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Carta da Supervisão e Coordenação de Rio Grande da Serra 

 

Prezados Professores e Gestores 

 

         Este é o currículo da Secretaria de Educação e Cultura de Rio Grande da Serra. É chegada a hora da mobilização de todos para a sua 

implantação. Esse é o desafio para o ano de 2019, que é um ano de estudo e avaliação das propostas, para os ajustes necessários, com a 

participação de todos os professores e gestores, para que em 2020 tenhamos um currículo mais afinado à representatividade de Rio Grande da 

Serra, como foi intencionado na sua construção. 

        Pela primeira vez temos um currículo pensado para a Educação Básica. Partindo dos princípios da BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular) e das características da educação de Rio Grande da Serra, são articuladas as etapas da Educação Infantil. 

         O currículo enseja a participação e as contribuições do movimento de palestras e seminários, que aconteceram em 02 de fevereiro de 2018, 

palestra com formação de professores sobre o tema “Um diálogo entre a BNCC e o material de apoio pedagógico de Rio Grande da Serra” – 

Palestrante Regiane Libanes e Sandra Clara Barzan e, no dia 26 de julho de 2019 com o tema “ O desenvolvimento da criança dia logando com a 

prática da BNCC” – Palestrante Alaíde Palagano Ferreira, Janete Jacinto Bonfim e Solange Olai de Lima Rodrigues, que deram voz a todos os 

contos de Rio Grande da Serra por meio de seus representantes em uma verdadeira colaboração democrática e ética, como a nossa educação 

merece! 

         Esperamos que todos sintam-se representados em cada um dos elementos que o compõem. 
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INTRODUÇÃO 

          A Secretária de Educação de Rio Grande da Serra, seguindo no compromisso público de propor recursos para a melhoria do ensino e 

aprendizagem, apresenta o Currículo de Rio Grande da Serra como documento orientador da Educação Básica nas escolas do município, com a 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para toda a Educação Infantil. 

         Esta nova etapa teve início no dia 14 de outubro de 2019, quando a Secretária de Educação de Rio Grande da Serra e a união dos dirigentes 

municipais efetivaram, em regime de colaboração e por meio de um conjunto de ações, oportunidades para que todas as redes de educação 

municipais pudessem participar da construção curricular. 

         O regime de colaboração tem como objetivo romper a fragmentação das políticas educacionais e contribuir com as aprendizagens dos 

estudantes para melhorar a qualidade de educação. O processo colaborativo que envolveu diversos atores educacionais, como redatores e 

redatoras municipais. 

         A partir dos direitos de aprendizagem propostos na BNCC, os redatores alinharam diversos documentos curriculares do município que 

resultaram no documento base, que foi para uma consulta “on line”. Com aprovação, foi possível articular sugestões e contribuições para 

construção do Currículo. 

        Como afirmado nos PCNs, assim organizou-se o planejamento curricular no dia 14 de outubro de 2019 com a equipe de trabalho, 

provocando-se o estudo e a reflexão contínuos, dando sentido às ações cotidianas, reduzindo a improvisação e as condutas estereotipadas e 

rotineiras que, muitas vezes, são contraditórias com os objetivos educacionais compartilhados ( Brasil...(SEF/MEC), 1977,p.49). 

        Após realizar as atividades previstas no planejamento curricular inicial, o grupo de professores responderam um questionário, segundo a 

avaliação diagnóstica feita a respeito da turma, para o controle e avaliação do processo educativo, podendo redefinir o planejamento inicial.     
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Dessa forma, é importante destacar que algumas formas de se organizar o trabalho pedagógico permitem uma maior aproximação entre 

princípios de emancipação humana e a prática de ensinar e aprender. Comecemos por lembrar que na escola deve-se planejar sempre para grupos 

heterogêneos e que essa heterogeneidade se expressa em diferentes modos e ritmos de se aprender, em função dos diferentes interesses e 

necessidades. Um trabalho que contemple a todos os alunos deve considerar a possibilidade de variar atividades, de modo a adequar o ensino às 

necessidades que são diferentes de aluno para aluno. 

         Enfatizamos que ler atribuindo sentido ao texto é possível, mesmo quando ainda a criança não lê por si própria, mas por meio da leitura e 

mediação do professor. Para tanto, ela deve ser levada a experimentação diferentes modos de ler, a partir de diferentes propósitos, conforme os 

conhecimentos de leitura que tenha. 

         A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Rio Grande da Serra, institui uma política de educação básica municipal e tomou a 

decisão de obter e valorizar os resultados a partir do envolvimento e comprometimento das escolas e dos atores ali presentes. 
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I - Propostas Pedagógicas 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil propõem que as propostas pedagógicas dessa etapa do ensino sigam 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. 

 

II - Currículo 
 

Uma das maneiras de se conceber o currículo, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, é entendê-lo como 

constituído pelas “experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, que buscam articular 

vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados”. Tais conhecimentos são selecionados e transformados 

pela escola, para que possam ser ensinados. Ao mesmo tempo, eles contribuem com a formação ética, estética e política dos alunos e alunas. É 

fundamental que a escola expresse com clareza o que espera dos estudantes, buscando coerência entre o que prega e o que realmente ensina. As 

práticas pedagógicas devem ser intencionalmente planejadas e permanentemente avaliadas. O planejamento e a avaliação das ações pedagógicas 

devem considerar a Proposta Curricular da Rede, o Projeto Político-Pedagógico da escola e o próprio currículo. 

 De acordo com o artigo 26 da LDB, “os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos”. 
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1. Currículo na educação infantil 
 

 O currículo na educação infantil pode ser compreendido como um conjunto de práticas que articulam os saberes das crianças com 

os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico da sociedade. Tais práticas são efetivadas por meio 

das relações que as crianças estabelecem com os educadores e com as outras crianças. Essas práticas educativas afetam a construção das 

identidades das próprias crianças. O currículo deve ter como eixos as interações e a brincadeira. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil, suas propostas pedagógicas precisam garantir experiências que: 

- Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

- Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: 

gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

- Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes 

suportes e gêneros textuais orais e escritos; 

- Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais; 

- Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas; 

- Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-

organização, saúde e bem-estar; 

- Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades 

no diálogo e conhecimento da diversidade; 

- 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; 
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- Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, 

fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; 

- 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; 

- Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras; 

  

 
III - O que é a BNCC? 

 
 É a Base Nacional Comum Curricular, um documento normativo para as redes de ensino e suas instituições públicas e privadas, 

referência obrigatória para elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas para o ensino infantil e fundamental. Sua finalidade é 

traçar percursos de aprendizagem e desenvolvimento dos educandos da educação básica, ao longo da educação infantil, do ensino fundamental e 

ensino médio. 

 

1. Os Objetivos da BNCC 

 
 

   A BNCC tem como principal objetivo garantir a equidade entre todos os alunos e alunas do Brasil. Ou seja, visa assegurar a igualdade 

de condições e oportunidades a cada um dos estudantes de qualquer escola pública ou privada. A BNCC busca reduzir as desigualdades 

educacionais desse país continental, definindo o que deve ser ensinado em cada etapa da trajetória da educação básica. 

 A Base atende aos preceitos legais, desde o que está previsto na Constituição Federal, passando pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB – Lei 9.394/96) e pelo Plano Nacional de Educação (PNE – Lei 13.005/14). A BNCC também segue as Diretrizes 
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Curriculares Nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). É orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN). A Base procura também proporcionar a formação humana integral e 

contribuir para a construção de uma sociedade melhor. 

 Para tanto, tem como pontos destacados: 

- Respeito à autonomia dos sistemas de ensino para a construção/revisão dos currículos, bem como das escolas para a construção/revisão 

dos projetos políticos e pedagógicos (PPP). 

- Obrigatoriedade para todas as escolas brasileiras de educação básica. 

- Fundamentação em evidências de pesquisas nacionais e internacionais. 

- Foco nos conhecimentos, saberes e valores essenciais que todos os estudantes devem aprender para o seu pleno desenvolvimento e para 

o desenvolvimento da sociedade. 

- Diversidade como parte integrante e fundamental. 

- Estrutura construída de forma democrática e participativa, com a colaboração entre União, estados e municípios. 

- Clareza e objetividade da sua estrutura e organização. 

- Progressão nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de cada etapa da educação básica, de forma articulada, orgânica e 

sistêmica. 

 

2. BNCC e as 10 Competências Gerais para Educação Básica 

 

2.1 Conhecimento — Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e 

digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
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democrática e inclusiva. 

   

Objetivo: Entender e explicar a realidade, colaborar com a sociedade e continuar a aprender. 

2.2  Pensamento Científico, Crítico e Criativo — Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise  crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 

hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 

áreas. 

  Objetivo: Investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. 

2.3  Repertório Cultural — Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 

participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

 Objetivo: Fruir e participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

2.4 Comunicação — Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, 

sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo. 
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     Objetivo: Expressar-se e partilhar informações, sentimentos, ideias, experiências e produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo. 

2.5 Cultura Digital — Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

     Objetivo: Comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo de autoria. 

2.6 Trabalho e Projeto de Vida — Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício 

da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

                          Objetivo: Entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu   projeto de vida com liberdade, 

autonomia, criticidade e responsabilidade. 

2.7 Argumentação — Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, 

pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do 

planeta. 
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 Objetivo: Formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns   com base em direitos humanos, consciência 

socioambiental, consumo responsável e ética. 

2.8 Autoconhecimento e Autocuidado — Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de  sua saúde física e emocional, compreendendo-se 

na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

 Objetivo: Cuidar da saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para 

lidar com elas. 

2.9 Empatia e Cooperação — Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 

grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 Objetivo: Fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da     

diversidade, sem preconceito de qualquer natureza. 

2.10  Responsabilidade e Cidadania — Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários. 
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3. Entenda as principais mudanças da BNCC 

 
 A grande mudança proposta pela BNCC na Educação Infantil está na definição de seis direitos fundamentais para as crianças de 0 a 5 

anos: 

 

  1. Conviver; 

  2. Brincar; 

  3. Participar; 

  4. Explorar; 

  5. Expressar; 

6. Conhecer-se. 

 

 Esses pontos serão melhor definidos mais adiante. Além disso, outros tópicos sofreram modificações e devem ser analisados para uma 

melhor aplicação da BNCC na Educação Infantil, como por exemplo os Eixos que passaram à denominação de Campos de Experiências, que são 

vivências pelas quais as crianças poderão interagir e se expressar, convivendo com situações que permitam a elas explorar, pesquisar, imaginar e 

movimentar. A BNCC designa Campos de Experiências e Direitos de Aprendizagens para a educação infantil que discorreremos a seguir: 

 

3.1 CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 
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O eu, o outro e o nós 

 

    O convívio com outras pessoas faz as crianças constituírem uma maneira própria de agir, pensar e sentir. Elas passam a entender que 

existem outros modos de vida e pontos de vista diferentes. Ao mesmo tempo, elas podem construir sua autonomia e senso de reciprocidade, 

autocuidado e interdependência com o  meio. Dessa forma, o ideal é criar  oportunidades para que os pequenos entrem em contato com 

outros grupos sociais e culturais. Durante essas experiências, elas podem desenvolver a forma de perceber a si mesmas e ao outro. Assim, passam 

a valorizar a sua própria identidade sem desrespeitar os outros e reconhecendo as diferenças que nos representam como seres humanos. 

 

Corpo, gestos e movimentos 

 

 Desde cedo, as crianças conseguem explorar o mundo, o espaço e os objetos por meio do corpo, com os sentidos, gestos e movimentos. 

Assim, elas estabelecem relações, brincam, se expressam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o  outro e sobre o universo cultural e social. 

Por meio das diferentes formas de expressão, como a dança, a música, o teatro e  as brincadeiras de faz de conta, elas se expressam e se 

comunicam tanto com a linguagem quanto com o corpo e com as emoções. Nesse campo de experiência, o corpo da criança  ganha centralidade. 

Assim, a escola deve promover oportunidades para que ela possa explorar e vivenciar um amplo espectro de possibilidades.  

 

Traços, sons, cores e formas 

 

 As crianças podem vivenciar experiências diversificadas além de várias formas de linguagens e expressões, por meio do contato com 

diferentes manifestações culturais, artísticas e científicas no cotidiano da escola. Essas experiências colaboram para que, desde muito cedo, os 
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pequenos  desenvolvam senso crítico e estético. Além disso, elas aprimoram o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade na qual 

estão inseridas. 

 Assim, a Educação Infantil precisa possibilitar a participação das crianças em produções que envolvem música, dança, teatro, artes 

visuais e audiovisuais. O objetivo é favorecer o desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade e da expressão pessoal. 

 

Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

  Durante a Educação Infantil, é necessário estimular os pequenos a ouvir e a falar, por meio de experiências que potencializam sua 

participação na cultura oral. É escutando histórias, participando de conversas e ouvindo narrativas em  múltiplas linguagens que a criança se 

estabelece ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. 

 O contato com a literatura infantil proposto e mediado pelo educador contribui para o desenvolvimento do gosto pela leitura, além de 

estimular a imaginação e ampliar o conhecimento de mundo. Ainda nesse sentido, a imersão na cultura escrita deve partir das curiosidades e dos 

conhecimentos prévios. 

 O contato com fábulas, contos, histórias e poemas, entre outros, também propicia a familiaridade com os livros e com os diferentes 

gêneros literários. Nesse convívio, as crianças vão desenvolvendo hipóteses sobre a escrita, que se apresentam, inicialmente, em forma de 

rabiscos. Isso faz com que elas, aos poucos, conheçam as letras do alfabeto, mesmo que em caligrafias   não convencionais e espontâneas. Porém, 

isso já indica sua compreensão da escrita como forma de comunicação e representação da língua. 

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
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As crianças estão inseridas em tempos e espaços de dimensões diferentes e sempre procuram se situar, seja em casas, ruas e bairros ou em 

entender o que é  noite, dia, hoje ou ontem. Elas também demonstram curiosidades sobre o mundo físico, como seu próprio  corpo, os 

animais, as plantas, os fenômenos climáticos e as transformações da natureza. O mesmo ocorre com o mundo sócio cultural e a busca para 

entender as relações sociais e de parentesco entre as pessoas conhecidas. Portanto, a Educação Infantil deve fornecer experiências nas quais as 

crianças façam suas próprias observações, manipulem objetos, investiguem e explorem seu entorno, levantem hipóteses e consultem fontes de 

informação para buscar respostas às suas curiosidades. 

 

3.2    DIREITOS DA APRENDIZAGEM 

 

Conviver 

 

 Direito de conviver com outros indivíduos, em pequenos e grandes grupos, usando diferentes linguagens e aumentando o conhecimento 

de si e do outro. É importante manter o respeito em relação às diferenças pessoais e culturais. Para isso, a escola pode oferecer situações em que 

as crianças consigam interagir e brincar com os colegas. Jogos, por exemplo, promovem oportunidades de convívio nas quais é necessário 

respeitar regras. 

