jogos de montar, 

empilhar e encaixar, realizando 

construções cada vez mais complexas 

Conhecimentos da história 

da criança e do grupo 

   1º

T2

ºT 

  

Reconhecimento das formas 

geométricas 

   1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Situações e exploração 

apontando suas 

características  

   2º

T 

3º

T 

  

Autonomia e auto estima    1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Relação social da medida de 

tempo 

   3º

T 
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e orientando-se por noções espaciais. 

 Realizar classificação em diferentes 

situações de acordo com critérios: 

capacidade, volume, cor, massa e 

comprimento.  

 Observar, no meio natural e social, as 

formas geométricas, percebendo 

diferenças e semelhanças entre os 

objetos no espaço. 

 Participar de situações que envolvam 

os sistemas de medida de 

comprimento, de massa e de 

capacidade, utilizando medidas 

padronizadas e não padronizadas 

(arbitrárias). 

 Manusear as formas geométricas 

espaciais.  

 Participar de situações e atividades que 

envolvam medidas de tempo 

(calendário e relógio) . 
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(EI02/03ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz 

solar, vento, chuva etc.). 

      

Fenômenos naturais. 

Elementos da natureza. 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 E 3 

ANOS: 

 Participar de discussões mediadas 

pelo(a) professor(a) sobre os 

fenômenos naturais do cotidiano e suas 

alterações. 

 Participar de práticas coletivas 

percebendo elementos e fenômenos da 

natureza (chuva, vento, luz solar, 

sombra, arco-íris, nuvens, relâmpago e 

trovão). 

Luz solar, vento, chuva   1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Experiências práticas para 

en 

    

 

  

Observações e 

experimentações 

  2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

  

Exploração de objetos 

culturais  

  1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Tempo atmosférico. 

Água. 

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Observar e reconhecer a chuva, seu 

Diferentes fontes de 

pesquisa 

  2º

T 
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som e outras sensações características 

(cheiro e vibrações), bem como do 

fenômeno trovão e suas características. 

 Conhecer a importância da água para 

os seres vivos. 

 Conhecer a necessidade de cuidados 

com o uso da água. 

3º

T 

Diferentes estados físicos da 

água 

  1º

T2

ºT 

3º

T 

   

Importância da água e uso 

racional  

  1º

T2

ºT 

3º

T 

   

Fenômenos da natureza 

(chuva, vento, luz e sombra) 

  1º

T2

ºT 

3º

T 

   

Fenômenos físicos: 

movimento, inércia, 

flutuação, equilíbrio, 

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Observar os fenômenos naturais por 

meio de diferentes recursos e/ou 

Transformações da natureza     2º

T 

3º
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força, magnetismo, atrito. 

Sistema Solar. 

Dia e noite. 

Luz e sombra. 

Instrumentos para 

observação e 

experimentação. 

experiências. 

 Experimentar sensações físicas táteis 

sobre alguns fenômenos da natureza. 

 Observar o céu em diferentes 

momentos do dia. 

 Perceber os elementos e características 

do dia e da noite, com presença e 

ausência de luz e sol/lua. 

 Observar e relatar sobre: o vento, a 

chuva, a luz do sol e outros. 

 Observar sobre fenômenos naturais e 

físicos (movimento, inércia, flutuação, 

equilíbrio, força, magnetismo, atrito). 

 Explorar o efeito da luz por meio da 

sua presença ou ausência (luz e 

sombra). 

 Ter noções sobre os quatro elementos: 

terra, fogo, ar e água, de várias formas. 

 Conhecer fenômenos naturais típicos 

de sua região.  

T 

Interação com o ambiente     1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Diferentes materiais, 

possibilidades de 

manipulação 

   1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Fenômenos naturais e suas 

conseqüências 

   2º

T 

3º

T 

  

Fenômenos naturais típicos 

de sua região e de todo 

planeta 

   1º

T2

ºT 

3º

T 
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O céu, astros, estrelas e seus 

movimentos, dia e noite, 

percorrer a passagem de 

tempo. 

   1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Luz, sombra de objetos e de 

pessoas 

   2º

T 

3º

T 

  

Excesso e falta de água    2º

T 

3º

T 

  

Sol, lua e estrelas    1º

T2

ºT 

3º

T 

  

(EI02/03ET09) Conhecer animais e plantas percebendo a existência de diferentes tipos de seres 

vivos, seu habitat e suas características. 
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(EI02/03ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela. 

 

Seres vivos: plantas e 

animais. 

Preservação do meio 

ambiente. 

Elementos da natureza. 

 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 E 3 

ANOS: 

 Observar e nomear algumas 

particularidades (cobertura do corpo, 

alimentação, locomoção, habitat, 

dentre outros) dos animais. 

 Participar de experiências coletivas nas 

quais a curiosidade sobre as plantas e 

os animais sejam instigadas. 

 Observar o habitat de plantas em 

hortas e jardins, observando algumas 

de suas características (tamanho, 

comestível e não comestível, cor, 

odor), com apoio do(a) professor(a). 

 Experimentar em diferentes momentos 

o contato com elementos naturais em 

hortas e jardins. 

 Observar animais no ecossistema 

Seres vivos   1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Cuidados com o meio 

ambiente 

  2º

T 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Relações entre os seres 

vivos  

  1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Transformações    2º

T 

3º

2º

T 

3º
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evidenciando conhecimentos básicos 

sobre suas características físicas, 

locomoção, alimentação e habitat. 

T T 

Autonomia    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

 Observar a alimentação dos animais e 

do ser humano, com auxílio do(a) 

professor(a). 

 Perceber-se enquanto parte integrante 

do meio ambiente. 

 Perceber os elementos da natureza 

explorando os espaços externos e 

internos da instituição escolar. 

 Conhecer alimentos saudáveis: frutas, 

legumes, verduras e cereais. 

Elementos da natureza 

explorando os espaços 

externos e internos 

  2º

T 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Habitat de plantas e animais   1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

 

Plantas, suas 

características gerais, 

habitat, diversidade e 

OBJETIVOS PARA 2 ANOS 

 Nomear algumas plantas do seu 

entorno, com auxílio do(o) 

professor(a). 

Plantas e suas 

características  

  1º

T2

ºT 

3º
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prevenção de acidentes. 

Plantas comestíveis e não 

comestíveis. 

Animais: suas 

características 

(locomoção,  habitat , 

proteção, alimentação) seu 

modo de vida. 

Alimentação dos seres 

vivos. 

 

 Ajudar a cultivar e acompanhar o 

crescimento de algumas plantas, com 

auxílio do(o) professor(a). 

 Conhecer o modo de vida de inseto 

(joaninha, abelha, besouro, mosquitos 

e outros) e animais presentes no dia a 

dia. 

 Identificar, pela exploração e 

observação, características que 

diferenciam os seres vivos de outros 

elementos e materiais de seu meio. 

 Participar de situações de cuidado com 

o meio ambiente (preservar as plantas, 

não maltratar animais). 

 Exercitar a coleta e seleção do lixo 

produzido pela turma no ambiente da 

sala de aula e do espaço escolar como 

ação de cuidado com o meio ambiente. 

 Identificar alguns alimentos 

comestíveis usados na sua 

T 

Animais e suas 

características  

  1º

T2

ºT 

3º

T 

   

Alimentação dos seres vivos 

em geral 

  1º

T2

ºT 

3º

T 

   

Plantas tóxicas    2º

T 

3º

T 

   

Diferentes tipos de 

locomoção e habitat animal 

  1º

T2

ºT 

3º

T 
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alimentação. 

 Conhecer algumas plantas que não 

servem  como alimento do homem. 

 Conhecer plantas, do seu entorno, que 

podem causar perigo quando 

manipulada ou colocada na boca. 

Alimentação e suas origens: 

animal, animal, vegetal e 

mineral  

  1º

T2

ºT 

3º

T 

   

Exploração e observação de 

características que 

diferenciam os seres vivos 

  1º

T2

ºT 

3º

T 

   

Alimentação dos animais e 

dos seres humanos 

  1º

T2

ºT 

3º

T 

   

       

Plantas, suas 

características e habitat. 

Animais, suas 

caracterizas, seu habitat e 

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Identificar as propriedades 

organolépticas (odor, sabor, cor e 

textura) das plantas.  

Plantas, características e 

suas funções  

   1º

T2

ºT 

3º
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seu modo de vida. 

Animais no ecossistema: 

cadeia alimentar. 

Alimentação saudável. 

Industrializados e naturais, 

restrições alimentares. 

Corpo humano: partes 

externas, órgãos dos 

sentidos e suas funções. 

Diferentes meios para 

satisfazer necessidades de 

sobrevivência do ser 

humano: comunicação, 

locomoção, habitat. 

Coleta seletiva do lixo. 

Doenças transmitidas por 

animais e formas de 

prevenção. 

Prevenção de acidentes 

com plantas. 

 Identificar algumas plantas e seu 

habitat. 

 Ter contato com plantas percebendo 

suas partes e funções. 

 Responsabilizar-se pelo cultivo de 

plantas e por seu cuidado, com auxilio 

do professor. (terrário, horta, jardim, 

árvore frutífera). 

 Identificar, com auxílio do(a) 

professor(a) algumas plantas que 

podem ser perigosas. 

 Ter noções sobre cuidados para 

prevenir acidentes com plantas.  

 Ter noções sobre cuidados para 

prevenir acidentes com animais. 

 Identificar, com auxílio de material de 

apoio, alimentos naturais e 

industrializados. 

 Conhecer possíveis situações de 

restrição alimentar entre os colegas de 

T 

Ser humano e suas 

necessidades 

   1º

T2

ºT 

3º

T 

  

 Preservação ambiental 

(lixo, cuidados com a 

água...) 

   2º

T 

3º

T 

  

Comparação entre os seres 

vivos  

   2º

T 

3º

T 

  

Cadeia alimentar     2º

T 

3º

T 

  

Corpo humano e suas 

características  

   1º

T2
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 turma. 

 Conhecer doenças transmitidas por 

animais, insetos e formas de 

prevenção. 

 Conhecer algumas características 

físicas do ser humano: o corpo 

humano, partes externas, órgãos dos 

sentidos e suas funções. 

 Conhecer tipos de moradias do ser 

humano. 

 Conhecer formas de locomoção do ser 

humano em espaços terrestres, aéreos e 

aquáticos. 

 Conhecer hábitos de higiene bucal e 

corporal diários, necessários à saúde 

do ser humano. 

 Identificar tipos de vestuário 

adequados às mudanças climáticas. 

 Identificar o homem/mulher/criança na 

condição de espécie animal. 

ºT 

3º

T 

Aspectos fundamentais de 

higiene 

   1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Mundo físico    3º

T 

  

Importância das plantas    1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Alimentação e suas origens 

(animal, vegetal e mineral) 

   1º

T2

ºT 

3º

T 
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 Conhecer alimentos consumidos pelo 

homem: origem animal, vegetal e 

mineral. 

 Identificar meios de comunicação 

utilizados pelo ser humano. 

 Participar da construção de hortas, 

jardins, sementeiras, estufas e outros 

espaços para observação, 

experimentação e cuidado com as 

plantas. 

 Conhecer o processo de 

decomposição/compostagem de 

objetos e vegetais, percebendo as 

transformações num determinado 

tempo, com auxílio do professor. 

 Participar de situações de cuidado com 

o meio ambiente: cuidado com plantas 

e com animais, separação de lixo, 

economia de água e outros. 

Relação homem x planta x 

animais e seus cuidados 

   1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Homem x meio de 

locomoção x moradia 

   1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Alimentos industrializados e 

naturais 

 

   2º

T 

3º

T 

  

Plantas tóxicas    2º

T 

3º

T 

  

Separação do lixo orgânico 

do reciclavel 

   1º

T2
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ºT 

3º

T 

Diferentes tipos de 

locomoção e habitat 

   1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Animais, características e 

habitat 

   1º

T2

ºT 

3º

T 

  

(EI02/03ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). 

      

Percepção do entorno. 

Espaço físico e objetos. 

Comparação dos

 elementos no 

espaço. 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 E 3 

ANOS: 

 Movimentar-se no espaço, sob 

comando do professor, com indicações 

de ação: descer, andar para frente, para 

Espaço escolar   1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 
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Noções espaciais de 

orientação, de direção, de 

proximidade, de 

lateralidade, de exterior e 

interior, de lugar e de 

distância. 

Posição dos objetos. 

Posição corporal. 

Noção temporal. 

trás, para o lado, evidenciando 

progressiva autonomia. 

 Movimentar-se no espaço, sob 

comando do professor, com indicações 

de ação: rápido, devagar, mais rápido, 

mais lento, evidenciando progressiva 

autonomia. 

 Movimentar-se no espaço, sob 

comando do professor, com indicações 

de ação: dentro de, fora de, em cima 

de, embaixo de, por baixo de, ao lado 

de, perto de, longe de, evidenciando 

progressiva autonomia. 

 Conhecer os diferentes ambientes da 

escola por meio de explorações que 

promovam a identificação de relações 

espaciais. 

 Encontrar objetos ou brinquedos em 

situações de brincadeiras orientadas ou 

Concentração e percepção   2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

  

Estímulo a atenção   1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Relação espaço/temporal   1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Conceito de linhas e figuras   1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 
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a partir de comandos do(a) 

professor(a) sobre a sua localização. 

 Identificar os momentos da rotina 

utilizando expressões temporais como 

antes de, durante e depois de. 

Posição do corpo em 

relação aos objetos 

  1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Movimentos sob comando 

de ação  

  1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Relações de comparação 

entre objetos 

  1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Noções de agora, depois, 

ontem e amanhã 

  1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 
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Espaço escolar, sala de 

livros, refeitório e 

parquinho 

  1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Controle corporal (rápido, 

devagar, etc) 

  1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Conceito de tamanho: maior 

que, menor que, mesmo 

tamanho, etc) 

  1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

 

Linguagem matemática. 

Noções espaciais de 

orientação, de direção, de 

proximidade, de 

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Explorar o espaço por meio do corpo e 

dos sentidos, a fim de perceber 

elementos presentes em seu ambiente 

que limitam e orientam a circulação, 

Conceitos matemáticos   1º

T2

ºT 

3º

T 
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lateralidade, de exterior e 

de interior, de lugar e de 

distância. 

Noção temporal. 

 

com mediação do professor. 

 Explorar o espaço por meio de 

experiências de deslocamento de si e 

dos objetos, considerando obstáculos, 

com progressiva autonomia. 

 Posicionar o corpo no espaço a partir 

de orientações. 

 Participar de situações cotidianas, com 

progressiva compreensão, sobre 

noções de tempo em comandos como 

agora, depois de e durante. 

Noções de quantidade   1º

T2

ºT 

3º

T 

   

Experiência sensorial   1º

T2

ºT 

3º

T 

   

Tempo e suas relações 

Noções de tempo em 

comando: agora, depois, 

durante 

  1º

T2

ºT 

3º

T 

   

Jogos   1º

T2

ºT 

3º

T 
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Deslocamento de si e dos 

objetos  com obstáculos  

  1º

T2

ºT 

3º

T 

   

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Explorar o espaço escolar e do 

entorno, identificando a localização de 

seus elementos. 

 Participar de situações diversas dentro 

e fora da sala que envolvam as noções 

topológicas. 

 Utilizar expressões temporais como 

antes, durante e depois, em situações 

de conversa ou relatos do cotidiano. 

 Evidenciar progressiva compreensão e 

autonomia sobre a passagem do tempo 

por meio do entendimento de 

comandos como agora, depois e 

durante, em situações rotineiras ou do 

Noção de tempo em 

comando: agora, depois e 

durante 

   1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Deslocamento de si e dos 

objetos com obstáculos 

   1º

T2

ºT 

  

Controle corporal    1º

T2

ºT 

3º

T 

  

calendário    1º

T2

  



421  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

cotidiano. 

 Deslocar-se no espaço/ambiente da 

escola considerando a localização de si 

e de elementos no espaço, obedecendo 

a comandos e com progressiva 

autonomia. 

ºT 

3º

T 

Organização de rotina    1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Conceito de tamanho    3º

T 

  

Relação entre quantidades    1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Comparação entre peso e 

distância 

   1º

T2

ºT 

3º

T 
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Noções espacial: perto, 

longe, acima, abaixo, 

dentro, fora, a frente e atrás 

   1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Atributos de objetos    1º

T2

ºT 

3º

T 

  

(EI02/03ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 

etc.). 

      

Propriedades e funções 

dos objetos. 

Semelhanças e diferenças 

entre elementos. 

 

 

Capacidade, comprimento, 

massa,  forma e posição 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 E 3 

ANOS: 

 Conhecer as características, 

propriedades e função social dos 

objetos pessoais e do meio em que 

vive. 

 Comparar objetos seguindo critérios: 

de capacidade, comprimento, massa, 

Textura, peso, capacidade e 

tamanho dos objetos 

  2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

  

Tamanho, forma e posição 

dos objetos 

  1º

T2

ºT 

3º

1º

T2

ºT 

3º
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dos objetos. 

Medidas padronizadas e 

não padronizadas de 

comprimento, capacidade 

e massa. 

Medida de valor. 

Linguagem matemática. 

cor, forma, textura, dentre outros, com 

progressiva autonomia. 

T T 

Comparação, organização e 

classificação dos objetos  

  2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

  

Agrupamento de objetos por 

comprimento, cor, massas, 

formas, entre outras 

  1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Agrupar os objetos, seguindo critérios 

mediados pelo(a) professor(a): 

comprimento, capacidade, cor, massa, 

forma, posição, dentre outras 

possibilidades. 

Medidas e grandezas   2º

T 

3º

T 

   

Agrupamento de objetos por 

comprimento, cor, massa, 

forma e posições 

  1º

T2

ºT 

3º
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T 

Identificação de cores   1º

T2

ºT 

3º

T 

   

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Comparar, organizar e classificar os 

objetos seguindo alguns critérios 

estabelecidos, como cor, forma, massa, 

comprimento, volume, material, uso 

etc. 

 Separar objetos e materiais 

considerando os usos, a cor, a textura 

e/ou material utilizado, realizando 

agrupamentos respeitando os critérios 

indicados pelo(a) professor(a). 

 Explorar os sólidos geométricos, 

observando a superfície plana (não 

Dimensões e medidas    2º

T 

3º

T 

  

Comparação de peso e 

comprimento 

   3º

T 

  

Espaços e formas    2º

T 

3º

T 

  

Sistema monetário    3º

T 

  

Instrumentos de medida    3º   
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rolam) e curva (que rolam), com 

auxílio do(a) professor(a). 

 Conhecer instrumentos de medida de 

massa padronizada e não padronizada. 

 Conhecer instrumentos de medida de 

comprimento padronizadas e não 

padronizadas. 

 Conhecer instrumentos de medida de 

capacidade padronizada e não 

padronizadas. 

 Conhecer a medida de valor: cédulas e 

moedas. 

 Explorar os atributos de diferentes 

objetos para selecioná-los e agrupá-los, 

seguindo um ou mais critérios.  

 Estabelecer relações de capacidade: 

cheio/vazio, o que tem mais, o que tem 

menos, metade, pouco/muito. 

 Estabelecer relações de comprimento: 

comprido/curto; alto/baixo; mesma 

T 

Relações de peso e massa     1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Agrupamento de objetos, 

comprimento, cor, forma, 

massa, volume, etc. 

   1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Identificação de cores    1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Contagem de 

objetos(brinquedos, livros, 

etc) 

   1º

T2

ºT 

3º
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altura, mesmo tamanho, 

grande/pequeno, maior/menor, 

largo/estreito, grosso/fino. 

 Estabelecer relações de massa: 

leve/pesado; mais leve/mais pesado. 

 Utilizar as medidas arbitrárias em 

situações problemas (colher, xícara, 

concha, copo, garrafa etc.). 

T 

(EI02/03ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). 

      

 

Noções de tempo. 

Transformações na  

natureza: dia e  noite. 

Linguagem  matemática. 

Sequência temporal. 

 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 E 3 

ANOS: 

 Experimentar diferentes níveis de 

velocidade em brincadeiras e 

movimentos (lento, rápido). 

 Perceber a importância do tempo para 

esperar o preparo de alimentos ou até  

a secagem de materiais para uso em 

sala (cola, tinta, por exemplo). 