 

Brincar 

 

           Brincar diariamente, em diferentes formas, espaços  e tempos,  com  vários   companheiros,  amplia e diversifica o acesso dos pequenos às 
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produções culturais. 

 Além disso, as brincadeiras desenvolvem a imaginação, os conhecimentos, a criatividade, as experiências corporais, sociais, emocionais, 

sensoriais, cognitivas e relacionais. Para garantir esse direito, as recreações devem estar presentes na rotina da criança. Elas precisam ser 

variadas e planejadas, acontecendo em espaços abertos e fechados, em pequenos e grandes grupos, assim por diante. 

 Dessa forma, os alunos também constroem a autonomia e escolhem suas  atividades favoritas, criam as próprias regras, inventam desafios 

e brincam livremente. 

 

Participar 

 

                        A BNCC diz que é importante para o aluno participar ativamente, com outras crianças e outros adultos, tanto do planejamento da gestão 

escolar e das atividades de aprendizado infantil sugeridas pelos professores quanto da realização das ações da vida cotidiana. Isso inclui 

envolver-se com a escolha dos materiais, das brincadeiras e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e produzindo conhecimento, se 

posicionando e tomando decisões. Uma boa forma de garantir esse direito é propondo a construção de casinhas de brinquedo. O educador pode 

planejar como ela será montada, separar os materiais e pedir para os alunos que a construam. Isso permite que eles decidam a estrutura, a cor, e 

assim por diante. 

 

Explorar 

 

  Explorar gestos, movimentos, formas, sons, texturas, palavras, cores, transformações, histórias, relacionamentos, emoções, elementos da 

natureza e objetos, dentro e fora da escola, amplia os saberes sobre a cultura. Isso ocorre em suas diferentes modalidades: na escrita, nas artes, na 
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tecnologia e na ciência. Para isso, é essencial permitir que os pequenos explorem os materiais sozinhos. 

 

 

Expressar 

 

 A BNCC na Educação Infantil diz que a criança tem o direito de expressar, como sujeito criativo, dialógico e sensível, suas emoções, 

necessidades, dúvidas, sentimentos, descobertas, hipóteses, questionamentos e opiniões — novamente, por meio de diferentes linguagens. Assim, 

a escola pode promover momentos de fala em rodas de conversa para que os pequenos tenham esse direito garantido. Outra opção é criar 

assembleias e conselhos em que eles possam votar e argumentar sobre decisões que afetam o coletivo. 

 

Conhecer-se 

 

 Conhecer-se e construir sua identidade social, cultural e pessoal, criando uma imagem positiva de si e de seu grupo de pertencimento, nas 

diversas experiências e interações vivenciadas dentro e fora do ambiente escolar. Boa parte das práticas ajudam a garantir esse direito, mas novas 

ações estratégicas podem ser pensadas. Para os bebês, por exemplo, é possível deixá-los em frente a espelhos para que se observem. 

 

 

 

 



24 
 

IV - As crianças da Educação Infantil 

 

Segundo o Parecer CNE/CEB nº 20/0916, a criança “é sujeito histórico e de direitos, que se desenvolve nas interações, relações e práticas 

cotidianas a ela disponibilizadas e por ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos quais se 

insere”. A criança é, portanto, um ser competente e ativo, que se relaciona, brinca, deseja, se comunica, explora, questiona e constrói sentidos e 

aprendizagens sobre si e sobre o mundo que a cerca. 

O período atendido pela educação infantil é marcado por importantes aquisições, entre elas: a marcha, a fala, o controle do esfíncter, a 

formação da imaginação e a capacidade de “fazer de conta” e de representar, usando diferentes linguagens. 

O Parecer CNE/CEB nº 20/09 ressalta que “a motricidade, a linguagem, o pensamento, a afetividade e a sociabilidade são aspectos 

integrados e se desenvolvem a partir das interações que, desde o nascimento, a criança estabelece com diferentes parceiros, a depender da 

maneira como sua capacidade para construir conhecimento é possibilitada e trabalhada nas situações em que ela participa”.  

O brincar, além de ser um direito da criança, é sua atividade fundamental.  A brincadeira oferece oportunidades para que ela se expresse, 

imite e construa o novo. Possibilita à criança a investigação e a aprendizagem sobre as pessoas e o mundo. 
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V - O Papel do Professor na Educação Infantil 

           Engana-se quem pensa que o papel do professor é apenas ensinar.... O educador também é responsável por proporcionar às crianças 

experiências que auxiliam a desenvolver suas capacidades cognitivas, como atenção, memória, raciocínio e o bem estar em um ambiente cheio de 

pluralidade. 

A educação infantil primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos em seus 

aspectos físico, psicológicos, integral e social, complementando a ação da família e da comunidade (LDB Art. 29). Como explica o referencial 

curricular nacional da educação infantil, cabe ao professor trabalhar com conteúdos de natureza específicas, provenientes das diversas áreas do 

conhecimento. Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação bastante ampla do profissional que deve tornar-se, ele também, um 

aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática debatendo com seus pares, dialogando com as famílias e a comunidade e buscando 

informações necessárias para o trabalho que desenvolve. A observação, o registro, o planejamento e avaliação são instrumentos essenciais para a 

reflexão sobre a prática direta com as crianças. 

 

1. Formação Continuada dos Professores 

A formação inicial e continuada dos profissionais de ensino para a Educação Básica é, atualmente, um dos temas principais da agenda das 

políticas públicas no Brasil. 

É neste cenário que a licenciatura em Pedagogia se torna, atualmente, um dos principais cursos de formação docente para a Educação 

Básica, notadamente, para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 

Por conta disso, o desafio que enfrentamos é o do oferecimento de cursos capazes de proporcionar uma formação de docentes para a 

atuação nas milhares de salas de aula existentes neste país, preparando-os para os desafios cotidianos das escolas, em suas diferentes dimensões. 
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Diante do exposto, torna-se fundamental, dente outras coisas, que os cursos de Pedagogia assumam efetivamente seu papel na formação 

de professores para o exercício do magistério nos primeiros anos de escolarização. Além disso, a aproximação mais coesa entre escolas de 

Educação Básica e as instituições de educação superior é um aspecto central para o aprimoramento da formação a ser oferecida aos futuros 

docentes, uma vez que promove o contato direto com a realidade das escolas públicas e favorece a aquisição de experiências profissionais, bem 

como as investigações e os conhecimentos sobre práticas de ensino. 

O art. 67 da Lei 9394/96, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) assegura aos docentes do magistério público: 

A- Ingresso, exclusivamente, por concurso de provas e títulos; 

B- Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; 

C- Piso salarial profissional; 

D- Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho; 

E- Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; 

F- Condições adequadas de trabalho. 

A LDB, no parágrafo único do referido artigo, diz que a experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de 

quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema. 

 No Art. 13, LDB, são citados os seguintes deveres dos docentes: 

- Participar da proposta pedagógica da escola; 

- Elaborar um plano de trabalho docente (PTD); 

- Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
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- Elaborar estratégias para os alunos de menor rendimento; 

- Ministrar aulas nos dias letivos estabelecidos pela escola; 

- Participar do planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

- Articular-se com as famílias dos alunos e a comunidade.  

 

 

2. Como avaliar na Educação Infantil? 

 

 Na Educação Infantil uma brincadeira pode ter subsídios para avaliar o desenvolvimento dos educandos. O olhar que busca captar o 

desenvolvimento, as expressões, a construção do pensamento e do conhecimento são elementos que servirão para o professor planejar atividades 

ajustadas ao momento que a criança  vive. A avaliação ocorre permanentemente, norteando o caminho no processo da aprendizagem das crianças. 

Avaliar é acompanhar essa trajetória, levando em conta suas mudanças e transformações. Precisamos levar em conta as potencialidades 

cognitivas das crianças. Para isso é preciso oportunizar práticas que sejam desafiadoras e provocativas aos educandos.  

 As DCNEIs já aprovam desde 2010 a necessidade de criar procedimentos para acompanhar o trabalho pedagógico e avaliar o 

desenvolvimento das crianças. Há diferentes maneiras de registrar essa avaliação. O registro em forma de relatórios individuais, é uma prática de 

avaliação, e a criação de portfólios,  também. Eles são compostos por fichas descritivas e outros elementos, uma combinação de diferentes 

instrumentos. O portfólio, quando bem estruturado e produzido, é um raio-x, uma fotografia da turma e também de cada aluno. 
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 VI - Inseparabilidade do cuidar e do educar 

 
As instituições escolares devem assegurar a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como inseparável do processo 

educativo. A relação indissociável entre o educar e o cuidar fica mais evidente na educação infantil. A  criança pequena necessita do adulto até 

adquirir progressivamente autonomia para cuidar de si. O Parecer CNE/CEB nº 20/0918 afirma que “o cuidado, compreendido na sua dimensão 

necessariamente humana de lidar com questões de intimidade e  afetividade, é característica não apenas da educação infantil, mas de todos os 

níveis de ensino”. 

 Nas instituições escolares há uma série de atividades rotineiras que visam ao conforto, bem-estar, segurança e sobrevivência das crianças: 

alimentação, hidratação, higiene e outros cuidados com a saúde. Tais procedimentos possibilitam diversas aprendizagens: 

 - A construção da identidade e da autonomia; 

 - O cuidado consigo; 

 - A aquisição de hábitos saudáveis; 

 - Os procedimentos envolvidos nas ações de cuidado; 

 - O sentir-se confiante em receber cuidados de pessoas diferentes; 

 - A percepção do outro e o cuidar dele, se necessário; 

 - A construção de vínculos afetivos; 

 - A capacidade de expressar necessidades, desejos, desagrados; 

 - A progressiva discriminação corporal; 

 - A percepção das diferentes sensações do próprio corpo; 

 - A comunicação com o outro; 
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 - O controle dos movimentos e impulsos, etc. 

Assim como outros momentos vividos pela criança na escola, esses também podem ser prazerosos e educativos. Cuidar significa acolher, 

apoiar, estar disponível e atento às necessidades do outro. O projeto pedagógico das escolas deve integrar o cuidado e a aprendizagem. 

O cuidar também inclui a organização da escola, de seus horários, espaços e materiais. Isso proporciona um ambiente seguro, agradável e 

que oferece experiências ricas e desafiadoras para as crianças, os adolescentes, os jovens e adultos. 

 

 

VII - Inclusão na Educação Infantil 

 

A LDB 9394/96, considera a Educação Infantil a primeira etapa da Educação Básica, que visa o desenvolvimento integral da criança de 0 

a 5 anos e 11 meses de idade, atingindo os aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil, de 2010, vem orientar, articular o desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas em  instituições de Educação Infantil, 

logo, complementadas pela Base Nacional Comum Curricular, que garante condições para o trabalho com a diversidade. 

O trabalho pedagógico deve incluir o cultivo de uma visão plural de mundo e de um olhar que respeite as diferenças existentes entre as 

pessoas e entre os contextos ou culturas. Esse trabalho deve ser, portanto, pautado pela constante reflexão e intervenção, por parte do professor 

no combate ao preconceito e as discriminações culturais, de gênero, étnico-raciais, de classe social. Portanto as instituições precisam conhecer e 

trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a riqueza e diversidade das contribuições familiares e das comunidades, suas crenças e 

manifestações culturais, fortalecendo formas de atendimento articulados aos saberes e as especificidades de cada comunidade. 

Nesta expectativa a instituição deve criar espaço para acolher a pluralidade e a diversidade, sendo necessário um planejamento prático que 

considere o trabalho com as culturas plurais, onde haja diálogo com diversidade de contribuições aperfeiçoando o acesso, inclusão e permanência 
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dos educandos para uma escola de qualidade. 

Assim, a discussão da inclusão no âmbito escolar, soma-se ao desenvolvimento de todos os aspectos de exclusão existentes nas 

instituições escolares e no contexto social envolvendo uma revisão de posturas, valores,  conhecimentos sobre as relações de poder e dominação, 

os aspectos referentes ao  multiculturalismo, as diferenças de gênero, raça, etnia, classe, religiosidade e a equiparação de oportunidades. 

Enfim, percebe-se a necessidade de um currículo que valorize as  diferenças que conceba a diversidade de forma positiva, colocando em 

confronto não só as diferenças bem visíveis de pertencimento de desenvolvimento de projetos, mas também as invisíveis diferenças em relação 

ao mundo, ao tempo, a ordem, ao saber, ao trabalho e outras dimensões da existência. 
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BERÇARIO (0 A 1 ANO E SEIS MESES). 

“ O EU, O OUTRO E O NÓS” 
OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 

APRENDIZAGENS 
AVALIAÇÃO 

(EI01E001) 

 Perceber que suas 

ações têm efeitos 

nas outras crianças 

e nos adultos. 

 

 Sons. 

 

 

 

 

 Gestos. 

 

 

 

 História. 

 

 

 

 

 

 

 Cores, 

formar 

palavras, 

emoções. 

 Músicas enfatizando ações 

positivas compartilhar 

objetos, chocalhos, sinos e 

outros... 

 Através das músicas fazer 

gestos com os dedinhos, 

com o corpo... 

 Por meio das interações 

entre crianças e adultos eles 

constroem seu próprio agir, 

pensar e o brincar de faz de 

conta. 

 Compartilhar objetos de 

várias cores e formas em 

situações diversas. 

 Confecções de cartazes 

para combinados 

enfatizando ações positivas, 

propiciar momentos de 

emoções e compartilhar 

objetos em situações 

diversas. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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(EI01E002) 

 Perceber as 

possibilidades e os 

limites de seu 

corpo nas 

brincadeiras e 

interações das 

quais participa. 

 Coordenação 

Motora 

 Desenvolvimento motor e 

corporal, que são 

desafiados a testar as suas 

próprias liberdades e desta 

forma evoluir. 

 No parque a criança 

aprende movimentos 

corporais como subir, 

descer, rolar, rastejar ... 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI01E003) 

 Interagir com 

crianças da mesma 

faixa etária e 

adultos ao explorar 

espaços, matérias, 

objetos e 

brinquedos. 

 Noções de 

espaço e 

lateralidade 

 Promover as características 

sociais para o 

desenvolvimento infantil 

como brincar, explorar 

estes brinquedos. Assim, a 

criança pode desenvolver 

suas capacidades motoras e 

intelectual como subir, 

descer, escorregar, 

ampliando gradualmente o 

controle do corpo e do 

movimento. 

(EI01E004) 

 Comunicar 

necessidades, 

desejos e emoções, 

utilizando gestos, 

balbucios e 

palavras. 