 Observar o céu, astros, estrelas e seus 

Percepção de lento e rápido   1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Fenômenos sócio culturais   2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

  

Transformações   2º 2º   
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movimentos (dia e noite), percebendo 

a passagem do tempo, com auxílio do 

professor. 

 Participar de situações de organização 

e registro da rotina diária, utilizando os 

conceitos básicos de tempo. 

 Ter noções sobre o agora e o depois 

nos diferentes momentos do cotidiano 

de seu grupo construindo referências 

para apoiar sua percepção do tempo. 

 Explorar diferentes instrumentos de 

nossa cultura que usam número, 

grandezas e medidas de tempo, em 

contextos significativos, como: 

calendário, relógio e ampulheta. 

T 

3º

T 

T 

3º

T 

Dimensões   3º

T 

2º

T 

3º

T 

  

Vivências cotidianas   2º

T 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Tempo e espaço   1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Noção temporal a partir da 

rotina 

  1º

T2

ºT 

1º

T2

ºT 
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3º

T 

3º

T 

 

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Vivenciar situações em que o adulto 

relaciona noções de tempo a seus 

ritmos biológicos, para perceber a 

sequência temporal em sua rotina 

diária: alimentar-se, brincar, descansar, 

tomar banho e escovar os dentes. 

 Ter noções de tempo: agora, depois de, 

antes de, amanhã, ontem, hoje, 

depressa, devagar, lento, rápido por 

meio de atividades que estimulem a 

percepção. 

Experiências em ralação ao 

tempo (agora, antes entre 

outros)  

  1º

T2

ºT 

3º

T 

   

Noções de tempo e seus 

ritmos biológicos  

  2º

T 

3º

T 

   

Sequência temporal   1º

T2

ºT 

3º

T 
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Recursos culturais e 

tecnológicos de medida de 

tempo. 

Sequência temporal nas 

narrativas orais e registros 

gráficos. 

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Envolver-se na rotina da sala de aula 

observando a sequência dos fatos de 

modo a adquirir maior independência, 

autonomia e atuar de forma a prever as 

próximas ações. 

 Ter noções de tempo e relacionar a 

seus ritmos biológicos percebendo a 

sequência temporal em sua rotina 

diária. 

 Conhecer conceitos básicos de tempo 

em situações do dia a dia. 

Compreensão do tempo    1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Rotina escolar    1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Autonomia     1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Noções de tempos e seus    2º   
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ritmos biológicos T 

3º

T 

Noções temporais     1º

T2

ºT 

3º

T 

  

       

(EI02/03ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

(EI02/03ET08) Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e 

ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza(bonecas, bolas, livros etc.). 

      

Contagem oral. 

Sistema de numeração 

decimal. 

Identificação e utilização 

dos números no contexto 

social. 

Sequência numérica. 

Números e quantidades. 

OBJETIVOS COMUM PARA 2 E 3 

ANOS: 

 Perceber os números em diferentes 

objetos da nossa cultura e em 

contextos significativos.  

 Perceber o uso da contagem por meio 

de diferentes atividades realizadas 

oralmente pela professora, 

Seqüência numérica verbal 

e escrita 

  1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Ordenação   3º

T 

2º

T 

3º
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Linguagem matemática. 

Representação de 

quantidades. 

estabelecendo noções de quantificação, 

realizando comparações. 

 Explorar a possibilidade de 

agrupamento de elementos da mesma 

natureza em quantidades 

preestabelecidas. 

T 

Operação numérica   2º

T 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Materiais contáveis e não 

contáveis 

  2º

T 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Comparação de quantidades 

e registro 

  2º

T 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Relação objeto/quantidade 

(ideia de 

correspondência). 

Agrupamento dos 

OBJETIVOS PARA 2 ANOS: 

 Participar de brincadeiras que 

envolvam a recitação da sequência 

numérica por meio de cantigas, rimas, 

Relação de números e 

quantidades 

  1º

T2

ºT 

3º
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elementos. 

Correspondência 

biunívoca. 

Classificação. 

parlendas ou amarelinha.  

 Manipular e explorar objetos, 

brinquedos em situações cotidianas 

estabelecendo correspondência 

biunívoca. 

 Usar a contagem em situações de 

manipulação de materiais, conduzidas 

pelo(a) professor(a). 

 Realizar contagem oral durante 

brincadeiras, mesmo que de forma 

desordenada. 

 Manipular, explorar, organizar 

brinquedos e outros materiais em 

agrupamentos de até 5 elementos e ir 

aumentando gradativamente. 

 Participar de atividades que envolvam 

o registro de quantidades de forma não 

convencional em jogos, brincadeiras e 

situações do cotidiano. 

T 

Coordenação motora ampla   1º

T2

ºT 

3º

T 

   

Sequência   2º

T 

3º

T 

   

Classificação de objetos 

considerando seus atributos 

maior/menor entre outros 

  1º

T2

ºT 

3º

T 

   

Registros de números de 

diferentes formas  

  2º

T 

3º

T 
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 Participar de atividades oralmente, 

envolvendo a sequência numérica. 

Brincadeiras    1º

T2

ºT 

3º

T 

   

Relação 

número/quantidade. 

Comparação. 

Representação de 

quantidades de forma 

convencional ou não 

convencional. 

Agrupamento de 

quantidades. 

Comparação entre 

quantidades: menos, mais, 

igual. 

Registros gráficos. 

Noções básicas de divisão 

e multiplicação. 

OBJETIVOS PARA 3 ANOS: 

 Contar objetos, brinquedos e alimentos 

e dividir entre os colegas. 

 Comparar quantidades de brinquedos 

ou objetos, identificando se há mais, 

menos ou a quantidade é igual. 

 Manipular, explorar, organizar 

brinquedos e outros materiais em 

agrupamentos, realizando a contagem. 

 Explorar os números e seus usos 

sociais em situações do dia a dia 

(refere-se ao código, à quantidade, à 

medida, à ordenação). 

 Observar os números no contexto 

social escolar. 

Conceitos sólidos 

matemáticos 

   1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Diferentes pessoas, espaços, 

tempos e culturas 

   1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Relação quantidade    1º

T2

ºT 

3º

T 
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 Participar de situações que envolvam o 

registro de quantidades de forma 

convencional em jogos, brincadeiras e 

situações do cotidiano, por meio de 

desenhos e outros símbolos até 5. 

 Agrupar e/ou separar objetos em 

quantidades iguais, seguindo 

orientações do(a) professor(a). 

Classificação de objetos: 

tamanho, formas 

   1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Jogos e sua importância    1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Conhecimento de 

quantidades específicas 

   2º

T3

ºT 

  

Valorização dos números    1º

T2

ºT 

3º

T 

  

Organização e 

agrupamentos de 

   1º

T2
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brinquedos e objetos ºT 

3º

T 

(EI04/05ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.       

Manipulação, exploração e 

organização de objetos. 

Características físicas, 

propriedades e utilidades 

dos objetos. 

Coleções: agrupamento de 

objetos por semelhança. 

Organização, comparação, 

classificação, 

sequenciação e ordenação 

de diferentes objetos. 

Sólidos geométricos. 

Planificação. 

Fomas geométricas  

OBJETIVOS COMUM PARA 4 E 5 

ANOS: 

 Identificar objetos pessoais e do meio 

em que vive conhecendo suas 

características, propriedades e função 

social.  

 Manipular objetos e brinquedos 

explorando características e 

propriedades (empilhar, rolar, 

transvasar, encaixar). 

 Conhecer as características das 

grandezas de objetos (grande/pequeno, 

comprido/curto etc.) ao falar sobre 

eles. 

 Observar e identificar no meio natural 

e social as formas geométricas, 

Manipulação de texturas, de 

objetos, exploração e 

organização por tamanho 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Textura, cores, funções     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Agrupamento de objetos     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Identificação e classificação     1º 1º
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percebendo diferenças e semelhanças. 

 Abrir, contar e contornar todas as faces 

de um sólido geométrico. 

 Comparar, classificar, ordenar, seriar e 

sequenciar os objetos seguindo alguns 

critérios, como cor, forma, textura, 

capacidade, massa, comprimento, 

função, dentre outros, mediados pelo 

professor. 

das formas geométricas 

planas 

T2

ºT 

3º

T 

T2

ºT 

3º

T 

Noções de semelhança     2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Contagem     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Noções de geometria     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Formas geométricas suas 

diferenças e semelhanças  

    1º

T2

1º

T2
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ºT 

3º

T 

ºT 

3º

T 

planas. 

Propriedades associativas. 

Medidas padronizadas e 

não padronizadas de 

comprimento, massa, 

capacidade e tempo. 

Noções de grandeza, de 

posição, de capacidade de 

massa 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Sequência e quantidade     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

OBJETIVOS PARA 4 ANOS: 

 Conhecer e utilizar instrumentos de 

medida de massa, capacidade e 

comprimento. 

 Reconhecer e nomear as figuras 

geométricas planas: triângulo, círculo, 

quadrado, retângulo. 

Relação entre numero e 

quantidade 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

 

Noções de comprimento, 

massa. 

    1º

T2

 



438  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

ºT 

3º

T 

Noções geométricas      1º

T2

ºT 

3º

T 

 

OBJETIVOS PARA 5 ANOS: 

 Utilizar diferentes critérios para 

comparar objetos. 

 Estabelecer relações entre os sólidos 

geométricos e os objetos presentes no 

seu ambiente. 

 Comparar comprimento, massa e 

capacidade, estabelecendo relações. 

 

Comparação de objetos      1º

T2

ºT 

3º

T 

Relação de comprimento, 

massa e capacidade 

     1º

T2

ºT 

3º

T 

Relação de comparação 

entre os sólidos geométricos 

     1º

T2
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e sua propriedades ºT 

3º

T 

(EI04/05ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre 

eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

      

 

Relação espaço-temporal. 

Fenômenos da natureza e 

suas relações com a vida 

humana. 

Fenômenos físicos: 

movimento, inércia, 

flutuação, equilíbrio, 

força, magnetismo e atrito. 

Fenômenos naturais: luz 

solar, vento, chuva. 

Sistema Solar. 

Dia e noite. 

Luz /sombra. 

Elementos da natureza: 

OBJETIVOS COMUM PARA 4 E 5 

ANOS: 

 Observar e descrever algumas 

características e semelhanças frente 

aos fenômenos da natureza. 

 Identificar os elementos (fogo, ar, água 

e terra) enquanto produtores de 

fenômenos da natureza.  

 Conhecer a ação dos elementos da 

natureza na vida humana (chuva, seca, 

frio e calor). 

 Identificar os elementos e 

características do dia e da noite. 

Elementos da natureza     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Registros gráficos, orais, 

plásticos, dramáticos que 

retratam os conhecimentos 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Instrumentos para 

observação e 

experimentação 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 



440  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

terra, fogo, ar e água. 

Diferentes fontes de 

pesquisa. 

Fenômenos químicos: 

produção, mistura e 

transformação 

Fenômenos naturais, 

recursos e experiências e 

características  

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

OBJETIVOS PARA 4 ANOS: 

 Acompanhar e conhecer, com auxílio 

do professor, os resultados alcançados 

a partir da mistura de diferentes 

produtos/materiais ou em receitas 

simples. 

Sentidos e sensações nas 

atividades de rotina 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

 

Mudanças física e químicas 

nas receitas 

     2º

T 

3º

T 

OBJETIVOS PARA 5 ANOS: 

 Estabelecer relações de causa e efeito 

dos fenômenos da natureza, levantando 

hipóteses com auxílio do(a) 

professor(a). 

 Identificar algumas consequências dos 

Observação do céu e, 

diferentes momentos do dia 

     1º

T2

ºT 

3º

T 

Fenômenos naturais e      1º
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fenômenos da natureza na vida das 

pessoas. 

 Experienciar situações que comprovem 

a existência dos fenômenos físicos: 

movimento, inércia, flutuação, 

equilíbrio, força, magnetismo e atrito. 

 Conhecer o efeito da luz por meio da 

sua presença ou ausência (luz e 

sombra). 

 

físicas T2

ºT 

3º

T 

Simulações do dia e noite 

com presença e ausência de 

luz 

     2º

T 

3º

T 

(EI04/05ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a 

natureza, seus fenômenos e sua conservação. 

      

Elementos da paisagem: 

naturais e construídos pela 

humanidade. 

Formas de organização da 

cidade: bairros, ruas, 

becos, avenidas. 

Coleta seletiva de lixo. 

Preservação do meio 

OBJETIVOS COMUM PARA 4 E 5 

ANOS: 

 Conhecer os elementos que compõem 

a paisagem de diversos percursos e 

suas modificações. 

 Participar de situações de cuidado com 

o meio ambiente. 

 Praticar a separação de materiais para 

Instrumentos para 

observação e 

experimentação 

    2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Tipos de moradia     2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 
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ambiente. 

Elementos da natureza. 

Transformação da 

natureza. 

Seres vivos: ciclos e fases 

da vida. 

Plantas, suas 

características e habitat. 

Animais, suas 

características, seus modos 

de vida, alimentação e   

habitat. 

Animais no ecossistema: 

cadeia alimentar. 

Uso dos animais em 

situações específicas: guia 

e em terapias. 

Doenças transmitidas por 

animais e formas de 

prevenção. 

fins de reciclagem, conforme sua 

destinação. 

 Participar de ações de preservação de 

plantas e de cuidados com animais, sob 

sua responsabilidade. 

 Perceber que os seres vivos possuem 

um ciclo de vida, reconhecendo as 

diferentes fases. 

 Ter contato com as partes das plantas e 

suas funções. 

 Conhecer espécies e/ou raças de 

animais usadas como guias ou em 

situações para ajudar as pessoas. 

 Identificar, com auxílio do(a) 

professor(a), as principais doenças 

transmitidas por animais e formas de 

prevenção. 

 Exercitar hábitos diários de cuidado 

com a higiene do corpo. 

 Conhecer os diferentes meios de 

Formas de organização da 

cidade (ruas e avenidas) 

    2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Seres vivos, ciclos e fases 

da vida 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Transformação da natureza     2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Elementos da natureza     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Animais no ecossistema: 

cadeia alimentar 

    2º

T 

2º

T 
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O ser humano e suas 

características: o corpo 

humano; os órgãos dos 

sentidos e as sensações; 

higiene do corpo humano. 

Diferentes meios para 

satisfazer necessidades e 

sobrevivência do ser 

humano: comunicação, 

locomoção, alimentação e 

habitat. 

Alimentação saudável: 

origem dos alimentos, 

alimentos industrializados 

e naturais, restrições 

alimentares e higiene dos 

alimentos. 

Saúde e qualidade de vida. 

Elementos da natureza: ar, 

água, fogo e  solo. 

satisfazer as necessidades do ser 

humano: comunicar-se, mover-se, 

alimentar-se e repousar. 

 Identificar cuidados em situações de 

restrição alimentar. 

 Conhecer a origem de alguns 

alimentos: animal, vegetal e mineral. 

 Conhecer alimentos industrializados e 

naturais. 

 Reconhecer alimentos saudáveis. 

 Conhecer os meios utilizados pelo 

homem para comunicar-se com as 

outras pessoas. 

 Conhecer os diferentes tipos de 

transporte e seus usos pelo homem. 

 Conhecer e identificar as 

características e importância dos meios 

de transporte para circulação de 

pessoas e mercadorias. 

 Conhecer os diferentes tipos de 

3º

T 

3º

T 

Órgãos do sentido e 

sensações 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Importância da água     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Cultivo e cuidados das 

plantas 

    2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Cuidados com meio 

ambiente 

    1º

T2

ºT 

3º

1º

T2

ºT 

3º
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Importância da água para 

os seres vivos. 

Estados físicos da água. 

Poluição e cuidados com a 

água. 

Importância do solo para 

os seres vivos. 

Poluição e cuidados com o 

solo. 

Importância do ar para os 

seres vivos. 

Poluição e cuidados com o 

ar. 

Temperatura do ambiente. 

Tempo atmosférico. 

moradia que atendem as necessidades 

humanas. 

 Conhecer os estados físicos da água, 

com auxílio do(a) professor(a), 

realizando a observação dos 

fenômenos físicos em experiências 

realizadas no espaço escolar. 

 Conhecer os cuidados básicos para 

ajudar na preservação da água. 

 Conhecer os diferentes usos do solo 

pelo homem e demais seres vivos.  

 Identificar, com auxílio do(a) 

professor(a) algumas das principais 

causas da poluição do solo. 

 Conhecer cuidados básicos para ajudar 

na preservação do solo. 

 Conhecer a importância do ar para os 

seres vivos animais e vegetais. 

 Identificar, com auxílio do(a) 

professor(a), algumas das principais 

T T 

Lixo (seleção e coleta)     2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Práticas de compostagerm     3º

T 

2º

T 

3º

T 

Higiene do corpo humano     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Alimentos naturais e 

industrializados 

    2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Importância do solo, do ar, 

para os seres vivos 

    2º

T 

2º

T 
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causas da poluição do ar. 

 Identificar cuidados básicos para 

ajudar na preservação da qualidade do 

ar. 

 Perceber as variações de temperatura 

do ambiente: clima quente e frio. 

  

3º

T 

3º

T 

Meios de transporte     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Meios de comunicação      1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Funções do corpo humano     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Poluição do ar     2º

T 

3º

2º

T 

3º
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T T 

Materiais recicláveis     2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Preservação e cuidados com 

animais e plantas 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Ciclo da vida: seres vivos     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Estados físicos da água      

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Importância do ar     2º 2º
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T 

3º

T 

T 

3º

T 

Hábitos saudáveis     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Uso racional da água     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

OBJETIVOS PARA 4 ANOS: 

 Reconhecer plantas pelas suas 

principais características. 

 Identificar plantas considerando seu 

habitat. 

 Identificar frutas, verduras, legumes e 

cereais. 

Partes do corpo e suas 

funções 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

 

Práticas de compostagem     3º

T 
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 Exercitar a responsabilidade pelo 

cultivo e cuidado de plantas. 

 Associar algumas espécies animais ao 

local em que vivem (habitat). 

 Vivenciar momentos de cuidado com 

animais que não oferecem riscos. 

 Associar algumas espécies animais ao 

tipo de alimento que consomem. 

 Conhecer e nominar oralmente os 

órgãos dos sentidos e as sensações. 

 Utilizar percepções, compreendendo 

os fenômenos quente, morno, frio e 

gelado. 

Higiene do corpo humano      1º

T2

ºT 

3º

T 

 

Alimentação saudável      1º

T2

ºT 

3º

T 

 

Espécies de animais ao tipo 

de alimento que consomem 

    2º

T 

3º

T 

 

Conhecendo o habitat 

animal 

    2º

T 

3º

T 

 

Órgãos dos sentidos     1º

T2
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ºT 

3º

T 

Fenômenos da natureza     1º

T2

ºT 

3º

T 

 

Poluição com os cuidados 

com a água 

    2º

T3

ºT 

 

Uso racional da água     2º

T3

ºT 

 

Alimentação saudável     2º

T3

ºT 

 

Meios de transporte      2º

T3

ºT 
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Meios de comunicação     2º

T3

ºT 

 

OBJETIVOS PARA 5 ANOS: 

 Identificar, com auxílio do(a) 

professor(a), problemas ambientais nos 

lugares conhecidos. 

 Selecionar e reaproveitar o lixo 

produzido por si ou por sua turma, 

compreendendo a importância de 

preservar o meio ambiente.  

 Conhecer as relações entre os seres 

humanos e a natureza, adquirindo 

conhecimentos sobre as formas de 

transformação e utilização dos 

recursos naturais. 

 Identificar os animais por suas 

características físicas. 

 Observar animais no ecossistema: 

modos de vida, cadeia alimentar e 

Práticas de compostagem      2º

T3

ºT 

Higiene do corpo humano       1º

T2

ºT 

3º

T 

Problemas ambientais      2º

T 

3º

T 

Poluição sonora      3º

T 

Poluição e cuidados com a 

água 

     1º

T2

ºT 
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outras características. 

 Identificar as principais características 

do corpo humano: partes e funções. 

 Conhecer cuidados básicos com a sua 

saúde: uso de medicamentos e vacinas, 

prática de atividade física e prevenção 

de acidentes. 