 Oralidade  Na educação infantil é 

preciso criar oportunidades 

para que as crianças entrem 

em contato com outros 

grupos sociais e culturais 

para ampliação de sua 

percepção e valorização da 

identidade, respeitando e 

reconhecendo as 
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diferenças. 

(Ei01E005) 

 Reconhecer seu 

corpo e expressar 

suas sensações em 

momentos de 

alimentação, 

higiene, 

brincadeiras e 

descanso. 

 

 Reconhecimen

to do próprio 

corpo 

 Proporcionar momentos de 

reconhecimento 

progressivo do próprio 

corpo por meio da 

exploração de recursos 

facial acesso como por 

exemplo: espelho, onde as 

crianças veem sua própria 

imagem e brincadeiras 

cantadas. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 

 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

 

 

(EI01E006) 

 Interagir com 

outras crianças da 

mesma faixa etária 

e adultos 

adaptando-se ao 

convívio social. 

 Combinados 

 

 As crianças nessa faixa 

etária ainda estão em 

processo de 

desenvolvimento de sua 

identidade e autonomia. 

 É de suma importância 

contemplar atividades que 

gerem cooperação e regras 

de convívio.  
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“ CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS” 

OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 
APRENDIZAGENS 

AVALIAÇÃO 

(EI01CG01) 

 Movimentar as 

partes do corpo 

para exprimir 

corporalmente, 

emoções, 

necessidades e 

desejos. 

 Desenvolvimento 

físico e consciência 

corporal 

 É através do corpo que 

a criança explora todo 

o espaço ao seu redor. 

 Quando o bebê bate 

palmas, faz 

movimento através da 

música e da dança, 

começa a perceber a 

existência do outro e 

tudo que faz parte do 

mundo que o cerca. 

 Esta percepção de 

espaço, corpo e 

movimento, desperta a 

consciência corporal, 

tornando possível a 

identificação de suas 

potencialidades e 

regras em relação ao 

que é seguro ou ao que 

pode lhe causar dano. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI01CG02) 

 Experimentar as 

possibilidades 

corporais nas 

brincadeiras e 

interações em 

 Coordenação motora 

ampla; movimentos 

impulsivos ou 

intencionais, 

coordenados ou 

espontâneos.  

 Nessas explorações os 

bebês utilizam seu 

corpo para se 

comunicar, se 

expressar e descobrir 

a si mesmo e o mundo ao 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 
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ambientes 

acolhedores e 

desafiantes. 

seu redor, brincar de 

procurar e achar, entrar e 

sair de espaços como 

caixas, tubo de tecidos. 

Arrastar- se em busca de 

brinquedos, virar o corpo 

com a intenção de pegar 

um brinquedo, empilhar, 

montar, encaixar, mover, 

chutar bola. 

Os bebês experimentam o 

mundo pelos seus 

sentidos, usando 

movimentos simples em 

suas explorações, brincam 

com água, com terra, areia 

e outros elementos 

naturais. 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EI01CG03) 

 Imitar gestos e 

movimentos de 

outras crianças, 

adultos e animais. 

 

 Motricidade  A criança deve 

perceber seu corpo por 

meio de uma 

motricidade não 

condicionada, 

movimentar grandes 

grupos musculares 

conforme seu querer 

em diferentes 

situações do seu 

cotidiano, uma 

proposta direcionada, 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 



36 
 

porém livre como a 

dança, o movimentar-

se e o reconhecer-se 

diante do espelho e 

brincadeira de faz de 

conta. 

 

 

 

 

professor (a). 

(EI01CG04) 

 Participar do 

cuidado do seu 

corpo e da 

promoção do seu 

bem-estar. 

 Higiene e qualidade 

de vida. 

 

 É importante que os 

bebês possam 

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. Os 

bebês, em interação 

com os adultos que 

lhes cuidam, aprendem 

sobre si mesmos, suas 

ações e como 

relacionar-se. As 

experiências vividas 

nesses momentos é 

fundamental para 

desenvolver confiança 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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em si e nos outros. 

Nesse contexto é 

importante que os 

bebês possam 

participar de situações 

de cuidado de si e da 

promoção de seu bem-

estar, envolvendo-se 

de forma ativa e com 

progressiva autonomia 

em momentos como a 

hora do soninho, 

partilhando com o 

adulto algumas ações 

como buscar seu 

travesseiro. 

(EI01CG05)   

 Utilizar os 

movimentos de 

preensão, encaixe, 

lançamento, 

ampliando suas 

possibilidades de 

manuseio de 

diferentes materiais 

e objetos. 

 

 Coordenação motora 

e força. 

 Manipular diferentes 

objetos e materiais em 

diferentes situações, os 

bebês tem 

oportunidades de 

aprimorar sua 

coordenação motora 

como encaixe e 

lançamento por meio 

de brincadeiras, como 

colocar argolas em 

pinos, possa segurar o 

giz de cera, e fazer 

marcas em diferentes 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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suportes, como papéis, 

chão, lousa e paredes. 

 

 

 

“ TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 

OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 
APRENDIZAGENS 

AVALIAÇÃO 

(EI01TS01) 

 Explorar sons 

produzidos com o 

próprio corpo e 

com objetos do 

ambiente. 

 Escuta  

 Ritmo 

 Noções de grave 

e agudo 

 Noções de 

intensidade e 

pulsação 

 Através da música os bebês 

podem movimentar-se, 

escutar e responder à música 

experimentar um ritmo e 

explorar sons e tons, cantar, 

tendo a oportunidade de 

ampliar e aprimorar suas 

habilidades e descobertas 

sobre a música e os movi-

mentos. É importante que 

participem de situações nas 

quais possam brincar com as 

possibilidades expressivas da 

própria voz e explorar objetos 

buscando diferentes sons e 

ajustando seus movimentos 

corporais, como bater palmas 

conforme o ritmo da música. 

 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-

se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus colegas 

e professor (a). 

(EI01TS02)  Marcas gráficas  É importante que em suas  Conviver  A avaliação será 
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 Traçar marcas 

gráficas, em 

diferentes suportes, 

usando 

instrumentos 

riscantes e tintas. 

e desenhos. atividades sejam sempre 

acolhidos e observados por 

adultos atentos às suas 

necessidades e interesses, 

bem como utilizar objetos 

para riscar, pintar e traçar. 

Possibilitar que participem de 

situações de auto iniciativa e 

de escolha, envolvendo 

explorações de tintas e 

instrumentos riscantes. Essas 

experiências são 

oportunidades para que 

descubram, desde muito 

cedo, experiências artísticas, 

além da possibilidade de 

explorar diferentes materiais, 

como lápis e pincéis de 

diferentes texturas e 

espessuras, borrachas, tintas, 

água, areia, terra, argila; e de 

variados suportes como 

jornal, papel, papelão, chão, 

madeiras... 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-

se 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus colegas 

e professor (a). 

(EI01TS03) 

 Explorar diferentes 

fontes sonoras e 

materiais para 

acompanhar 

brincadeiras 

 Ritmos  

  Exploração 

sensório-motora 

 Discriminação 

auditiva 

 Participar de situações de 

brincadeiras livres ou 

dirigidas com canções 

relacionadas a festas e outros 

acontecimentos típicos de sua 

cultura. Além disso, é 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 
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cantadas, canções, 

músicas e 

melodias. 

importante que participe de 

situações que o convidem a 

criar sons com o próprio 

corpo ou objetos ao escutar 

uma música, buscando 

acompanhar o seu ritmo ou 

apreciar brincadeiras 

cantadas, gestos, explorando 

movimentos, fontes sonoras. 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-

se 

no 

relacionamento 

com seus colegas 

e professor (a). 

“ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 

OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 
APRENDIZAGENS 

AVALIAÇÃO 

(EI01EF01) 

 Reconhecer 

quando é chamado 

por seu nome e 

reconhecer os 

nomes de pessoas 

com quem 

convive. 

 Identidade  É importante que os adultos 

chamem o educando pelo 

nome e desenvolva atividades 

nas quais gradativamente ele 

reconheça seu nome e dos 

coleguinhas. As atividades 

podem ser desenvolvidas a 

partir de brincadeiras, 

músicas, entre outros. A 

chamadinha com fotos dos 

alunos proporciona 

experiências diversificadas, 

contribuindo com a marca de 

sua identidade. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-

se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus colegas 

e professor (a). 

(EI01EF02) 

 Demonstrar 

interesse ao ouvir a 

leitura de poemas e 

 Escuta  É importante neste momento 

propiciar aos bebês o contato 

e vivências com diversos 

tipos de linguagens e 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 
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a apresentação de 

músicas. 

 

manifestações artísticas e 

culturais. Pode ser por meio 

de livros, poemas, canções. 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-

se 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus colegas 

e professor (a). 

(EI01EF03) 

 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). 

 Postura do 

ouvinte e do 

leitor 

 É importante que o bebê 

participe de situações de 

leitura através de um adulto 

leitor, manifestando suas 

emoções a partir das histórias 

lidas, por meio de gestos, 

movimentos e balbucios. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-

se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus colegas 

e professor (a). 

(EI01EF04) 

 Reconhecer 

elementos das 

ilustrações de 

histórias, 

apontando-os, a 

pedido do 

adulto-leitor. 

 Releitura visual  Os educandos aprendem a se 

comunicarem, a fazerem o 

uso da linguagem quando têm 

a oportunidade de 

participarem de situações em 

que a linguagem está 

presente. A interação ajuda a 

dar significado para suas 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 
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 vivências. Ao escutar 

histórias, observando as 

ilustrações apoiados pelos 

adultos, os bebês aprendem a 

se comunicarem, atribuindo 

sentido para as imagens 

representadas nos livros e sua 

relação com as histórias 

narradas. 

 Expressar 

 

 Conhecer-

se 

com seus colegas 

e professor (a). 

(EI01EF05) 

 Imitar as 

variações de 

entonação e 

gestos realizados 

pelos adultos, ao 

ler histórias e ao 

cantar. 

 Imaginação, 

criatividade. 

 Aprimoramento 

das habilidades 

linguísticas. 

 É importante que os bebês 

participem de situações nas 

quais possam escutar 

repetidas vezes histórias 

lidas, contadas, representadas 

por fantoches, narradas por 

encenações de dramatização 

ou dança, narradas também 

com o apoio de imagens. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-

se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus colegas 

e professor (a). 

(EI01EF06) 

 Comunicar-se 

com outras 

pessoas usando 

movimentos, 

gestos, 

balbucios, fala e 

outras formas de 

expressão. 

 Comunicação 

verbal e não 

verbal 

 É através de brincadeiras que 

os bebês se comunicam nas 

situações em que são 

estimulados a fazerem uso da 

linguagem verbal e não 

verbal, para expressar seus 

desejos, sentimentos e 

necessidades como por 

exemplo, dizer “bibi” ao ver 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus colegas 
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a imagem de um carro, 

“cocoricó” ao ver a imagem 

de uma galinha, e assim por 

diante. 

 

 Conhecer-

se 

e professor (a). 

(EI01EF07) 

 Conhecer e 

manipular 

materiais 

impressos e 

audiovisuais em 

diferentes 

portadores (livro, 

revista, gibi, 

jornal, cartaz, 

CD, tablet etc...) 

 Leitura  É importante que os bebês 

possam participar de 

situações individuais ou em 

grupo, em que se faça uso de 

diferentes recursos, como por 

exemplo: a exploração livre 

de livros, poemas, parlendas, 

escutar músicas no rádio e 

encontrar, nos contextos de 

suas brincadeiras, esses 

diferentes recursos. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-

se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus colegas 

e professor (a). 

(EI01EF08) 

 Participar de 

situações de 

escuta de textos 

em diferentes 

gêneros textuais 

(poemas, 

fábulas, contos, 

receitas, 

quadrinhos, 

anúncios etc...) 

 Diversidade de 

gêneros textuais 

 É importante que os bebês 

participem de situações nas 

quais possam ter contado 

com diferentes textos em 

diferentes gêneros, de forma 

repetida, por meio de escuta 

em diferentes possibilidades 

de contextos. Por exemplo, 

participando de apresentações 

de teatro, encenação com 

fantoches, escutando história 

ou canções, poemas, 

parlendas e receitas. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-

se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus colegas 

e professor (a). 

(EI01EF09)  Leitura e  É importante que os bebês  Conviver  A avaliação será 
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 Conhecer e 

manipular 

diferentes 

instrumentos e 

suportes de 

escrita. 

manuseio de 

diferentes 

gêneros textuais 

participem de situações nas 

quais possam encontrar, em 

seus espaços de brincadeiras, 

nas paredes de sua sala, nos 

objetos e materiais que fazem 

parte de seu cotidiano, 

instrumentos e suportes de 

escrita. Por exemplo, o 

espaço do faz-de-conta pode 

ter embalagens de produtos 

de supermercados, livros 

variados, como livro 

brinquedo, livro de imagens, 

livro com textura, CDs e 

recursos audiovisuais para 

escutar e divertir-se com 

canções, parlendas, poemas 

etc.. 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-

se 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus colegas 

e professor (a). 

 

“ ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 
APRENDIZAGENS 

AVALIAÇÃO 

(EI001ET01) 

 Explorar e 

descobrir as 

propriedades de 

objetos e 

materiais. (odor, 

cor, sabor e 

 Sentidos e sensações  Nesse contexto é 

importante que os 

bebês participem de 

situações nas quais 

possam agir sobre 

os materiais 

repetidas vezes 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 
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temperatura) explorando, 

testando diferentes 

possibilidades de 

uso e interação, 

encontrando e 

resolvendo 

problemas que 

possam explorar 

objetos como por 

exemplo, a 

temperatura, a 

textura (macio, 

áspero, doce, azedo 

etc..) 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI001ET02) 

 Explorar relações 

de causa e efeito 

(transbordar, 

tingir, misturar, 

mover remover) na 

interação com o 

mundo físico.  

 

 Transformações no 

mundo físico. 

 Dar tempo e 

valorizar as 

explorações dos 

bebês é uma forma 

de engajá-los nas 

suas descobertas 

iniciais sobre o 

mundo como por 

exemplo, explorar o 

ambiente ao seu 

redor. 

 Um ambiente rico 

m estímulos visuais 

e materiais para que 

as crianças possam 

através do toque 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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(manuseio) 

entender os 

processos de 

transformação na 

natureza. 

 

(EI01ET03) 

 Explorar ambiente 

pela ação e 

observação, 

manipulação, 

experimentando e 

fazendo 

descobertas. 

 A descoberta dos 

recursos naturais. 

 As experiências 

iniciais de interação 

dos bebês com o 

meio ambiente 

participando de 

situações de 

cuidado e 

preservação deste, 

são importantes 

para que aprendam 

a se relacionar com 

o ambiente de 

forma positiva e 

responsável. 

 Nesse contexto, é 

importante que os 

bebês possam 

participar de 

situações nas quais 

consigam brincar 

na areia, brincar 

com água, deitar, se 

arrastar ou 

engatinhar na 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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grama, com o olhar 

atento de um adulto 

a todas suas 

manifestações, 

buscando 

enriquecer suas 

ações. 

 Proporcionar 

experiências de 

contato direto com 

a natureza através 

de hortas, 

orquidários entre 

outros, onde as 

crianças possam 

acompanhar o 

desenvolvimento 

da planta, desde o 

plantio até a 

colheita, 

compreendendo a 

real importância da 

manutenção e 

preservação dos 

recursos naturais. 

 

(EI01ET04) 

 Manipular, 

experimentar, 

arrumar e explorar 

 Descoberta de 

pontos de referência, 

direção, área, 

continuidade e 

 Nesse contexto, é 

importante que os 

bebês possam 

participar de 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 
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o espaço por meio 

de experiência de 

deslocamentos de 

si e dos objetos. 

descontinuidade. situações nas quais 

consigam brincar 

pelo espaço, 

encontrando 

diferentes 

movimentos e a 

explorar novas 

formas de ocupar 

espaços já 

conhecidos. 

Organizar o espaço 

da sala de aula com 

diferentes 

ambientes e 

brincadeiras 

envolvendo blocos, 

carrinhos, jogos de 

visualização 

espacial. 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI01ET05) 

 Manipular 

materiais diversos 

e variados para 

comparar as 

diferenças e 

semelhanças entre 

eles. 

 Os cinco sentidos  Os bebês, ao 

fazerem 

explorações com 

suas mãos, 

descobrem as 

texturas dos 

objetos; com sua 

boca, conhecem os 

sabores; com os 

ouvidos, os 

diferentes sons; 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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com os olhos 

reconhecem 

diferentes rostos 

familiares. Nesse 

contexto, é 

importante que os 

bebês possam 

participar de 

situações nas quais 

consigam agir 

sobre os materiais, 

repetidas vezes, 

tendo a 

oportunidade de 

realizar 

comparações 

simples entre eles 

com brinquedos de 

encaixe, montar, 

encher e esvaziar, 

divertindo-se ao 

identificar 

características e 

reconhecer algumas 

semelhanças e 

diferenças. 
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           MATERNAL I 

“ O EU, O OUTRO E O NÓS” 
OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA  DIREITOS DE 

APRENDIZAGENS 
AVALIAÇÃO 

(EI02E001) 

 Demostrar 

atitudes de 

cuidado e 

solidariedade na 

interação com 

crianças e 

adultos. 

Brincar. 

 Identidade através 

de dinâmicas 

realizadas em grupo 

onde nelas haja a 

necessidade de 

interação com o 

outro. 

 Brincadeiras de 

roda; 

 

 Passeio ao redor da 

escola. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho 

de sua 

atividade, no 

relacionamen

to com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI02E002) 

 Demostrar 

imagem positiva 

de si e confiança 

em sua 

capacidade para 

enfrentar 

dificuldades e 

desafios. 

 Reconhecimento e 

aceitação do outro. 

 Raciocínio logico. 

 Brincadeiras de 

roda; 

 Desenho livre, 

pintura. 

 Atividades que 

envolvam 

participação em 

situações de 

colaboração e 

compartilhamento 

(quebra-cabeça 

coletivo, cabo de 

guerra entre outros). 

(EI02E003) 

 Compartilhar os 

objetos e os 

 Noções de espaço 

socialização. 

 Cooperatividade. 

 Atividades que 

envolvam jogos e 

brincadeiras 
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espaços com 

crianças da 

mesma faixa 

etária e adultos. 

(parque) e 

atividades com lego 

onde as peças de 

montar deverão ser 

usadas por todos ao 

mesmo tempo. 

 Atividades coletivas 

com jogos de 

encaixe, brinquedos 

e brincadeiras com 

bola. 

(EI02E004) 

 Comunicar-se 

com os colegas e 

os adultos, 

buscando 

compreende-los 

e fazendo-se 

compreender. 

 Autonomia. 

 Pronúncias de palavras 

  Fatos do cotidiano. 

 Por meio de 

brincadeiras de faz 

de conta, roda de 

conversa. 

 Atividades em que 

o aluno faça uso da 

linguagem oral para 

conversar, 

comunicar e relatar 

e expressar seus 

desejos e 

sentimentos (roda 

de conversa) 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 Conhecer-se 

 

 

 

A avaliação será 

contínua através da 

observação diária da 

criança no desempenho 

de sua atividade, no 

relacionamento com 

seus colegas e 

professor (a). 

(EI02E005) 

 Perceber que as 

pessoas têm 

 Identidade 

 Relações de 

parentesco 

 Trabalhar com a 

história: “As 

famílias do 
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características 

físicas diferentes, 

respeitando essas 

diferenças. 

 Diversidade entre 

famílias 
 
 
 

Mundinho” – 

diversidade das 

famílias – e o livro: 

“Mamãe, cadê 

você?”. 

 Brincadeiras 

 Reconhecimento 

dos membros da 

família por meio de 

fotografias 

 Representação de 

silhuetas de cada 

criança e pertences 

pessoais 

(EIO2E006) 

 Respeitar regras 

básicas de 

convívio social 

nas interações e 

brincadeiras. 

 Regras de convívio 

social 

 Construção de 

regras com imagens 

 Quadro de regras e 

combinados 

 Brincadeiras 

  

(EI02E007) 

 Resolver conflitos 

nas interações e 

brincadeiras, com a 

orientação de um 

adulto 

 Resolução de 

conflitos no 

cotidiano 

 Jogo simbólico 

 Brincadeiras 

 Rodas de conversa 

  

 

“ CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS” 

OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE AVALIAÇÃO 



53 
 

APRENDIZAGENS 

(EI02CG01) 

 Apropriar-se de 

gestos e 

movimentos de sua 

cultura no cuidado 

de si e nos jogos e 

brincadeiras. 

 

 

 Expressão corporal. 

 Autonomia. 

 Socialização. 

 Exploração e 

aproveitamento do 

ambiente. 

 Regras de 

convivência. 

 Controle motor. 

 Por meio de 

atividades com 

músicas, danças e 

imitações, 

individuais e em 

grupo, que 

envolvam 

movimentos 

corporais, 

brincadeiras livres 

e dirigidas no 

parque, danças de 

roda e jogo. 

 Roda de conversa 

com os educandos 

para saber os 

hábitos e a 

vivência de cada 

um. Brincadeiras, 

corridas para 

trabalhar a 

coordenação 

motora ampla e 

incentivar a pratica 

saudável de 

atividades físicas 

na vida do aluno. 

 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

A avaliação será 

contínua através da 

observação diária da 

criança no desempenho 

de sua atividade, no 

relacionamento com seus 

colegas e professor (a). 

(EI02CG02)  Orientação espacial.  Através de  Conviver A avaliação será 
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 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. 

 Percepção visual e 

auditiva. 

brincadeiras e 

atividades com 

caixas de papelão, 

túneis, circuitos, 

cabanas, bancos, 

bambolês e cordas. 

Também por meio 

da música. “Para 

frente, para trás. ” 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

contínua através da 

observação diária da 

criança no desempenho 

de sua atividade, no 

relacionamento com seus 

colegas e professor (a). 

(EI02CG03) 

 Explorar formas de 

deslocamento no 

espaço (pular, 

saltar, dançar, 

combinando 

movimentos e 

seguindo 

orientações. 

 Lateralidade 

 Orientação espacial  

 Coordenação 

Motora 

 Habilidades motoras 

 Utilização de 

músicas que 

envolvam 

expressões 

corporais, 

nomeação e 

identificação das 

partes do corpo, e 

oportunidade de 

explorar 

movimentos 

corporais.  

 Circuito com 

materiais diversos: 

espumas, elástico, 

caixas, túnel de 

pano etc, 

ampliando o grau 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

A avaliação será 

contínua através da 

observação diária da 

criança no desempenho 

de sua atividade, no 

relacionamento com seus 

colegas e professor (a). 
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de dificuldade. 

 Brincadeiras 

cantadas e com 

comandos. 

(EI02CG04) 

 Demonstrar 

progressiva 

independência no 

cuidado do seu 

corpo. 

 Higiene; Autonomia  Rodas de 

conversa; 

aproveitar a rotina 

para reforçar a 

importância dos 

cuidados com o 

corpo; Criar 

situações que 

possibilite a 

criança resolver 

seus conflitos, tais 

como: Servir-se, 

cuidar ela mesma 

de sua higiene 

pessoal, ir ao 

banheiro sozinha 

  

(EI02CG05) 

 Desenvolver 

progressivamente as 

habilidades 

manuais, 

adquirindo controle 

para desenhar, 

pintar, rasgar, 

folhear, entre 

outros. 

 Coordenação 

motora fina; 

traçados e linhas 

 Desenho livre; 

garatujas, colagens 

com barbantes, lã, 

etc sobre linhas 

previamente 

tracejadas, recorte 

e colagem, leitura 

de livros, jornais, 

gibis e revistas 
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“ TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 

OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 
APRENDIZAGENS 

AVALIAÇÃO 

(EI02TS01) 

 Criar sons com 

matérias, objetos e 

instrumentos 

musicais, para 

acompanhar diversos 

ritmos de música. 

 

 

 Musica 

 Escultura 

 Expressão 

musical. 

 Confecção de 

instrumentos 

musicais com 

sucatas, tais como: 

chocalhos de 

garrafinhas pets 

com grão dentro, 

pandeiro de prato 

plástico, latinhas e 

tampinhas. 

 Atividades com 

base na observação 

de imagens e fazer 

perguntas como: “ 

que som faz esse 

animal? ”, “ como 

é o barulho do 

trovão? “ Ou “ 

como esse pássaro 

canta? “ 

 Recursos 

audiovisuais com 

diferentes gêneros 

musicais. 

 Danças e 

coreografias. 

 Modelagem 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

A avaliação será contínua 

através da observação diária da 

criança no desempenho de sua 

atividade, no relacionamento 

com seus colegas e professor 

(a). 
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(EI02TS02) 

 Utilizar materiais 

variados com 

possibilidades de 

manipulação (argila, 

massa de modelar), 

explorando cores, 

texturas, superfícies, 

planos, formas e 

volumes ao criar 

objetos 

tridimensionais.   

 

 Habilidades viso 

motoras; 

Aprimoramento 

da Criatividade 

 Produção da massa 

de modelar caseira 

(com farinha de 

trigo ou maisena, 

corante comestível 

e cola); Produção 

de tinta artesanal 

com variados 

métodos, tais 

como: Chás, 

frutas, legumes, 

folhas, flores e 

verduras trituradas, 

esmagadas ou 

prensadas. 

Promover uma 

exposição com as 

peças artísticas 

produzidas pelos 

alunos.  

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

A avaliação será contínua 

através da observação diária da 

criança no desempenho de sua 

atividade, no relacionamento 

com seus colegas e professor 

(a). 

(EI02TS03) 

 Utilizar diferentes 

fontes sonoras e 

materiais para 

acompanhar 

brincadeiras 

cantadas, canções, 

músicas e melodias 

 

 Percepção 

Auditiva; 

Musicalidade; 

 Com sucatas, 

grãos, pedrinhas, 

etc, construir 

instrumentos 

musicais; utilizar 

aparelhos sonoros 

diversos, bem 

como diversos 

gêneros musicais e 

pedir as crianças 
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que identifiquem 

e/ou dancem 

conforme o ritmo; 

organizar uma 

bandinha com os 

instrumentos 

produzidos pelos 

alunos; 

brincadeiras de 

roda 

“ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 
APRENDIZAGENS 

AVALIAÇÃO 

(EI02EF01) 

 Dialogar com 

crianças e adultos, 

expressando seus 

desejos, 

necessidades, 

sentimentos e 

opiniões. 

 Expressão   de 

sentimentos e 

desejos. 

 Uso da 

linguagem oral 

para expressar-se 

e estabelecer 

uma 

comunicação 

social. 

 Socialização. 

 Através de rodas 

de conversa e bate 

papo informais a 

respeito do 

cotidiano dentro e 

fora da sala. 

 Visitação a outros 

ambientes 

escolares 

participando de 

rodas de histórias 

coletivas com 

outras crianças de 

sua idade inferior 

ou superior. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 

(EI02EF02) 

 Identificar e criar 

 Sons; 

 Rimas; 

 Através de 

atividades áudio 

 Conviver 

 

 A avaliação será 

contínua através da 
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diferentes sons e 

reconhecer rimas e 

alterações em 

cantigas de roda e 

textos poéticos. 

 Cantigas; 

 Gêneros textuais; 

 Textos poéticos; 

 Estilos musicais. 

visuais, 

brincadeiras de 

roda e manuseio 

de diferentes 

portadores de 

gêneros textuais 

mesmo que de 

forma informal. 

 Através de 

brincadeiras com 

jogos verbais 

como: adivinhas, 

trava-línguas, 

parlendas ou 

simplesmente 

jogos de palavras 

que rimam com 

sons iniciais 

semelhantes ou 

outras 

características 

determinadas; 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

observação diária da 

criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento com 

seus colegas e 

professor (a). 

(EI02EF03) 

 Demonstrar interesse 

e atenção ao ouvir a 

leitura de histórias e 

outros textos, 

diferenciando escrita 

de ilustrações e 

acompanhando, com 

 Gêneros textuais; 

 Gêneros 

literários; 

 Percepção 

visual; 

 Participação em 

situações 

variadas de 

 Atividades com 

parlendas, poemas, 

músicas, cantigas 

de roda e rimas, 

podendo ser forma 

cantada ou falada. 

 Através de roda de 

leitura e 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 A avaliação será 

contínua através da 

observação diária da 

criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento com 

seus colegas e 
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orientação do adulto-

leitor, a direção da 

leitura (de cima para 

baixo, da esquerda 

para a direita). 

leitura, 

estimulando 

comportamento 

de ouvintes. 

 

 

 

interpretações de 

ilustrações 

diferenciando as 

gravuras de 

escrita. Leitura de 

diferentes gêneros 

literários (fábulas, 

conto, crônica, 

lendas) 

demonstrando a 

ordem da escrita 

pelo professor. 

 Manusear com 

autonomia 

diversos tipos de 

livros, revistas e 

diversos 

portadores de texto 

e imagens. 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

professor (a). 

(EI02EF04) 

 Formular e responder 

perguntas sobre fatos 

da história narrada, 

identificando 

cenários, personagem 

e principais 

acontecimentos. 

 Linguagem 

falada. 

 Reconto. 

 Personagens 

infantis. 

 Leitura feita pela 

professora, em 

alguns momentos 

feita pelos próprios 

alunos. 