 Desenvolver ações referentes aos 

cuidados com o uso consciente da 

água. 

3º

T 

Cadeia alimentar      2º

T 

3º

T 

Partes e funções do corpo 

humano 

     1º

T2

ºT 

3º

T 

Meios de transporte      1º

T2

ºT 

3º

T 

Estados físicos da água      2º

T 

3º

T 
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Importância do ar      2º

T 

3º

T 

Poluição do ar      2º

T 

3º

T 

Medicamentos e vacinas      2º

T 

3º

T 

Hábitos saudáveis       1º

T2

ºT 

3º

T 

Órgãos dos sentidos      1º

T2

ºT 
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3º

T 

Uso racional da água      1º

T2

ºT 

3º

T 

(EI04/05ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens 

(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes. 

      

Percepção do entorno. 

Linguagem matemática. 

Comparação dos 

elementos no  espaço. 

Noções espaciais de 

orientação, de direção, de 

proximidade, de 

lateralidade, de     exterior 

e interior,de  lugar e de 

distância. 

Posição dos objetos. 

OBJETIVOS COMUM PARA 4 E 5 

ANOS: 

 Registro das observações, das 

manipulações e das medidas – 

múltiplas linguagens – usando 

diferentes suportes. 

 Perceber que os números fazem parte 

do cotidiano das pessoas. 

 Estabelecer a relação de 

correspondência biunívoca (termo a 

termo) entre a quantidade de objetos 

Espaço físico     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Medida de valor: sistema 

monetário brasileiro 

    3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Atributos de objetos      2º 2º



454  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Posição corporal. 

Noção temporal. 

Organização de dados e 

informações em suas 

representações visuais. 

Representação de 

quantidades. 

Medidas padronizadas e 

não padronizadas de 

comprimento, massa, 

capacidade e tempo. 

Fenômenos químicos: 

mistura de tintas para a 

produção de cores 

secundárias. 

Mudanças nos estados 

físicos da matéria. 

Correspondência 

biunívoca. 

de dois conjuntos. 

 Explorar o espaço escolar e do 

entorno, fazendo registros de suas 

observações. 

 Utilizar representações de espaços 

vivenciados para localizar objetos ou 

espaços/locais. 

 Participar de situações que envolvam a 

medição da altura de si e de outras 

crianças, por meio de fitas métricas e 

outros recursos. 

 Registrar suas constatações e/ou da 

turma resultantes das observações, 

manipulações e medidas. 

 Utilizar ferramentas de medidas não 

padronizadas, como os pés, as mãos e 

pequenos objetos de uso cotidiano em 

suas brincadeiras, construções ou 

criações. 

 Conhecer os estados físicos da água e 

T 

3º

T 

T 

3º

T 

Pontos de referência 

(proximidade, interioridade, 

direcionalidade) 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Objetos e suas 

características 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Medidas de comprimento 

(instrumentos) 

    2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Cores primárias e 

secundárias 

    1º

T2

ºT 

1º

T2

ºT 



455  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

registrar suas transformações em 

diferentes contextos. 

3º

T 

3º

T 

Sequência temporal: 

manhã/tarde, dia/noite, 

passagem de tempo 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Calendário e suas 

características 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Medidas de comprimento      1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Características opostas de 

grandezas de objetos: 

grande/pequeno/loge/curto, 

    1º

T2

ºT 

1º

T2

ºT 
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pesado/leve, mais e menos 3º

T 

3º

T 

Representação corporal: 

perto/longe, dentro e fora, 

acima/embaixo 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Medidas de massa 

(instrumentos) 

     2º

T 

3º

T 

Pontos de referência, 

direção, área continuidade e 

descontinuidade 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Estados físicos da água     2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 
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Dias da semana     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Relação número de 

quantidade 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Representação gráfica de 

quantidade 

    2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Peso, altura, comprimento, 

volume 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

OBJETIVOS PARA 4 ANOS: Medidas de volume     2º  
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 Registrar suas constatações e/ou da 

turma em diferentes suportes, 

utilizando desenhos e/ou tentativas de 

escrita. 

(instrumentos) T 

3º

T 

Rotina e noção temporal     2º

T 

3º

T 

 

Ferramentas de medidas não 

padronizadas 

    2º

T 

3º

T 

 

Mapas simples para 

localizar objetos ou 

espaços/locais 

      

OBJETIVOS PARA 5 ANOS: 

 Reconhecer pontos de referência de 

acordo com as noções de proximidade, 

interioridade e direcionalidade 

comunicando-se oralmente e 

representando com desenhos ou outras 

Espaço escolar e do entorno 

e registro 

     1º

T2

ºT 

3º

T 

Diferenças de tamanhos e      1º
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composições, a sua posição, a posição 

de pessoas e objetos no espaço. 

 Registrar suas constatações e/ou da 

turma em diferentes suportes, 

utilizando desenhos e tentativa de 

escrita do numeral. 

 Registrar de forma espontânea e 

orientada pelo(a) professor(a) os 

experimentos com uso de medidas, 

padronizadas ou não, de massa, 

comprimento, capacidade e tempo. 

 Fazer registros espontâneos sobre as 

observações realizadas em momentos 

de manipulação de objetos e materiais, 

identificando as transformações. 

 Observar as transformações produzidas 

nos alimentos em decorrência do 

preparo ou cozimento, fazendo 

registros espontâneos. 

 Registrar suas observações e 

objetos T2

ºT 

3º

T 

Comparação de diferentes 

elementos, estabelecendo 

relações de distâncias 

     1º

T2

ºT 

3º

T 

Calendário       1º

T2

ºT 

3º

T 

Numeral       1º

T2

ºT 

3º

T 

Relação de termo a termo      2º
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descobertas, fazendo-se entender, 

escolhendo linguagens e suportes mais 

eficientes a partir de sua intenção 

comunicativa, com auxílio do(a) 

professor(a). 

 Participar da organização de dados e 

informações em representações 

visuais: registro das rotinas, alterações 

do clima, passagem do tempo em 

calendário. 

(objetos e conjuntos) T 

3º

T 

Pontos de referencia: 

proximidade, interioridade e 

direcionalidade, posição do 

próprio corpo e em relação 

ao outro  

     1º

T2

ºT 

3º

T 

Misturas de cores       1T

2º

T 

3º

T 

Noções do sistema 

monetário(compra e venda) 

     2º

T 

3º

T 

(EI04/05ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.       

Propriedades e funções 

dos objetos. 

OBJETIVOS COMUM PARA 4 E 5 

ANOS: 

Características geométricas 

dos objetos: formas, 

    1º

T2

1º

T2
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Semelhanças e diferenças 

entre elementos. 

Classificação e 

agrupamento dos objetos 

de acordo com atributos. 

Tamanho, peso, forma, 

textura e posição dos 

objetos. 

Medidas padronizadas e 

não padronizadas de 

comprimento, massa, 

capacidade/ volume e 

valor. 

Linguagem matemática. 

Medida de valor: sistema 

monetário brasileiro. 

 Agrupar objetos e/ou figuras a partir 

de observações, manuseios e 

comparações de suas propriedades: 

cor, textura, comprimento, volume, 

forma e massa, uso social, 

semelhanças e diferenças. 

 Organizar os objetos no espaço de 

acordo com suas características, 

observando direção e sentido, posição 

e grandeza. 

 Conhecer instrumentos de medida 

padronizada e não padronizada de 

comprimento, massa e capacidade.                                                                                              

 Explorar unidades de medidas não 

convencionais (sacos com alimentos, 

saco de areia, garrafas com líquidos ou 

outros) para comparar elementos e 

estabelecer relações entre leve e 

pesado. 

 Utilizar unidades de medidas não 

bidimensionalidade e 

tridimensionalidade 

ºT 

3º

T 

ºT 

3º

T 

Agrupamento de objetos: 

cor tamanho, forma e peso 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Comparação de diferenças 

de altura e peso 

    2º

T 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Classificação de objetos de 

acordo com suas 

semelhanças e diferenças 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Noção de grandeza     1º

T2

1º

T2
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convencionais (garrafas, xícaras, 

copos, colheres ou outros) para 

comparar elementos estabelecendo 

relações entre cheio e vazio. 

ºT 

3º

T 

ºT 

3º

T 

Noção de correspondência 

(termo a termo)entre 

quantidade de objetos e 

entre conjuntos 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Agrupamento de 

objetos(cor, tamanho, forma 

e peso) 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Comparação de diferentes 

elementos estabelecendo 

relações de distancia, 

tamanho, comprimento e 

espessura 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

 

OBJETIVOS PARA 4 ANOS: Espaço escolar e seu     1º  
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 Explorar o espaço comparando 

objetos, formas e dimensões. 

entorno T2

ºT 

3º

T 

Mapas simples/ localização 

de objetos 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

 

OBJETIVOS PARA 5 ANOS: 

 Conhecer a medida de valor: cédulas e 

moedas, em simulações orientadas, 

percebendo seu uso social (trocas). 

 Identificar e nomear os atributos dos 

objetos destacando semelhanças e 

diferenças. 

 Vivenciar situações que envolvam o 

uso de instrumentos padronizados de 

medida de comprimento, massa e 

capacidade, realizando comparações. 

Ferramentas de medidas  

padronizadas  

     1º

T2

ºT 

3º

T 

Semelhanças e diferenças 

de objetos 

     1º

T2

ºT 

3º

T 

Sistema monetário      1º
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T2

ºT 

3º

T 

(EI04/05ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos 

seus familiares e da sua comunidade (tempo histórico, história - pertencimento). 

      

Diferentes pessoas, 

espaços, tempos e 

culturas. 

Família. 

Fases do desenvolvimento       

humano. 

Os objetos, suas 

características, funções e 

transformaçõesConceitos, 

formas e estruturas do 

mundo social e cultural. 

Noções de tempo. 

Sequência temporal nas 

narrativas     orais e 

OBJETIVOS COMUM PARA 4 E 5 

ANOS: 

 Conhecer os diferentes grupos 

familiares e as relações de 

convivência. 

 Identificar aspectos importantes de sua 

vida: local de nascimento (cidade, 

hospital/outros), data, medida (peso e 

altura). 