 Explorar leitura de 

livros feitas pelo 

professor, 

interpretar e 

comentar sobre 

gravuras. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através da 

observação diária da 

criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento com 

seus colegas e 

professor (a). 
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Participar de 

leitura de imagens, 

fotos e ilustrações 

criando suas 

próprias histórias, 

reconstruindo-as a 

partir das 

observações. 

 A partir de roda de 

história e cartazes 

ilustrados de 

personagens e 

cenários das 

histórias 

apresentadas. 

 

(EI02EF05) 

 Relatar experiências e 

fatos acontecidos, 

historias ouvidas, 

filmes ou peças 

teatrais assistidas, 

etc. 

 Gêneros Orais 

 Socialização 

Oral e Escrita de 

informações 

 Leitura 

compartilhada 

 Na roda de 

conversa 

incentivar as 

crianças a 

RELATAR fatos 

de seu cotidiano. 

Incentiva-los A 

NARRAR um 

conto, fábula, 

aventura etc, que 

mais os agradou; 

Incentiva-los a 

EXPOR suas 

impressões sobre 

variados assuntos 
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(esportes, 

brincadeiras, 

programas de 

televisão, musicas, 

etc. incentiva-los a 

DESCREVER um 

passeio, uma 

situação vivida em 

locais específicos 

(cinema, 

supermercado, 

casa da avó, etc) 

 Roda de leitura 

(EI02EF06) 

 Criar e contar 

histórias oralmente, 

com base em 

imagens ou temas 

sugeridos. 

 Diversidade de 

gêneros textuais 

 Contação de 

historias 

 Incentiva-los a 

“escrever” bilhetes 

para os pais, 

amigos, etc 

contando 

experiências 

vividas; apresentar 

imagens que 

retratem diversas 

situações e 

solicitar que eles 

“leiam” e relatem 

suas impressões 

sobre as mesmas. 

Solicitar que 

escolham uma 

história e a conte 
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aos demais. 

(EI02EF07) 

 Manusear diferentes 

portadores textuais, 

demonstrando 

reconhecer seus usos 

sociais. 

 Diversidade 

textual 

 Significado da 

representação: 

Símbolos 

convencionais, 

desenhos, 

diagramas e 

pictogramas 

 Solicitar aos pais 

que enviem 

jornais, revistas, 

gibis usados e 

montar uma banca 

de jornal onde eles 

poderão “comprar” 

o referido material 

e compartilhem os 

mesmos. 

Incentivá-los a 

escrever cartinhas 

para os pais e para 

os amigos. 

Incentiva-los a 

produzir figuras 

que expressem 

sentimentos, 

comandos, etc e 

depois 

compartilhem este 

material para 

“leitura”. 

Trabalhar as placas 

de sinalização de 

transito 

  

(EI02EF08) 

 Manipular textos e 

participar de 

 Percepção 

audiovisual 

 Roda da leitura 

 Roda de conversa 

 Produção de 

 Conviver 

 

 Brincar 

 A avaliação será 

contínua através da 

observação diária da 
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situações de escuta 

para ampliar seu 

contato com 

diferentes gêneros 

textuais (parlendas, 

histórias de 

aventura, tirinhas, 

cartazes de sala, 

cardápios, notícias, 

etc). 

livretos, gibis, 

receitas, etc 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 

 

criança no desempenho 

de sua atividade, no 

relacionamento com 

seus colegas e professor 

(a). 

(EI02EF09) 

 Manusear diferentes 

instrumentos e 

suportes de escritas 

para desenhar, traçar 

letras e outros sinais 

gráficos. 

 Formação de 

palavras; grafia 

 Oferecer 

possibilidades 

variadas de 

suportes de escrita, 

tais como: papel, 

caderno, areia do 

parque, lixa 

d’água, etc para 

que eles escrevam 

seus nomes, 

nominem objetos, 

identifiquem o 

próprio material 

(com letras, 

símbolos, etc) 

  

 

“ ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE AVALIAÇÃO 
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APRENDIZAGENS 

(EI02ET01) 

 Explorar e descrever 

semelhanças e 

diferenças entre as 

características e 

propriedades dos 

objetos. (Textura, 

massa e tamanho) 

 Percepção visual. 

 Características dos 

objetos. 

 Seriação dos 

objetos. 

 Semelhanças e 

diferenças. 

 Atividades lúdicas 

com apresentação 

de objetos grandes 

e pequenos, 

grossos e finos, 

ásperos e lisos para 

que a crianças 

possa diferencia-

los através do tato. 

 Utilização de 

diversos materiais 

concretos. 

 Roda de conversa 

perguntando: 

somos todos do 

mesmo tamanho? 

Quem é maior, 

quem é menor? 

 Atividades com 

bola e dados 

grandes, pequenos 

e coloridos, para 

comparação de 

forma, tamanho e 

cor. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI02ET02) 

 Observar, relatar e 

descrever incidentes 

do cotidianos e 

 Fenômenos naturais.  Atividades dentro e 

fora da sala como 

calendário do 

tempo (tempo 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 
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fenômenos naturais 

(luz solar, vento, 

chuva, etc...) 

chuvoso, 

ensolarado e 

outros) através de 

cartazes e figuras. 

 Levar as crianças 

para o ambiente 

externo para 

observarem e 

sentirem um dia 

ensolarado, 

sentirem o vento, 

pingos de chuva, 

calor e frio. 

 Observar 

fenômenos como 

trovões e 

relâmpagos, 

descrevendo-os 

depois. 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI02ET03) 

 Compartilhar, com 

outras crianças 

situações e cuidado 

de plantas e animais 

nos espaços da 

instituição e fora 

dela. 

 Meio ambiente. 

 Animais. 

 Plantas. 

 Levar as crianças 

para conhecerem o 

jardim da escola e 

observar pequenos 

animais, plantação 

de mudas de flores 

ou hortaliças em 

garrafas pets. 

Depois ter o 

hábito, junto com 

as demais crianças 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 
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de molhar as 

plantinhas e 

verificar seu 

crescimento. 

 História, filmes e 

gravuras de 

animais feito com 

sucata para 

crianças brincarem 

e imitar os sons 

dos mesmos. 

colegas e 

professor (a). 

(EI02ET04) 

 Identificar relações 

espaciais (dentro e 

fora, em cima, 

embaixo, acima, 

abaixo, entre e do 

lado) e temporais 

(antes, durante e 

depois). 

 

 Relações espaciais;  

 Relações temporais. 

 Por meio de 

brincadeiras como 

“amarelinha” e 

atividades dirigidas 

no parque, como 

passar embaixo do 

banco, entrar e sair 

da casinha, ficar ao 

lado de um 

determinado 

amiguinho, entre 

outros. 

Atividade: leve 

para sala de aula 

alguns brinquedos 

e disponha os em 

cima da mesa e 

embaixo das 

cadeiras, por 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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exemplo. 

Trabalhar a rotina 

com a criança, 

enfatizando por 

exemplo que agora 

é a hora do parque, 

antes tomamos 

café da manhã e 

depois do parque 

iremos almoçar. 

(EI02ET05) 

 Classificar 

objetos, 

considerando 

determinado 

atributo (tamanho, 

peso, cor, forma, 

etc.) 

 Coordenação viso 

motora; 

Classificação, 

seriação; ordenação 

 Jogos interativos, 

quebra cabeça, 

jogos de tabuleiro 

 Trabalhar com 

grãos, pedrinhas, 

peças de montar, 

lego, blocos 

lógicos, etc 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI02ET06) 

 Utilizar conceitos 

básicos de tempo 

(agora, antes, 

depois, ontem, 

amanhã, lento, 

rápido, depressa, 

 Orientação 

temporal; Percepção 

corporal: 

Velocidade, 

Sucessão; duração, 

ritmo  

 Jogos interativos, 

corporativos, de 

equipe; 

brincadeiras de 

roda 
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devagar). 

(EI02ET07) 

 Contar oralmente 

objetos, pessoas, 

livros, etc, em 

contextos 

diversos. 

 Valor numérico; 

Ordenação 

 Jogos com dados, 

cones, jogos com 

placar 

    

(EI02ET08) 

 Registrar com 

números a 

quantidade de 

crianças (meninas e 

meninos, presentes 

e ausentes) e a 

quantidade de 

objetos da mesma 

natureza (bonecas, 

bolas, livros, etc.) 

 Quantificação; 

Grafia dos números; 

Correspondência 

biunívoca 

 Sistema numérico, 

crescente/decresce

nte; mais 

que/menos que, 

brincadeiras para 

desenvolver o 

raciocínio lógico 

    

 

       

MATERNAL II -  

“ O EU, O OUTRO E O NÓS” 

OBJETIVOS  CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE APRENDIZAGENS AVALIAÇÃO 

(EI02EO01) 

 Demonstrar 

 Socialização 

 

 Através das 

brincadeiras a criança 

 Conviver 

 

 
 A avaliação será 
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atitudes de cuidado 

e solidariedade na 

interação com 

crianças e adultos. 

 O brincar 

 

tem oportunidade de 

realizar ações como 

dividir brinquedos, 

negociar enredos para 

brincadeira, atentar e 

apreciar ações e 

gestos dos colegas, 

compartilhar ideias e 

emoções, oferecer um 

brinquedo ao colega 

que está triste, 

abraçar o colega 

quando está chateado. 

  Brincar de cuidar de 

animais domésticos, 

de ouvir e contar 

histórias, participar de 

brincadeiras de roda, 

brincar de faz de 

conta, dentre outras 

experiências 

realizadas com 

diferentes parceiros. 

Incluir no cotidiano 

demonstrações de 

gentileza, cuidado e 

afeto nas relações 

com o outro. 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

contínua através da 

observação diária 

da criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento 

com seus colegas e 

professor (a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EI02EO02)  Autonomia  As crianças aprendem  Conviver  
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 Demonstrar imagem 

positiva de si e 

confiança em sua 

capacidade para 

enfrentar dificuldades 

e desafios. 

 

 Identidade 

 

a resolver conflitos 

nas interações de um 

adulto, respeitando 

regras básicas de 

convívio social, 

percebendo a imagem 

positiva de si e 

confiança em sua 

capacidade para 

enfrentar  

Dificuldades e  

desafios. 

 Perceber suas 

emoções, autoestima, 

conflitos e 

pertencimento de 

grupo, bem como 

reconhecer sua 

identidade com seu 

nome, sua história e 

suas características 

através de pesquisas e 

brincadeiras que 

envolve o nome. 

 

 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através da 

observação diária 

da criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento 

com seus colegas e 

professor (a). 
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(EI02EO03) 

 Compartilhar os 

objetivos e os 

espaços com 

crianças da mesma 

faixa etária e 

adultos. 

 Socialização 

 

 Ao realizar variadas 

situações de 

explorações de 

diferentes objetos e 

brinquedos, começam 

a formar uma imagem 

mental desses 

materiais. 

Aprendendo por meio 

da imitação ou de 

suas ações sobre os 

objetos a variar e 

enriquecer suas 

experiências. 

Os professores devem 

favorecer jogos, 

promover 

experiências 

significativas de 

comunicação e 

brincadeiras entre as 

crianças. Promover 

experiências de 

negociação, partilha e 

troca no brincar e 

durante toda a rotina 

das crianças por mio 

do diálogo. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através da 

observação diária 

da criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento 

com seus colegas e 

professor (a). 

 

(EI02EO04) 

 Comunicar-se com os 

 

 Linguagem verbal e 

 É através de situações 

de interação que as 

 Conviver 

 

 A avaliação será 

contínua através da 
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colegas e os adultos, 

buscando 

compreendê-los e 

fazendo-se 

compreender. 

 

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

engajem em buscar 

formas cada vez mais 

eficazes de se 

comunicar, seja por 

meio de suas 

expressões com o 

corpo, de suas 

produções artísticas 

ou musicais, seja por 

meio de suas 

representações ao 

brincar, mesmo por 

meio de linguagem 

verbal ou escrita, 

compreendendo seus 

colegas e os 

professores e se 

fazendo compreender. 

Propiciar momentos 

de diálogo 

estimulando a 

continuidade ao 

assunto. 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

observação diária 

da criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento 

com seus colegas e 

professor (a). 

 

(EI02EO05) 

 Perceber que as 

pessoas têm 

características 

físicas diferentes, 

respeitando essas 

diferenças. 

 Cultura indígena e 

africana. 

 Em um ambiente rico 

de interações e 

descobertas pelas 

crianças sobre si 

mesmas, suas 

características físicas, 

seus gostos e 

 Conviver 
 

 Brincar 

 
 Participar 

 

 Explorar 

 

 A avaliação será 

contínua através da 

observação diária 

da criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento 
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preferencias e de seus 

colegas em um clima 

de respeito e 

confiança, fornecendo 

que as crianças 

valorizem e respeitem 

suas particularidades 

e diferenças m 

relação aos outros. 

Através das 

brincadeiras e 

combinados 

compreender a 

individualidade, 

valorizando e 

respeitando a 

diversidade étnica, 

religiosa, física, 

cultura e de gênero. 

Organizar no 

convívio diário 

práticas de aceitação 

à diversidade. 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

com seus colegas e 

professor (a). 
 

(EI02E006) 

 Respeitar regras 

básicas de convívio 

social nas interações e 

brincadeiras. 

 Relação pessoal. 

 

 

 

 Respeito mútuo. 

 Construção de regras 

de convívio e uso dos 

espaços diários dentro 

e fora da escola. 

 Através de jogos e 

brincadeiras onde o 

aluno deverá esperar 

 Conviver 
 

 Brincar 

 
 Participar 

 

 Explorar 

 

 A avaliação será 

contínua através da 

observação diária 

da criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento 



75 
 

sua vez para realizar 

qualquer tipo de ação 

ou movimento (corda, 

amarelinha, balanço, 

etc..) 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

com seus colegas e 

professor (a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EI02E007) 

 Resolver conflitos na 

interações e 

brincadeiras com a 

orientação de um 

adulto. 

 Regra de convivência. 

 

 

 

 Verbalização. 

 

 

 Autonomia. 

 Atividades que 

envolvam a questão 

de limites que pode 

ou não pode fazer. 

Construção de regras 

e combinados 

estimulando o 

respeito mútuo.  

 Utilização de 

exercício de imitação. 

"faz de“ conta” 

 Através de rodas de 

conversa resolver as 

situações de conflitos 

como poderia ajudar a 

resolver se caso 

estivessem em uma 

situação parecida. 

 Conviver 
 

 Brincar 

 
 Participar 

 

 Explorar 

 
 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através da 

observação diária 

da criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento 

com seus colegas e 

professor (a). 
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“ CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS” 

OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS 
DEAPRENDIZAGENS 

AVALIAÇÃO 

(EI02CG01) 
 Apropriar se de 

gestos e 

movimentos de 

sua cultura no 

cuidado de si e 

nos jogos e 

brincadeiras. 
 