 Conhecer fatos de seu 

desenvolvimento e escolha de seu 

próprio nome. 

 Identificar mudanças ocorridas com a 

passagem do tempo (crescimento), 

Tipos de moradia     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Fonte de pesquisa     2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Autoconhecimento     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 
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registros gráficos. 

Conceitos básicos de 

tempo: agora, ontem, hoje, 

amanhã    etc. 

Formas de organização da 

cidade:        bairros, ruas, 

praças etc. 

História e significado do 

próprio nome e dos 

colegas. 

Vida, família, casa, 

moradia, bairro e  Escola. 

diferenciando eventos do passado e do 

presente. 

 Conhecer as formas de vida de outras 

crianças ou adultos, identificando 

costumes, ritos, hábitos, tradições e 

acontecimentos significativos do 

passado e do presente. 

 Conhecer celebrações e festas 

tradicionais da sua comunidade. 

 Conhecer os papéis desempenhados 

pela família e pela escola. 

 Identificar aspectos da organização da 

família, da casa, da escola, do bairro 

ou outros. 

Medidas e grandezas     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Linguagem matemática     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Linha do tempo (árvore 

genealógica) 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Organização familiar     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 
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Cultura familiar (costumes, 

tradições, crenças  

    2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Formas e  estrutura do 

mundo social e cultural 

    3º

T 

3º

T 

Recursos culturais e 

tecnológicos  

    2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Meio urbano e rural     2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Estações do ano      1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Distinção de eventos do     3º 2º
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passado, presente e futuro T T3

ºT 

Características  do meio em 

que vive 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Ordem seqüencial      1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Linha de tempo familiar      2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Narrativa coerente de ideias 

e fala 

    2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 
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Noções de caro/barato, 

necessário e supérfluo  

    3º

T 

3º

T 

Características, funções e 

transformações dos objetos 

    2º

T 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

(EI04/05ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois 

e o entre em uma sequência. 

      

Manipulação, exploração, 

comparação e 

agrupamento de objetos. 

Contagem oral. 

Sequenciação de objetos e 

fatos de acordo com 

critérios. 

Sistema de numeração 

decimal. 

Identificação e utilização 

dos números no contexto 

 Identificar os números e seus usos 

sociais em situações do dia a dia 

(refere-se ao código, à quantidade, à 

medida, à ordenação). 

 Perceber quantidades nas situações 

rotineiras. 

 Utilizar a contagem oral nas diferentes 

situações do cotidiano, desenvolvendo 

o reconhecimento de quantidades. 

 Comparar quantidades identificando se 

há mais, menos ou se a quantidade é 

Números e contagem     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Relação número e 

quantidade 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Sequência temporal     1º 1º
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social. 

Lugar e regularidade do 

número natural na 

sequência  numérica. 

Linguagem matemática. 

Noções básicas de 

quantidade: muito, pouco, 

mais, menos, bastante, 

nenhum. 

Noções básicas de divisão 

e multiplicação. 

Relação 

número/quantidade. 

Tratamento da 

informação. 

Representação de 

quantidades. 

Noções de cálculo e 

contagem como recurso 

para resolver problemas. 

igual. 

 Utilizar noções básicas de quantidade: 

muito/pouco, mais/menos, 

um/nenhum/muito. 

 Reconhecer posições de ordem linear 

como “estar entre dois”, 

direita/esquerda, frente/atrás. 

 Identificar o que vem antes e depois 

em uma sequência. 

 Comparar quantidades por estimativa 

ou correspondência biunívoca entre a 

quantidade de objetos de dois 

conjuntos. 

 Representar e comparar quantidades 

em contextos diversos (desenhos, 

objetos, brincadeiras, jogos e outros) 

de forma convencional ou não 

convencional, ampliando 

progressivamente a capacidade de 

estabelecer correspondência entre elas. 

T2

ºT 

3º

T 

T2

ºT 

3º

T 

Resolução de problemas 

(hipóteses) 

    2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Comparação e agrupamento      1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Diferentes possibilidades de 

contagem 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Sequência numérica      1º

T2

1º

T2
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Comparação de 

quantidades utilizando 

contagem, notação 

numérica em registros 

convencionais e não 

convencionais. 

Correspondência 

biunívoca. 

Introdução do algarismo 

zero e seu traçado e a 

dezena. 

Conservação e inclusão. 

 Ler e nomear números, usando a 

linguagem matemática para construir 

relações. 

 Realizar agrupamentos utilizando 

diferentes possibilidades de contagem. 

 Identificar a sequência numérica até 9, 

ampliando essa possibilidade. 

 Elaborar hipóteses para resolução de 

problemas que envolvam as ideias de 

adição e subtração com base em 

materiais concretos, jogos e 

brincadeiras, reconhecendo essas 

situações em seu cotidiano. 

ºT 

3º

T 

ºT 

3º

T 

Noção de quantidade: muito 

e pouco/ mais e menos, 

bastante e nenhum 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

OBJETIVOS  PARA  5 ANOS: 

 Representar numericamente as 

quantidades identificadas em 

diferentes situações estabelecendo a 

relação entre número e quantidade. 

 Realizar agrupamentos de elementos 

da mesma natureza em quantidades 

Contagem e suas 

possibilidades 

     1º

T2

ºT 

3º

T 

Noções de Divisão       1º

T2
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iguais. 

 Compreender situações que envolvam 

as ideias de divisão (ideia de repartir) 

com base em materiais concretos, 

ilustrações, jogos e brincadeiras para o 

reconhecimento dessas ações em seu 

cotidiano. 

 Agrupar objetos construindo e 

registrando a dezena. 

 Realizar o cálculo mental através de 

situações simples de soma e subtração, 

em situações mediadas pelo (a) 

professor(a) e auxílio do material. 

 Participar de rotinas e brincadeiras que 

envolvam a ideia de inclusão e 

conservação. 

ºT 

3º

T 

Operação de números: 

adição e subtração (até 10) 

     1º

T2

ºT 

3º

T 

Comparação de quantidades      1º

T2

ºT 

3º

T 

Relação número/ quantidade      1º

T2

ºT 

3º

T 

       

(EI04/05ET08) Expressar medidas (peso/ massa, altura/comprimento etc.), construindo gráficos       
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básicos. 

Linguagem matemática. 

Representação de 

quantidades. 

Tratamento da 

informação. 

Representação gráfica 

numérica. 

Representação de 

quantidades de forma 

convencional ou não 

convencional. 

Agrupamento de 

quantidades. 

Comparação entre  

quantidades: menos, mais, 

igual. 

Registros gráficos. 

Leitura e construção de 

gráficos. 

OBJETIVOS COMUM PARA 4 E 5 

ANOS: 

 Representar quantidades por meio de 

desenhos e registros gráficos.  

 Participar de situações de resolução de 

problemas utilizando gráficos básicos. 

 Comparar quantidades identificando se 

há mais, menos ou a quantidade é 

igual. 

 Ter contato com gráficos e tabela, 

organizando informações do contexto 

da sala de aula, com auxílio do(a) 

professor(a).  

 Comparar quantidades em tabelas e 

gráfico, com auxílio do(a) 

professor(a). 

 Ler gráficos coletivamente. 

 Construir, coletivamente, gráficos 

básicos. 

Contagem oral     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Números e quantidades     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Identificação e utilização 

dos números no contexto 

social 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Organização de dados     3º

T 

2º

T 

3º

T 
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Organização de dados. Registros gráficos     2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Sistema de numeração 

decimal 

    2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Gráficos (noção)     2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Medidas de massa(noção)     3º

T 

2º

T3

ºT 

Comparação de medidas de 

comprimento  

    2º

T 

3º

T 

2º

T 

3º

T 

Quantidade e representação      1º 1º



474  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

T2

ºT 

3º

T 

T2

ºT 

3º

T 

       

(EI04/05ET09)Utilizarconceitosbásicosdetempo(agora,antes,durante,depois,ontem,hoje,amanhã,le

nto,rápido,depressa,devagar,já,maistarde,daquiapouco, velho/novo, dias dasemana. 

      

Noções detempo. 

Transformações na 

natureza: sequência 

temporal, dia enoite. 

 

Linguagemmatemática. 

Recursos culturais e 

tecnológicos e medida 

detempo. 

Sequência 

temporalnasnarrativas orais e registrosgráficos. 

OBJETIVOS COMUM PARA 4 E 5 

ANOS: 

 

 Perceber a importância da passagem 

do tempo para esperar o preparo de 

alimentos ou até secagem de materiais 

para uso em sala (cola, tinta, 

porexemplo). 

 Observar o céu, astros, estrelas e seus 

movimentos (dia e noite), percebendo 

a passagem do tempo, com auxílio 

do(a)professor(a). 

 Participar de situações de organização 

Rotina, tempo, manhã, tarde     1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Registro temporal de 

transformações ocorridas 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Seriação numérica      1º

T2

ºT 

1º

T2

ºT 
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e registro da rotina diária utilizando os 

conceitos básicos de tempo. 

 Compreender o agora e o depois nos 

diferentes momentos do cotidiano de 

seu grupo construindo referências para 

apoiar sua percepção dotempo. 

 Explorar instrumentos de medidas de 

tempo em contextos significativos 

como: calendário, relógio analógico 

edigital. 

 Relacionar noções de tempo a seus 

ritmos biológicos para perceber a 

sequência temporal em sua rotina 

diária:alimentar-

se,brincar,descansar,tomarbanho,frequ

ênciaàescola,rituaisfamiliareseda 

 comunidade, dentre outros. 

 Reconhecer, em atividades de sua 

rotina, os conceitos agora e depois de, 

rápido e devagar,percebendo 

3º

T 

3º

T 

Medidas de tempo: manhã, 

tarde e noite e instrumentos 

de medida 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Recursos  culturais e 

tecnológicos  

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Dias da semana      1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Noções de transformações 

de matérias em objetos 

    1º

T2

ºT 

1º

T2

ºT 
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 que a atividade desenvolvida por si e 

por seus colegas acontecem em um 

determinado tempo de duração. 

 Observar, em atividades da sua rotina, 

a construção da sequência temporal: 

manhã/tarde, dia/noite, reconhecendo a 

passagem detempo. 