O brincar É através de 

brincadeiras de faz de 

conta, utilizando como 

referência enredos, 

cenários e personagens 

do seu entorno social; 

interessar-se por jogos ; 

relatar práticas de 

cuidado de si em casa e 

escutar com atenção os 

relatos dos colegas. 

Organizar brincadeiras 

que envolvam histórias, 

jogos e canções que 

representem sua cultura; 

promover experiências 

nas quais as crianças 

possam se expressar 

utilizando seu corpo 

experimentando 

sensações e ritmos. 

  Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será contínua 

através da observação 

diária da criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento com seus 

colegas e professor (a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EI02CG02) 
 Deslocar seu 

corpo no espaço, 

orientando-se 

por noções 

como em frente, 

 Coordenação 

motora global 

Por exemplo, 

explorando os 

diferentes desafios 

oferecidos pelo espaço 

com maior autonomia e 

presteza por meio de 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 A avaliação será contínua 

através da observação 

diária da criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento com seus 
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atrás. movimentos como 

andar, correr, saltar, 

saltitar, pular para 

baixo, subir, escalar, 

arrastar-se, pendurar-se, 

balançar-se, equilibrar-

se, brincando em pares, 

trios com jogos que 

envolvam marcações 

visuais no ambiente 

(amarelinha) u por meio 

de brincadeiras de 

encontrar “tesouros” ou 

outros objetos 

escondidos na 

dependência da escola. 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

colegas e professor (a). 

 

(EI02CG03) 

 Explorar formas de 

deslocamento no 

espaço (pular, saltar, 

dançar) combinando 

movimentos e 

seguindo orientações. 

 Coordenação motora 

global. 

 Flexibilidade corporal. 

 Por meio de 

atividades 

lúdicas como 

brincadeiras de 

roda, pular 

cordas e 

obstáculos, 

danças com 

coreografias, 

entre outras. 

Atividades que 

envolvam, 

velocidade 

coordenação e 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será contínua 

através da observação 

diária da criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento com seus 

colegas e professor (a). 
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flexibilidade, 

como corrida do 

saci, pega-pega, 

cabo de guerra. 

(EI02CG04) 

 Demostrar progressiva 

independência no 

cuidado do seu corpo  

 

 

 Higiene  

 Autonomia. 

 Alimentação saudável.  

 Por meio de roda 

de conversa, 

construção de 

cartazes 

ilustrados, 

atividades 

audiovisuais e 

situações do 

cotidiano como 

lavar as mãos e 

escovar os 

dentes. 

 Atividades com 

degustação de 

frutas e 

alimentação não 

comuns aos 

alunos e 

conversa durante 

o lanche da 

turma. Por meio 

de musicais com 

temáticas de 

alimentação. 

Também com 

receitinhas feitas 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será contínua 

através da observação 

diária da criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento com seus 

colegas e professor (a). 
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juntos com os 

alunos. 
 

(EI02CG05) 

 Desenvolver 

progressivamente as 

habilidades manuais, 

adquirindo controle 

para desenhar, pintar, 

rasgar, folhear, entre 

outros. 

 Habilidades manuais. 

 Coordenação fina. 

 Através de 

atividades que 

envolvam 

pintura, 

tracejado, rasgar 

e picotar papeis 

e desenhos 

livres e 

dirigidos. 

 Atividades 

lúdicas que 

exploram a 

coordenação 

motora-fina 

envolvendo o 

controle das 

partes do corpo 

(pês e mãos) 

como contornar 

a corda, 

alinhavar, 

0*desenhar na 

lousa, contornar 

objetos, entre 

outras. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será contínua 

através da observação 

diária da criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento com seus 

colegas e professor (a). 

 

 

“ TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 
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OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 
APRENDIZAGENS 

AVALIAÇÃO 

(EI02TS01) 

 Criar sons com 

materiais, objetos 

e instrumentos 

musicais, para 

acompanhar 

diversos ritmos de 

música. 

 Produção de sons  É importante que as 

crianças participem 

de diversas 

situações que as 

convidem a 

produzir sons, 

utilizar o próprio 

corpo, como ao 

bater palmas, os 

pés, de forma 

ritmada, com o 

auxílio de outras 

crianças e 

professores e 

também utilizando 

objetos 

diversificados. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI02TS02) 

 Utilizar materiais 

variados com 

possibilidades de 

manipulação 

(argila, massa de 

modelar), 

explorando cores 

texturas 

superfícies, planos, 

formas e volumes. 

 Cores e texturas; 

 Releitura de obras 

de arte. 

 

 

 Oferecer aos alunos 

diversos tipos de 

matérias coloridos, 

como lápis de cor, 

jogos de encaixe, 

canudos e pedir que 

eles separem por 

cor. Atividades 

livres e dirigidas 

onde o aluno 

expresse seus 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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desejos e sua 

criatividade 

utilizando tinta, 

lápis de cor, giz de 

cera, colagem, 

papéis diversos, 

massa de modelar, 

argila na criação de 

desenhos, 

esculturas, 

brinquedos e 

quadros. 

 Trabalhar grandes 

pintores como 

Romero Brito, 

realizando releitura 

de obras com 

manipulação de 

tinta, bolinhas de 

papel crepom, 

cascas de lápis, 

retalhos de pano e 

EVA. Apresentar 

obras fotocopiadas 

em branco e preto, 

ampliadas ou em 

tamanho original 

para realização de 

releitura, pintura 

coletiva com 
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auxílio do 

professor. 

 Leitura de histórias 

infantis para 

realização de 

atividades. 

(EI02TS03) 

 Utilizar diferentes 

fontes sonoras 

disponíveis no 

ambiente em 

brincadeiras 

cantadas, canções, 

músicas e 

melodias. 

 Fontes sonoras; 

 Brincadeiras 

tradicionais  

cantadas. 

 Apresentar ao aluno 

diversos tipos de 

fontes sonoras 

(rádio, instrumentos 

musicais, aparelhos 

de DVD, televisão, 

celular, 

computadores e 

brinquedos) onde o 

contato fará o aluno 

entender que os 

sons estão em toda 

parte. 

 Através de 

brincadeiras que 

envolvam músicas 

atuais e antigas, 

cantiga de roda, 

trava- línguas e 

parlendas (batatinha 

quando nasce). 

Permitir ao aluno 

momentos em que 

ele crie suas 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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próprias canções e 

apresente aos 

amigos e a outros 

adultos de sua 

vivência escolar. 

 

 

“ ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 

OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 
APRENDIZAGENS 

AVALIAÇÃO 

(EI02EF01) 

 Dialogar com 

crianças e adultos, 

expressando seus 

desejos, 

necessidades, 

sentimentos e 

opiniões. 

 Ampliação do 

vocabulário e da 

linguagem. 

 É importante que o 

professor crie um 

clima seguro para 

que as crianças 

falem e se 

expressam 

livremente, e que 

esteja disponível 

para conversar e 

interagir com elas, 

criando 

       Um efetivo 

diálogo. 

Através de 

atividades com 

Jogos, 

dramatizações e 

leitura de imagens.                                                              

Incentivar a 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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autonomia e 

confiança para a 

criança se expressar 

e comunicar-se 

oralmente de forma 

cada vez mais 

clara. 

Propiciar situações 

de ampliação do 

vocabulário. 

(EI02EF02) 

 Identificar e criar 

diferentes sons e 

reconhecer rimas 

e aliterações e 

cantigas de roda e 

textos poéticos. 

 Socialização  Através de 

brincadeiras de 

roda cantadas, 

dançar com 

canções 

conhecidas, recitar 

parlendas em suas 

brincadeiras. 

Brincadeira com as 

palavras que rimam 

nos textos, 

divertindo-se com 

seus sons ou 

criando novas 

rimas. 

Estimular o ritmo 

com a marcação de 

gestos corporais de 

acordo com 

sonoridade 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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apresentada. 

(EI02EF03) 

 Demonstrar 

interesse e atenção 

ao ouvir a leitura de 

histórias e outros 

textos, 

diferenciando 

escrita de 

ilustrações, e 

acompanhando, 

com orientação do 

adulto leitor, a 

direção da leitura 

(de cima para 

baixo, da esquerda 

para a direita). 

 Coordenação viso 

motora. 

 Utilizar diferentes 

forma de contar 

histórias;  

Ambientar o 

cantinho da leitura, 

permitindo que as 

crianças estejam 

próximas dos 

livros. 

Ofertar livros e 

textos diversos para 

que as crianças 

possam manusear. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI02EF04) 

 Formular e 

responder 

perguntas sobre 

fatos da história 

narrada, 

identificando 

cenário, 

personagens e 

principais 

acontecimentos. 

 Valorização do 

vocabulário. 

 O professor deve 

organizar situações 

que favorecem 

reflexões sobre os 

personagens e 

textos criando 

prazer na relação 

com eles. 

Possibilitar que a 

criança conte a 

história de forma 

cada vez mais 

organizada 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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(pensamento e fala) 

ao recontar a 

história. 

O professor deve 

ouvir, observar e 

incorporar as ideias 

das próprias 

crianças. 

(EI02EF05) 

 Relatar experiências 

e fatos acontecidos, 

historias ouvidas, 

filmes ou peças 

teatrais assistidos 

etc. 

 Oralidade  Através de rodas de 

conversas, 

utilizando recursos, 

audiovisuais, 

livros, jornais, 

revistas, gibis e 

outros materiais 

para promover a 

interação e relatos 

das histórias 

contadas ou fatos 

ocorridos. 

 Roda de conversa 

dando atenção as 

perguntas e 

respondendo-as 

sempre de acordo 

com sua 

maturidade. 

 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI02EF06) 

 Criar e contar 

 Contos e recontos. 

 Linguagem oral. 

 Durante as rodas de 

conversa o 

 Conviver 
 

 A avaliação será 
contínua através 
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histórias oralmente, 

com base em 

imagens ou temas 

sugeridos. 

 Desenhos dos livros 

por meio de 

encenações e 

brincadeiras. 

professor 

proporcionará 

situações onde 

apresentará 

imagens fotos e 

ilustrações para que 

os alunos criem e 

recontem suas 

próprias histórias, 

sequenciadas ou 

através de histórias 

contadas, fábulas, 

contos a partir da 

observação e 

exploração. 

 Brincar 
 

 Participar 
 

 Explorar 
 

 Expressar 
 

 Conhecer-se 

da observação 
diária da criança 
no desempenho 
de sua atividade, 
no 
relacionamento 
com seus colegas 
e professor (a). 

 
 
 
 
 
 
 
 

(EI02EF07) 

 Manusear diferentes 

portadores textuais 

demonstrativo 

reconhecer seus 

usos sociais. 

 Nome próprio e dos 

colegas. 

 Manipulação de 

diversos portadores 

de texto nos quais 

identificam as 

iniciais de seu 

nome e dos 

colegas. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

 

(EI02EF08) 

 Manipular textos e 

participar de 

 Gêneros textuais 

(gibi, jornal, livros 

infantis e etc... 

 Por meio de ações 

de leitura de 

diferentes gêneros 

 Conviver 

 

 Brincar 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 



88 
 

situações de escuta 

para ampliar seu 

contato com 

diferentes gêneros 

textuais (parlenda, 

história de 

aventuras, tirinhas, 

cartazes de sala, 

cardápios, noticias 

etc... 

textuais, roda de 

conversa e história 

sobre os temas 

explorados. 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

 

 

(EI02EF09) 

 Manusear diferentes 

instrumentos e 

suportes de escrita 

para desenhar, 

traçar letras e outros 

sinais gráficos. 

 Portadores de 

escrita. 

 Nome próprio. 

 Alfabeto. 

 Atividades de 

contatos com livros 

revistas, gibis, 

jornais. Trabalhar 

com plaquinhas 

com o nome do 

aluno, cartazes com 

o alfabeto e 

atividades 

impressas que 

contenham letras 

do alfabeto e 

iniciais do nome 

para que o aluno 

tenha noção dos 

símbolos 

alfabéticos. E 

também o alfabeto 

móvel e atividades 

que envolvem 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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tracejados com giz 

de cera e lápis de 

cera (cor). 

 

 

 

 

 

 

     

“ ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

 

OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 

APRENDIZAGENS 

AVALIAÇÃO 

(EI02ET01) 

 Explorar e 

descrever 

semelhanças e 

diferenças entre as 

características e 

propriedades dos 

objetos (textura, 

massa, tamanho). 

 Semelhanças e 

diferenças. 

 O professor deve 

incentivar as 

crianças a contar o 

que estão fazendo. 

Enquanto brincam 

de (casinha) de 

(médico) de 

(motorista). 

Nesse contexto, a 

escuta e a 

observação atenta 

do professor para 

suas ações, podem 

apoia-los a interagir 

com as crianças a 

partir o seus 

interesses e 

curiosidades. 

O professor deve 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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chamar a atenção 

para as propriedades 

dos objetos (água, 

terra, areia, farinha 

etc.) incentivando 

que a atentem as 

semelhanças e 

diferenças. 

Exploração de 

objetos de 

diferentes tamanhos 

por exemplo, 

empilhar objetos do 

menor para o maior 

e vice-versa. 

(EI02ET02) 

 Observar, relatar 

e descrever 

incidentes do 

cotidiano e 

fenômenos 

naturais (luz 

solar, vento, 

chuva etc). 

 Noção espacial.  Através de roda de 

conversa que fala da 

mudança do tempo 

(frio e calor). 

 História, mitos e 

lendas que falem 

sore os fenômenos 

da natureza, sol a 

lua, estrelas e das 

nuvens 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI02ET03) 

 Compartilhar, com 

outras crianças, 

situações de 

 Animais e plantas  Através de roda de 

conversa 

desenvolver atitudes 

de respeito, cuidado 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 
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cuidado de plantas e 

animais nos espaços 

da instituição e fora 

dela. 

e permanente 

interesse por 

aprender 

habilidades e 

ampliem noções e 

compreensão sobre 

os seres vivos. 

Por meio de 

brincadeiras 

aprendam a regar e 

cuidar das plantas 

utilizando 

ferramentas como 

pá, regador, arado e 

etc, dar comida aos 

bichos através da 

brincadeira (faz de 

conta) a criança 

amplia a 

compreensão sobre 

o mundo social e 

natural. 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI02ET04) 

 Identificar 

relações espaciais 

(dentro e fora, em 

cima, embaixo, 

acima, abaixo, 

entre e do lado) e 

temporais (antes, 

 Noções de medidas  Através de 

brincadeiras com a 

fita métrica, régua 

aprendem a medir 

bonecas, carrinhos, 

mesa e etc. 

 Com receitas a 

criança tem 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 
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durante e depois). oportunidade de 

aprender medidas, 

como quantidade de 

ingredientes. 

 Brincadeiras que 

estabeleçam 

distância, 

comprimento, 

capacidade (litro). 