 Conhecer  as  características  e  

regularidades  docalendário, 

relacionando-as com a rotina diária e favorecendo a construção de noçõestemporais. 

3º

T 

3º

T 

Ritmos biológicos      1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

sequência temporal: manhã, 

tarde, dia e noite 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 

Conceitos básicos: agora/ 

deposi, rápido e devagar 

    1º

T2

ºT 

3º

T 

1º

T2

ºT 

3º

T 
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 OBJETIVOS  PARA  5 ANOS: 

 Recontar eventos importantes em uma 

ordemsequencial. 

Sequência temporal      1º

T2

ºT 

3º

T 

Instrumentos de medida de 

tempo 

     1º

T2

ºT 

3º

T 

Sequência numérica      1º

T2

ºT 
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3º

T 

 

7.17.5.3- Metodologia 

 Coerência com a concepção metodológica proposta nas DCEs: 

Art. 21. As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os seguintes princípios:  

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às                diferentes 

culturas, identidades e singularidades;  

Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática;  

Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais.  

Parágrafo Único: Os direitos de conhecer-se e de conviver relacionam-se aos princípios éticos, já os direitos de se expressar e de 

participar partem dos princípios políticos, enquanto que os direitos de brincar e de explorar contemplam os princípios estéticos. (PARANÁ, 

2018, p. 13).  

O ponto de partida para trabalhar a compreensão dos espaços social e cultural é a realidade do aluno e do seu grupo familiar e social. As 

comparações e as vivências sensoriais são encaminhamentos que auxiliarão nessa compreensão, assim como a elaboração dos conceitos de 

próximo e distante, do eu e do outro, das relações que se estabelecem entre os integrantes dos diferentes grupos e dentro de um mesmo grupo. 

FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR 

Ao trabalhar esse campo de experiência com os bebês (0 a 1 ano e 6 meses) faz se necessário colaborar para a interação da criança com o 

ambiente e com os indivíduos presentes nele, pois o bebê se comunica de diferentes formas e incluir a história de cada bebê no seu dia a dia, 

mostrar as diferenças de espaços, tempos, relações e transformações nas brincadeiras e atividades cotidianas é essencial.  
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O foco na Educação Infantil manter-se-á nos fatos importantes relacionados à história de vida do (a) aluno (a), de seus familiares e da sua 

comunidade de modo a construir compreensões sobre diferentes pessoas, espaços, tempos e culturas, por meio de vivências, relatos, entrevistas, 

observação de registros fotográficos, rodas de conversa, dentre outros procedimentos metodológicos que auxiliem na construção da noção de 

tempo histórico que se faz necessário trabalhar com práticas pedagógicas em todas as etapas da Educação Infantil. 

Ao trabalhar o campo de experiência com crianças bem pequenas (01 a 03 anos e 11 meses) o educador deverá trabalhar com práticas 

pedagógicas de apresentação das noções de espaços, das horas, de transformações climáticas, valores monetários e relações quantitativas. De 

forma que a criança conviva com essas noções que serão aprofundadas no próximo ano e estimulando a curiosidade sobre sua história pessoal e 

familiar. A criança que tem possibilidades de contato com brinquedos, jogos de montar, quebra-cabeça, jogo da memória, dentre outros, tem, ao 

brincar, um pensamento em ação, favorecendo o estabelecimento de relações cada vez mais complexas. Como não “sabe” contar, ela precisa, 

inicialmente, construir noções de “bastante, nada, muito, pouco, igual, mais, menos, maior, menor”, entre outros significados que são construídos 

a partir das comparações que estabelece. Essas comparações também contribuem para a construção do conhecimento lógico-matemático. Por 

isso, quanto mais o educador e o meio oportunizarem ações e recursos que possibilitem investigar, observar, estabelecer relações, perceber 

semelhanças e diferenças, explorar, reconhecer, descrever e envolver-se, maiores serão as oportunidades de desenvolvimento. 

Ressalta-se que é por meio das experiências ou das situações do cotidiano da criança, nas experiências vividas no seu universo cultural e, 

sobretudo, naquelas proporcionadas pelos atos de ensino promovidos pelo educador, que os processos mentais básicos para as aprendizagens da 

correspondência (ato de estabelecer a relação “um a um”); da comparação (ato de estabelecer diferenças e semelhanças) da classificação (o ato de 

separar por categorias de acordo com semelhanças ou diferenças); da sequenciação (ato de fazer suceder a cada elemento um outro sem 

considerar a ordem entre eles); da seriação (ato de ordenar uma sequência segundo um critério); da inclusão (ato de fazer abranger um conjunto 

por outro) e da conservação (ato de perceber que a quantidade não depende da arrumação, forma ou posição), vão corroborando para a 

construção do conceito de número.   

Ao tratar e refletir com a criança sobre os usos que são feitos dos números em nossa sociedade, a fim de compreender a sua função social 

é preciso situar as diferentes funções que esses desempenham, tais como contar, medir, ordenar e codificar, funções que estão presentes no 
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cotidiano, como indicar data de nascimento, o número de calçado e da roupa, a altura, o peso, a ordem de uma criança na fila, o peso de 

determinados alimentos, a distância, a metragem etc. 

Para trabalhar o campo de experiência com crianças pequenas (04 a 05 anos e 11 meses) o educador deverá desenvolver práticas 

pedagógicas que contemplem o desenvolvimento das noções de espaços, das horas, de transformações climáticas, valores monetários e relações 

quantitativas. As operações, por sua vez, estão intimamente vinculadas à construção do número nas medidas, na geometria e no tratamento das 

informações.  Aos 4/5 anos, a criança já conta, relaciona, enumera, faz correspondência, forma conjuntos iguais e inicia o registro independente 

de pequenas quantidades. 

É preciso, ainda, ensinar que medir é, essencialmente, comparar grandezas, tomando uma delas como padrão. É recomendável que se 

trabalhe com as medidas arbitrárias, num primeiro momento, quando o(a) aluno(a) estará estabelecendo suas primeiras relações, a partir daí, 

passar à compreensão das medidas padrões. 

Ressalta-se, no entanto, a importância de se fazer o uso de instrumentos como: balança, metro, litro, relógio, mostrando as mudanças ao 

longo do tempo. Da mesma forma, cabe trabalhar a função social do dinheiro na sociedade, a cédula e a moeda como sistema monetário 

contemporâneo. 

De todas as medidas trabalhadas, a de tempo é a que não usa a base decimal, por isso, a sua compreensão deve vir precedida das noções 

de temporalidade, as quais devem ser organizadas pelo educador nas rotinas que constituem as atividades no ambiente da Educação Infantil. 

Além disso, a exploração do espaço por meio dos órgãos sensoriais e dos movimentos e deslocamentos de engatinhar, de pegar, de rolar, 

de pular, de agarrar, de sentir, de perceber, de comparar grandezas, de perceber espaços abertos, fechados, fronteiras, vizinhanças, interior e 

exterior, se tornam essenciais à compreensão do espaço percebido/vivido. As noções básicas com relação à orientação no espaço devem ser 

trabalhadas a partir dos pontos de referência, situando as crianças em relação às outras crianças, em relação aos objetos do espaço e os objetos em 

relação a outros objetos. 

Convém, ainda, explorar as formas dos objetos que integram a sua cultura e a cultura dos seus pares, partindo dos sólidos geométricos, 

agrupando, observando critérios próprios ou fornecidos pelo educador, diferenciando-os (rolam, não rolam; porque não rolam, têm tampa, fundo, 
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entre outros), observando características comuns ou não, ou semelhanças e diferenças, situações essas que poderão resultar em sínteses orais 

coletivas, sendo registradas com o auxílio do educador, compondo, tabelas ou gráficos. O trabalho de planificação dos sólidos se faz pelo 

contorno das faces, montando e desmontando caixas, reconhecendo, percebendo, desenhando figuras planas, empilhando, contornando os 

sólidos, enfeitando, modificando, trabalhando com sombras, descrevendo oralmente formas, embalagens e espaços. 

Ainda é oportuno destacar que, ao explorar, construir, ler e interpretar esses gráficos há muitos conceitos que, de início, pela comparação 

e, mais tarde, pela exploração sistemática dos conteúdos, vão sendo formados. 

No contexto tratado até aqui, torna-se necessário que o educador domine saberes e conhecimentos/conteúdos e tenha clareza sobre os 

objetivos de aprendizagem, para exercer uma intervenção pedagógica coerente com os pressupostos que fundamentam este currículo, com as 

atividades guia ou dominante, possibilitando à criança o estabelecimento de relações e a apropriação do conhecimento.  

Ao se trabalhar com cada faixa etária é importante e essencial que o educar tenha conhecimento sobre as especificidades e características 

de cada idade, para que consiga desenvolver um planejamento com encaminhamentos eficientes e de acordo com as exigências de cada turma, 

lembrando que o brincar deve ser prioridade e estar presente em todos os momentos da educação infantil, visando que por meio dele é possível 

alcançar o desenvolvimento da aprendizagem da criança, pois é brincando que ela aprende, devendo então ao educador usar a criatividade para 

que por meio da brincadeira consiga obter resultados positivos aos seus objetivos do processo de ensino-aprendizagem infantil. 

PROPOSTA DE TRANSIÇÃO 

Deve se pensar com cautela no processo de transição entre as faixas etárias, pois as crianças são delicadas e necessitam de muita atenção 

principalmente no que diz respeito as mudanças do meio em que estão inseridas. Para as crianças de 3 anos para 4 anos a mudança no ambiente 

escolar será um pouco mais complexo, pois até os 3 anos de idade eles brincam livremente circulando pelo ambiente da sala, ou parque de 

diversão, se expressam da maneira que desejam. Já com 4 anos o ambiente da sala de aula é com cadeiras e carteiras, sendo que terão que ficar 

mais tempo sentados, será cobrada mais sua atenção e realização de atividades. Sendo assim, os educadores poderão promover no último 

trimestre a aproximação das crianças do maternal III para o ambiente do infantil IV, levar a criança para conhecer e ir se adaptando ao novo 

cenário. 



482  

De 4 para 5 anos não terá muita mudança pois o ambiente de sala de aula é praticamente o mesmo, o que pode ser feito é os educadores 

terem contato com as crianças para elas não se depararem com pessoas estranhas no próximo ano, e sempre trabalhar com brincadeiras para que 

elas não sintam tanta mudança, eis a importância do lúdico na educação infantil. 