 Brincadeira de 

mercado com o 

desafio de pagar e 

dar troco 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI02ET05) 

 Classificar objetos, 

considerando 

determinados 

atributo (tamanho, 

peso, cor, forma, 

etc... 

 Classificação 

 Cores primárias 

 Formas 

geométricas. 

 Atividades com 

lego, pedindo para 

que as crianças 

separem os blocos 

pelas cores 

primárias 

(vermelho, azul e 

amarelo) e pela 

forma geométricas 

(quadrado, triângulo 

e círculo), 

separando 

brinquedos de 

várias categorias e 

classificando-os de 

acordo com um 

critério especifico. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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(Cor, forma e 

tamanho) que seja 

semelhante ou 

distinta. 

(EI02ET06) 

 Utilizar conceitos 

básicos de tempo 

(agora, antes, durante, 

depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, 

depressa, devagar) 

 Noção temporal. 

 Noção de Grandezas e 

medidas 

 Utilizar situações do 

cotidiano escolar 

como escovação, lavar 

as mãos, lanches, 

parques e atividades 

extra sala para 

apresentar aos alunos 

o conceito de tempo 

(antes, hoje e amanhã, 

etc) por exemplo a 

construção do 

calendário. 

 Comparação entre 

(pequeno/grande, 

abrir/fechar e enrolar 

embalagens).  

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI02ET07) 

 Contar oralmente 

objetos, pessoas, 

livros. E contexto 

diversos. 

 Sequencia numéricas.  Proporcionar situações 

de aprendizagem do 

cotidiano escolar que 

necessitem do contato 

com símbolo 

numéricos, como 

calendário, 

chamadinha, quantos 

vieram de meninas e 

meninos hoje) 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 
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cartazes, entre outros.  Conhecer-se professor (a). 

 

 

 

 

 

 

 

(EI02ET08) 

 Registrar com 

números a 

quantidade de 

crianças (meninas e 

meninos, presentes 

e ausentes) e 

quantidade de 

objetos da mesma 

natureza. (Boneca, 

bolas, livros, etc.)e 

 Sistema de 

numeração. 

 Fazendo registro da 

contagem oral da 

quantidade de alunos 

que faltaram e os que 

vieram para a aula. 

Através de: cartazes, 

crachá, plaquinha, 

lousa, objetos 

pedagógicos e etc. 

 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

 

 NÍVEL I 

“ O EU, O OUTRO E O NÓS” 
OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 

APRENDIZAGENS 
AVALIAÇÃO 

(EI03E001) 

 Demonstrar 

empatia pelos 

outros, percebendo 

 Relacionamento 

interpessoal. 

 Construção de regras 

e combinados, 

estimulando o 

respeito mútuo. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 
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que as pessoas têm 

diferentes 

sentimentos 

maneiras de pensar 

e agir. 

Conhecimento e 

valorização de sua 

história através de 

relatos. 

Proporcionar 

situação onde se 

estabeleça o respeito 

e amplie as relações 

sociais. 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

diária da 

criança no 

desempenho 

de sua 

atividade, no 

relacionament

o com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03E002) 

 Agir de maneira 

independente, com 

confiança em suas 

capacidades, 

reconhecendo suas 

conquistas e 

limitação. 

 Desenvolvimento da 

autonomia. 

 Direcionamento e 

valorização de cada 

conquista realizada 

de cada aluno, além 

de incentivo para 

realização de tarefas 

sozinho. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho 

de sua 

atividade, no 

relacionament

o com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03E003) 

 Ampliar as 

relações 

interpessoais, 

desenvolvendo 

atitudes de 

participação e 

cooperação. 

 

 Identidade  

 

 

 

 

 

 

 Participação em 

atividades que 

envolvam a 

socialização. 

Participação nas 

atividades diárias de 

maneira interativa e 

independente. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 
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 Educação ambiental.  Exploração dos 

espaços abertos da 

unidade escolar. 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03EO04) 

 Comunicar suas 

ideias e 

sentimentos a 

pessoas e grupos 

diversos. 

 

 Socialização  Através das rodas de 

conversas, a criança 

fala das suas ideias, 

sentimentos 

vivenciados no seu 

dia a dia. 

Atividades lúdicas e 

brincadeiras, jogos, 

canções, etc..., que 

envolvam a criança. 

  

(EI03EO05) 

 Demonstrar 

valorização das 

características de 

seu corpo e 

respeitar as 

características dos 

outros (crianças e 

adultos) com os 

quais convive.  

 Corpo humano  Através da roda de 

conversa e histórias, 

a professora fala 

sobre a cor da pele, a 

cor do cabelo, cor 

olhos das pessoas, 

ensina a ter respeito 

as diferenças.       

Nas atividades do 

espelho, o aluno 

desenha como ele se 

vê: cor cabelo, olhos 

e sua cor de pele, e 

também desenha o 

amigo ou os adultos 
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que convivem. 

(EI03EO06) 

 Manifestar 

interesse e respeito 

por diferentes 

culturas e modos 

de vida. 

 Oralidade 

 

 

 

 

 Cultura indígena e 

africana 

 Nas rodas de 

conversa, o professor 

aborda assuntos 

referente as diversas 

culturas (indígena e 

africana). 

 Atividade com: 

cartazes, ilustrações 

e recursos áudio 

visuais (vídeos e 

música). 

  

(EI03EO07) 

 Usar estratégias 

pautadas no 

respeito mútuo 

para lidar com 

conflitos nas 

interações com 

crianças e adultos. 

 Socialização  Criar momentos de 

convivência onde a 

criança participe da 

brincadeira e das 

histórias com 

autonomia. 

Construção de regras 

e combinados, 

estimulando o 

respeito mútuo. 

Participação nas 

atividades diárias de 

maneira interativa e 

independente com 

recursos de figuras, 

fatos, gráficos e 

colagem. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 

 

 

A avaliação será 

contínua através da 

observação diária da 

criança no desempenho 

de sua atividade, no 

relacionamento com 

seus colegas e professor 

(a). 
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CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS” 
OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 

APRENDIZAGENS 
AVALIAÇÃO 

(EI03CG01) 

 Criar com o corpo 

formas 

diversificadas de 

expressão de 

sentimentos, 

sensações e 

emoções, tanto nas 

situações do 

cotidiano quanto 

em brincadeiras, 

dança, teatro, 

música. 

 Esquema corporal. 

 

 

 

 

 Equilíbrio 

 

 

 

 

 

 Lateralidade 

 Através de 

mimicas, 

dramatizações e 

danças com 

movimentos 

intencionais. 

 Utilizar-se da 

música como 

forma de 

comunicação, 

controle e 

equilibro do seu 

corpo em 

movimentos. 

 Corda e bambolê 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03CG02) 

 Demonstrar 

controle e 

adequação do uso 

de seu corpo em 

brincadeiras e 

jogos, escuta e 

reconto de 

histórias, atividades 

artísticas, entre 

outras 

possibilidades. 

 Movimento e 

equilíbrio 

 Através de 

brincadeiras, 

explorar o espaço 

om o corpo, 

potencializando 

habilidades básicas 

de: movimento 

(saltar, girar, cair, 

deslocar-se, 

gesticular etc), 

dinâmicas ou 

qualidades (rápido, 

  



99 
 

lento, forte, leve, 

direto, fechar, 

flexível etc), 

Atividades de 

jogos diversos e 

dramatizações de 

histórias. 

(EI03CG03) 

 Criar movimentos, 

gestos, olhares e 

mímicas em 

brincadeiras, jogos 

e atividades 

artísticas como 

dança, teatro e 

música. 

 Danças de ritmos 

variados. 

 Recriar 

movimentos a 

partir de música, 

de som, de ideias e 

sensibilizar a 

criança ao valor 

expressivo de seus 

gestos, na medida 

que explora 

movimentos leve 

ou fortes, rápido 

ou lento. 

Imitar os 

movimentos de 

determinados 

animais ou um 

jeito de andar de 

um personagem. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 

 

A avaliação será contínua 

através da observação 

diária da criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento com seus 

colegas e professor (a). 

(EI03CG04) 

 Adotar hábitos de 

autocuidado 

relacionados a 

higiene, 

 Alimentação 

saudável e higiene 

 Através s de roda 

de conversa, 

histórias e cartazes 

o professor 

trabalha sobre a 
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alimentação, 

conforto e 

aparência. 

higiene: bucal, 

corporal também 

nos momentos de 

do lanche o 

professor 

aproveitara para 

levantar 

questionamentos 

em relação à 

alimentos 

preferidos, e os 

alimentos não 

familiarizados. 

Com a música 

incentivar as 

crianças a 

comerem verduras, 

legumes e frutas. 

(EI03CG05) 

 Coordenar suas 

habilidades 

manuais no 

atendimento 

adequado a seus 

interesses e 

necessidades em 

situações diversas. 

 Coordenação 

motora global 

 

 

 

 

 

 

 Higiene 

 Nas atividades de 

desenhos, pintura, 

modelagem e 

colagem e que o 

aluno recria o 

valor expressivo 

de que sua 

aprendizagem na 

medida em que 

explora. 

 Através de rodas 

de conversas, 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 

A avaliação será contínua 

através da observação 

diária da criança no 

desempenho de sua 

atividade, no 

relacionamento com seus 

colegas e professor (a). 
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dramatizações, 

brincadeiras de faz 

de conta, a criança 

aprende a cuidar 

do corpo no: 

vestir, calçar, 

cortar unhas, 

escovação e a 

cuidar dos seus 

pertences. 

 

“ TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 

OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 
APRENDIZAGENS 

AVALIAÇÃO 

(EI03TS01) 

 Utilizar sons 

produzidos por 

materiais, objetos e 

instrumentos 

musicais durante 

brincadeiras de faz 

de conta 

encenações, 

criações musicais e 

festas. 

 Reciclagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Música 

 Demonstrar à 

criança as variadas 

possibilidades de 

usos e combinações 

de materiais, 

objetos e recursos 

para produzir 

musicalidade, 

apropriando se de 

diferentes 

manifestações 

artísticas culturais. 

 Apreciar a música 

através de recursos 

áudio visuais e 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua 

atividade, no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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eventos com 

diversos estilos 

musicais. 

(EI03TS02) 

 Expressar-se 

livremente por 

meio de desenho, 

pintura, colagem, 

dobradura e 

escultura, criando 

produções 

bidimensionais e 

tridimensionais. 

 Coordenação 

motora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sons 

 Desenvolver 

atividades com 

desenho, pintura, 

escultura, 

modelagem, 

colagem, gravura, 

fotografia, visitas a 

museus e locais de 

produção e 

divulgação da arte 

visual. 

Datas 

comemorativas: 

carnaval, pascoa, 

dia do índio, dia das 

mães, músicas 

folclóricas, dia dos 

pais, sete de 

setembro, dia das 

crianças, primavera, 

dia da árvore, natal 

e outros. 

 Explorar diferentes 

sons, ritmos, 

formas, cores, 

texturas, objetos e 

materiais, 
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construindo 

cenários para 

brincadeiras do az 

de conta, 

encenações ou para 

festas tradicionais. 

(EI03TS03) 

 Reconhecer as 

qualidades do som 

(intensidade, 

duração, altura e 

timbre), utilizando-

as em suas 

produções sonoras 

e ao ouvir músicas 

e sons. 

 Linguagem musical  Identificação de 

qualidades como: 

duração sons curtos 

ou longos, altura de 

sons graves e 

agudos, intensidade 

dos sons fracos ou 

fortes, timbre (que 

qualifica os sons a 

parir da fonte que 

origina). 

Escutar uma 

música, explorar 

diferentes sons, 

ritmos, formas e 

texturas. 

Interpretação de 

músicas e produção 

de gestos. 

  

 

“ ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 

OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 
APRENDIZAGENS 
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(EI03EF01) 

 Expressar ideias 

desejos e 

sentimentos sobre 

suas vivencias, 

por meio da 

linguagem, oral e 

escrita (escrita 

espontâneas)  

 Oralidade 

 

 

 

 

 

 Leitura e escrita 

 Participar das rodas 

de conversas e das 

brincadeiras, 

expressando seus 

desejos, vivencias e 

vontades. 

 Leitura de diferentes 

gêneros textuais; 

Roda de leitura; e 

escrita espontâneas. 

 História da família, 

roda de conversa e 

combinados dos 

temas a serem 

trabalhados. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03EF02) 

 Inventar 

brincadeiras    

cantadas, poemas 

e canções, criando 

rimas, aliterações 

e ritmos. 

 Gêneros Textuais  Explorar gestos 

expressões, sons da 

língua, rimas, 

imagens, textos 

escritos, além dos 

sentidos das falas 

cotidianas, das 

palavras nas 

poesias, parlendas, 

canções e nos 

enredos de histórias 

apropriando-se 

desses elementos 

para criar novas 

falas, enredos, 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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histórias e escritas 

convencionais ou 

não. 

(EI03EF03) 

Escolher e folhear livros, 

procurando orientar-se 

por temas e ilustrações e 

tentando identificar 

palavras conhecidas. 

 Portadores textuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gêneros literários. 

 Disponibilizar 

diferentes 

portadores de textos 

(livros, jornais e 

gibis e revistas) para 

recorte de palavras 

conhecidas pelo 

aluno ou 

direcionadas pelo 

professor. 

 Dramatização, 

exploração de 

cartazes, gravuras, 

revistas e livros. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03EF04) 

 Recontar historias 

ouvidas e planejar 

coletivamente 

roteiro de vídeos e 

de encenações, 

definindo os 

contextos, os      

personagens e a 

estrutura da 

história. 

 

 Interpretação e 

textual 

 

 

 

 Leitura e escrita 

 

 Contos e recontos 

de  

Histórias para os 

colegas, atividades 

com fantoches, 

teatrinhos e 

mímicas. 

 Identificar as letras 

que compões seu 

nome escritos nos 

pertences nas 

produções na lista 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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de chamadas e 

outros. 

(EI03EF05) 

 Recontar histórias 

ouvidas para 

produção de 

reconto escrito, 

tendo o professor 

como   escriba. 

 Desenvolvimento da 

linguagem escrita e 

falada 

 As crianças 

interessam-se por 

escrever suas 

histórias e também 

por dita-las ao 

professor, que as 

escrevem. 

Ao ditar um texto 

ao professor as 

crianças 

desenvolvem a 

capacidade de 

recuperar um texto 

de memória. 

A criança aprende a 

controlar a 

velocidade da fala, 

de conscientiza-se 

sobre a estabilidade 

de um texto. 

É importante que o 

professor, convide 

e incentive as 

crianças para que 

criem e escrevam 

suas próprias 

narrativas. 

É desejável que as 
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crianças relatam 

aos colegas, 

histórias lidas por 

alguém de sua 

família, possam 

escolher e gravar 

poemas para 

mandar a outras 

crianças e 

participem de sarau 

literário, narrando 

ou recitando seus 

textos favoritos. 