De 5 anos para o ensino fundamental I o processo de transição será um pouco mais delicado, pois o ambiente em si se modifica total, 

desde a instituição ser outra, os educadores geralmente serão novos aos olhos dos pequenos, muitas vezes os colegas serão diferentes, a rotina de 

atividades também será diferente, para essa transição é necessário pensar em ações que ajudem a diminuir o impacto da mudança na criança. 

Se possível, planejar algumas visitas as escolas que ofereçam ensino fundamental, levar os alunos a conhecer o espaço e os funcionários, 

principalmente os educadores. No último trimestre conversar bastante e planejar algumas aulas no estilo do ensino fundamental, para as crianças 

perceber a diferença e não se sentirem perdidos ao entrar em contato com a nova rotina. 

 

DESAFIOS CONTEMPÔRANEOS 

É necessário o conhecimento da realidade da sociedade em que estamos inseridos, entender os indivíduos em que nela vivem e trabalhar 

da melhor forma possível os desafios contemporâneos. Sendo importante apresentar e trabalhar os diversos temas para as crianças desde cedo, 

entre eles citamos: 

- Direito da criança/ adolescente/ jovem; 

- Cidadania e Direitos humanos; 

- Relações étnico-raciais, o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana; 

- Educação ambiental; 

- Estatuto do Idoso; 

- Prevenção de drogas; 

- Educação fiscal/ educação tributaria;  

- Políticas para mulheres; 
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- Combate á violência; 

- Educação para o trânsito; 

- Inclusão social; 

-Símbolos; 

-Exibição de símbolos de produção nacional; 

-Educação alimentar; 

-Segurança e saúde; 

-Liberdade de consciência e crença-lei; 

-Sexualidade; 

-História do Paraná. 

Tais temas requer muita cautela ao serem abordados com as crianças, na linguagem a ser utilizada com eles e na maneira em que tais temas 

serão apresentados. O educador pode utilizar contação de histórias, desenhos animados e desenhos para colorir, encenação de personagens, 

brincadeiras, teatro, e brincadeiras com materiais recicláveis, entre outras formas que podem ser planejadas para trabalhar tais assuntos no 

ambiente escolar 

7.17.5.4- Avaliação 

A avaliação consiste em um processo de observação, investigação e reflexão constante da ação pedagógica, objetivando as intervenções 

necessárias. No processo avaliativo nossas atenções devem estar voltadas para o desenvolvimento e a aprendizagem, para os avanços. Nosso 

assunto na avaliação deve ser intelectual e não comportamental, nesse sentido o professor deve conhecer a trajetória da criança.  

Portanto, a avaliação enquanto mediação insere-se como um instrumento de reflexão que auxilie o professor a tomar consciência das 

mudanças, a operar em sua ação. É preciso insistir que a natureza de um relatório de avaliação não é o de apontar o que a criança é ou não é 

capaz de fazer. Os relatórios devem apontar os caminhos percorridos pelas crianças na construção do conhecimento e como o professor pode 

contribuir nessa construção. 
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A avaliação é entendida como um processo constante, cotidiano e progressivo por meio do qual o professor recolhe e analisa as 

informações sobre o ensino e a aprendizagem, visando à intervenção pedagógica. Ela é um componente do processo educativo e, articulada ao 

planejamento, se constitui em um importante instrumento de análise do trabalho pedagógico nas instituições de ensino. Considerados os 

pressupostos já enunciados nesta PPC, a avaliação na Educação Infantil demarca suas especificidades considerando o pressuposto legal de que 

os processos avaliativos não interferem na promoção da criança ao Ensino Fundamental, contudo, mediante isso, não se torna menos 

importante.  

Os objetivos de aprendizagem, os saberes e os conhecimentos previstos são pontos de referência para a definição dos instrumentos e 

critérios a serem utilizados para a configuração da avaliação nessa etapa do processo de escolarização, bem como a especificidade dessa faixa 

etária, a qual delimita a utilização de alguns instrumentos em detrimento de outros, exigindo uma atenção pedagógica por parte do(a) 

professor(a) para que a avaliação cumpra suas funções diagnóstica e formativa.  

Nesse contexto, destacam-se, aqui, alguns dos instrumentos que podem ser utilizados nessa etapa, incluindo os cuidados que exigem por 

parte de quem os utiliza:  

a) A observação: é um instrumento amplamente utilizado na Educação Infantil e requer atenção especial no sentido de saber o que é que 

está sendo observado, por que é importante observá-lo e quem será observado naquele determinado momento. O “quem” será definido pelo 

professor, tomando o cuidado de observar todas as crianças, porém, em momentos diferentes, a fim de comparar o desenvolvimento de cada 

criança em relação a si própria, ao longo do processo de intervenção, tomando como referencial os objetivos propostos, os saberes e os 

conhecimentos.   

b) A participação: ao interagir, ao desenvolver as atividades em grupos, nas brincadeiras, no desenvolvimento das atividades 

individuais, nas trocas, a participação se revela nas diversas atividades. Por conta disso, é importante que o olhar atento do professor seja capaz 

de captar onde precisará intervir para auxiliar, pois a participação é reveladora dos questionamentos da criança, das suas possibilidades de 

interação, demonstrando em quais aspectos o docente precisará agir com maior atenção. O uso da participação como instrumento de avaliação 

pressupõe a utilização dos registros de forma permanente, a fim de evitar equívocos.   
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A observação e a participação são instrumentos que, comumente, se integram como instrumentos de avaliação. A participação, por sua 

vez, carrega a especificidade de se constituir instrumento e também critério de avaliação. A participação por parte da criança, o momento em 

que ela participa e que interage, é instrumento a ser utilizado junto ao aluno da Educação Infantil. A forma como ele o faz e o envolvimento que 

dispensa se constituem no critério utilizado pelo professor para avaliar a participação dessa criança.   

c) Relatório: é um instrumento de acompanhamento do desenvolvimento da criança, que permite uma análise reflexiva com relação ao 

processo de aprendizagem de cada uma. Segundo Hoffmann (2000), o relatório de avaliação é o registro que historiciza o processo de 

construção de conhecimento e provoca o olhar reflexivo do professor sobre os desejos, interesses, conquistas, possibilidades e limites no 

desenvolvimento da criança, tornando-a partícipe. Nesse sentido, o relatório de acompanhamento possibilita a interação criança/professor na 

construção do conhecimento de forma contextualizada, tendo como ponto de reflexão os critérios previamente estabelecidos no planejamento.   

No tocante aos resultados do acompanhamento da criança, é importante que os professores dialoguem permanentemente, socializando 

todas as informações pertinentes ao seu desenvolvimento, discutindo com a equipe de apoio, com os demais professores e com a família, sempre 

que necessário, independentemente dos períodos destinados às reuniões, a fim de que a tomada de decisão se efetive em tempo de encaminhar 

ações, objetivando a resolução dos problemas detectados. Quando há mais de um professor trabalhando com as crianças em períodos diferentes, 

torna-se necessário retomar os registros elaborados pelo outro professor, discutindo os pontos que geraram dúvidas ou divergências, bem como 

analisar os processos desenvolvidos, confrontando os com as informações fornecidas pela família, de modo a elaborar pareceres mais completos 

sobre o que é o objeto de trabalho da instituição escolar, inclusive.  

Há necessidade, portanto, de se criar tempos e espaços para que professores, administradores, atendentes, funcionários, técnicos, pais e 

familiares reflitam sobre o trabalho desenvolvido com a criança e seu processo de desenvolvimento, o que não quer dizer que se deva efetivar 

uma prática de reuniões periódicas com os pais para a entrega de pareceres finais, mas, ao contrário, significa criar oportunidades frequentes de 

troca de ideias, informações e sugestões. Nesse contexto, explicita-se a importância do Conselho de Classe na Educação Infantil, momento 

oportuno para identificar os avanços e as necessidades de intervenção pedagógica por parte dos professores e demais profissionais que atuam 

junto às crianças, bem como por parte da família. A reflexão sobre o que é realizado e sobre os resultados obtidos permite o olhar avaliativo 
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sobre todo o encaminhamento pedagógico da instituição bem como o trabalho de cada professor envolvido; servindo ao propósito reflexivo de 

toda a prática, de modo que a avaliação assuma seu caráter diagnóstico-formativo, envolvendo todos os sujeitos indistintamente.   

A avaliação na Educação Infantil não tem caráter de retenção nem seleção dos alunos, no sentido de constituir turmas homogêneas. A 

coerência na avaliação requer que os critérios legais que estabelecem o número de crianças atendidas por cada professor, em cada faixa etária, 

sejam, no mínimo, respeitados, possibilitando, ainda, a análise de acordo com os diferentes contextos em que a Educação Infantil está inserida, 

independentemente de ser em Centros de Educação Infantil ou na instituição escolar que atende também a etapa do Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais, pois realidades diferentes podem requerer critérios diferenciados de distribuição adulto/criança. 

Respeitadas as exigências legais, há que preponderar o respeito ao desenvolvimento máximo das potencialidades humanas, por meio da 

garantia do direito à apropriação do acervo cultural produzido e acumulado pela humanidade, tarefa essa viabilizada por atos de ensino 

devidamente planejados, considerando a atividade guia do desenvolvimento humano como referência de modo a garantir as aprendizagens por 

parte dos estudantes, tarefa nuclear da instituição de ensino.   

 As intervenções pedagógicas para o atendimento a alunos com defasagens da aprendizagem no CMEI Irmã Dulce, faz se diante do 

acompanhamento e de avaliações realizadas por professores e pela equipe pedagógica, para o encaminhamento a profissionais que possam 

identificar o tipo de transtorno apresentado, e se, necessário for, é solicitado um professor especializado para acompanhar e ajudar este aluno em 

sala, sanando algumas dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. Também é conversado com os pais sobre cada caso, a fim de que 

estes possam contribuir para que o trabalho pedagógico se realize da melhor maneira possível.  

Ainda para melhor atender estes alunos, a equipe pedagógica auxilia disponibilizando materiais didáticos pedagógicos que contribuem 

para o melhor desenvolvimento integral desses alunos. 
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