(EI03EF06) 

 Produzir suas 

próprias histórias 

orais e escritas 

(escrita 

espontânea), em 

situações com 

função social 

significativa. 

 Criatividade e 

imaginação 

 A criança ao criar 

ou contar suas 

histórias, sentem-se 

confiantes 

 em sua capacidade 

comunicativa ao 

mesmo tempo que 

se divertem e 

aprendem sobre o 

uso da linguagem 

com meio de 

comunicação. 

Roda de conversa, 

dando 

oportunidades de 

brincar fazendo uso 

da linguagem. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 

 

A avaliação será 

contínua através da 

observação diária da 

criança no desempenho 

de sua atividade, no 

relacionamento com seus 

colegas e professor (a). 



108 
 

Dar oportunidade 

de contar histórias 

criadas ou 

conhecidas por 

elas. 

Oferecer diferentes  

(EI03EF007) 

 Levantar hipóteses 

sobre gêneros 

textuais veiculados 

em portadores 

conhecidos, 

recorrendo a 

estratégias de 

observação gráfica 

e/ ou de leitura. 

 O brincar (faz de 

conta) 

 É importante que a 

criança explore 

diferentes textos 

como: brincar de 

correio de 

escritório, de 

supermercados, de 

livraria etc. 

O professor deve 

observar as 

brincadeiras das 

crianças, seus 

interesses e seus 

conhecimentos. 

Disponibilizar o 

livre acesso a 

diferentes 

portadores textuais, 

incentivando a 

exploração de 

materiais impressos 

e audiovisuais 

diversos, 

familiarizando-os 
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com suas funções 

sociais. 

(EI03EF08) 

 Selecionar livros e 

textos de gêneros 

conhecidos para a 

leitura de um 

adulto e /ou para 

sua própria leitura 

(partindo de seu 

repertório sobre 

esses textos, como 

a recuperação pela 

memória, pela 

leitura das 

ilustrações etc.). 

 

 Gêneros textuais  Roda de historia 

com parlendas, 

trava-línguas, 

receitas, leitura de 

capas de CDs, 

DVDs, jornais, 

revistas 

Estimular a criação 

e pequenos textos 

orais da criança 

com destino da 

escrita 

Aguçar a 

curiosidade e 

imaginação na 

manipulação, 

visualização e 

audição em 

diferentes 

narrativas. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 

 

 

 

A avaliação será 

contínua através da 

observação diária da 

criança no desempenho 

de sua atividade, no 

relacionamento com seus 

colegas e professor (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EI03EF09) 

 Levantar hipóteses 

em relação à 

linguagem escrita, 

realizando 

registros de 

 Escrita  É importante que as 

crianças tenham a 

oportunidade de 

manusear e 

explorar diferentes 

textos de escrita, 
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palavra e textos, 

por meio de escrita 

espontânea. 

fazendo uso de 

diferentes formas 

de comunicação 

escrita, por meio de 

seus desenhos, do 

uso de símbolos 

gráficos que 

representam letras 

ou de uma 

ortografia 

inventada por elas. 

O professor deve 

criar condições 

para que a criança 

possa expressar o 

que sente e pensa 

sobre si mesma e 

sobre o mundo 

através dos seus 

registros gráficos. 

 

 

“ ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 
APRENDIZAGENS 

AVALIAÇÃO 

(EI03ET01) 

 Estabelecer 

relações de 

comparação entre 

 

 Noções de medidas 

 

 Através de jogos e 

brincadeiras com 

intervenção do 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 
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objetos, 

observando suas 

propriedades. 

professor, os alunos 

deverão observar, 

identificar e 

comparar 

características 

opostas ( nº do 

sapatos, altura, 

idade, etc...) 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

diária da 

criança no 

desempenho 

de sua 

atividade, no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(E103ET02) 

 Observar e 

descrever 

mudanças em 

diferentes 

materiais, 

resultantes de ações 

sobre eles, em 

experimentos 

envolvendo 

fenômenos naturais 

e artificiais.  

 Meio Ambiente  Estimulação dos 

cinco sentidos, 

incentivar a 

importância 

ecológica, por meio 

da jardinagem e 

horticultura. 

Apresentar a 

diferença entre 

campo, cidade e 

praia, estabelecendo 

a noção de tempo. 

Identificar a 

importância da água 

para os seres vivos 

mostrando a 

diferenciação entre 

seres vivos e não 

vivos. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho 

de sua 

atividade, no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03ET03) 

 Identificar e 

 Meio ambiente. 

 

 Atividades áudio 

visuais que 

 Conviver 

 

 A avaliação 

será contínua 
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selecionar fontes de 

informações, para 

responder a 

questões sobre a 

natureza, seus 

fenômenos, sua 

conservação. 

abordem as 

questões da 

natureza, quanto ao 

cuidado, proteção e 

preservação. 

Por meio de rodas 

de conversa a 

participação da 

família em algumas 

atividades, relatos e 

fatos. 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho 

de sua 

atividade, no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03ET04) 

 Registrar 

observações, 

manipulações e 

medidas, usando 

múltiplas 

linguagens 

(desenho, registro 

por número ou 

escrita espontânea), 

em diferentes 

suportes. 

 Números e 

medidas. 

 Identificação dos 

números nos 

diferentes 

contextos: 

calendário, jogos 

orais etc., jogos e 

brincadeiras; 

resoluções de 

problemas através 

de desenho livre ou 

dirigido. 

      Observação e  

      Comparação 

diversas 

      (Números de 

sapatos,  

      Altura e idade.) 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho 

de sua 

atividade, no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03ET05) 

 Classificar objetos e 

 Socialização  Brincadeira com 

diversos materiais 

 Conviver 

 

 A avaliação 

será contínua 
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figuras de acordo 

com suas 

semelhanças e 

diferenças. 

(brinquedos) 

nomeando-os, 

agrupando-os. 

As brincadeiras nos 

espaços organizados 

ou ao ar livre no 

contato com 

elementos da 

natureza, instigam 

as crianças em suas 

investigações, bem 

como a escuta e 

observação do 

professor, propicia 

interações, que 

podem enriquecer e 

ampliar suas 

experiências. 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho 

de sua 

atividade, no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03ET06) 

 Relatar fatos 

importantes sobre 

seu nascimento e 

desenvolvimento, a 

história dos seus 

familiares e da sua 

comunidade. 

 Noção de tempo.  Através da roda de 

conversa, falar de 

experiências do 

cotidiano: ontem, 

hoje, amanhã, noite, 

dia e que tenham 

diferentes 

oportunidades de 

participação da 

organização de 

eventos tradicionais, 

de comemorar os 
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aniversários e 

algumas passagens 

significativas do 

tempo, seja de sua 

cultura local. 

   

(EI03ET07) 

 Relacionar números 

às suas respectivas 

quantidades e 

identificar o antes, o 

depois e o entre em 

uma sequência. 

 Sistema de 

numeração. 

 É importante que as 

crianças tenham a 

oportunidade de 

brincar com 

diferentes objetos ou 

participar de 

situações nas quais 

contém coisas, 

façam 

correspondências 

entre números e 

quantidades, e 

encontrem os 

números em 

contextos sociais 

reais, como no seu 

calçado, no telefone 

e nas brincadeiras de 

faz de conta, nas 

quais façam uso de 

calculadora, régua, 

fita métrica, teclado 

de computador. 
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(EI03ET08) 

 Expressar medidas 

(peso, altura etc.), 

construindo gráficos 

básicos. 

 Sequência numérica.  Nesse contexto é 

importante que 

acrianças tenham a 

oportunidade de 

participar de 

brincadeiras diversas 

em que possam 

contar ou recitar a 

sequência numérica, 

construir coleções de 

coisas. 

Jogar jogos com 

números escritos ou 

que envolvam 

contagem e ser 

apoiados em seu 

interesse por contar 

e registrar números. 

  

                                 

 

   NÍVEL II 

“ O EU, O OUTRO E O NÓS” 
OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 

APRENDIZAGENS 
AVALIAÇÃO 

(EI03EO01) 

 Demonstrar 

empatia pelos 

 Relacionamento 

interpessoal 

 Interação com 

adultos e crianças.  

Ter iniciativa e 

 Conviver 

 

 Brincar 

 A avaliação 

será contínua 

através da 
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outros, percebendo 

que as pessoas têm 

diferentes 

sentimentos, 

necessidades e 

maneiras de pensar 

e agir. 

 

buscar soluções 

para conflitos. 

Respeitar, 

brincadeiras: 

individuais, lado a 

lado e em grupo. 

Curiosidade, 

pesquisa, 

envolvimento em 

desafios e soluções 

de problemas. 

Confiar nas 

próprias 

capacidades e 

reconhecer os 

próprios limites. 

Reconhecimento e 

valorização da 

própria cultura. 

Contato com a 

cultura local e com 

as culturas de 

outras regiões e 

povos. 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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(EI03EO02) 

 Agir de maneira 

independente, com 

confiança em suas 

capacidades, 

reconhecendo suas 

conquistas e 

limitações. 

 

 

 

 

 Desenvolvimento da 

autonomia. 

 Percepção do 

próprio corpo, dos 

limites, habilidades, 

emoções e 

singularidades. 

Autonomia no 

brincar e nos 

cuidados de si, do 

outro e do 

ambiente. 

Brincar 

expressando 

emoções, 

sentimentos, 

pensamentos, 

desejos e 

necessidades. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03EO03) 

 Ampliar as relações 

interpessoais, 

desenvolvendo 

atitudes de 

participação e 

cooperação. 

 

 Identidade 

 

 Educação ambiental 

 Desenvolver uma 

identidade pessoal 

um sentimento de 

autoestima 

autonomia, 

confiança e de 

pertencimento a um 

determinado grupo 

étnico-racial crença 

religiosa local de 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 
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nascimento etc. 

Vivências sobre a 

diversidade e a 

inclusão. 

Participação em 

atividades que 

envolvam 

diariamente a 

socialização de 

maneira interativa e 

independente. 

 Explorando os 

espaços abertos da 

unidade escolar 

 Conhecer-se com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03E004) 

 Comunicar suas 

ideias e 

sentimentos a 

pessoas e grupos 

diversos.  

 Eu, escola, família e 

sociedade. 

 Regras de 

sociabilidade e 

convivência. 

 

 Observação dos 

elementos que 

fazem parte do 

convívio do aluno; 

 Roda de conversa, 

história, texto, 

cartaz, desenho da 

família, 

autorretrato, 

 Atividades lúdicas 

como, brincadeiras, 

jogos, canções, 

etc.., que permitam 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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o envolvimento da 

criança de forma 

significativa. 

(EI03E005) 

 Demonstrar 

valorização das 

características de 

seu corpo e 

respeitar as  

Características dos 

outros (crianças e 

adultos) com os 

quais convive. 

 Diversidade e 

inclusão. 

 Construção de 

regras e 

combinados, 

estimulando o 

respeito mútuo. 

 Através de jogos, 

vídeos educativos, 

atividades orais, 

roda de conversa, 

regra de 

convivência, 

dinâmicas em 

grupo com pais e 

comunidade escolar 

e confecção de 

cartazes sobre o 

bulling. 

  

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03E006) 

 Manifestar 

interesse e respeito 

por diferentes 

culturas e modos 

de vida. 

 

 Identidade social. 

 Linguagem oral. 

 Através de rodas de 

conversa abordando 

assuntos referentes 

às diversas culturas 

e interesses do 

cotidiano do aluno. 

Portadores de 

escrita (cartazes e 

ilustrações e 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 
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recursos áudio 

visuais vídeo e 

música) 

 

 Conhecer-se 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03E007) 

 Usar estratégias 

pautadas no 

respeito mútuo para 

lidar com conflitos 

nas interações com 

crianças e adultos. 

 Construção de regras 

e combinados, 

estimulando o 

respeito mútuo. 

 Atividades de 

pinturas, desenhos, 

figuras, fatos, 

gráficos, colagem e 

recortes. 

 Participação nas 

atividades diárias 

de maneira 

interativa e 

independente. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS” 
OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 

APRENDIZAGENS 
AVALIAÇÃO 

(EI03CG01) 

 Criar com o corpo 

formas 

diversificadas 

De expressão de 

sentimentos, 

sensações e 

 Esquema corporal  Recriar movimentos 

a partir de uma 

música, de um som, 

de uma ideia, e 

sensibilizar quanto 

ao valor expressivo 

de seus gestos, na 

medida em que 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua 

atividade, no 

relacionamento 
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emoções, tanto nas 

situações do 

cotidiano quanto 

em brincadeiras, 

dança, teatro, 

música. 

 

 

 

 

explora os 

movimentos. 

Brincadeiras de faz 

de conta que 

integram por meio 

delas, as crianças 

podem apresentar o 

mundo da fantasia. 

Interagindo com 

narrativas do teatro 

e literatura. 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03CG02) 

 Demonstrar 

controle e 

adequação do uso 

de seu corpo em 

brincadeiras e 

jogos, escuta e 

reconto de 

histórias, 

atividades 

artísticas, entre 

outras 

possibilidades. 

 

 Movimento e 

equilíbrio 

 Focar em atividades 

de brincadeiras, 

explorar o espaço 

com o corpo, 

potencializando 

habilidades básicas: 

movimento (saltar, 

girar, cair, deslocar-

se, gesticular-se 

etc.).  

Dinâmicas (rápido, 

lento, forte, leve, 

direto, fechar, 

flexível etc.). 
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Atividades de jogos 

diversos, 

dramatizações de 

histórias 

(EI03CG03) 

 Criar movimentos, 

gestos, olhares e 

mimicas em 

brincadeiras, jogos 

e atividades 

artísticas como 

dança, teatro e 

música. 

 Posicionamento 

espacial. 

 Brincadeiras 

ritmadas. 

 Dramatização 

 Estilos de danças. 

 Utilização de 

recursos de 

deslocamentos e 

das habilidades de 

força, velocidade 

resistências e 

flexibilidades. 

 Jogos que 

possibilitam a 

criança a 

compreensão da sua 

força e equilíbrio. 

 Desenvolver 

atividades rítmicas 

envolvendo 

movimentos 

corporais de danças 

teatro em situações 

de apresentações. 

 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua 

atividade, no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03CG04) 

 Adotar hábitos de 

autocuidado 

relacionados a 

higiene, 

 Alimentação 

saudável. 

 Higiene bucal; 

 Higiene corporal. 

 Através de 

situações cotidianas 

envolvendo 

alimentação. As 

atividades 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 
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alimentação, 

conforto e 

aparência. 

relacionadas com o 

tema alimentação 

serão desenvolvidas 

sendo de sal através 

de criação de 

cartazes ilustrados, 

roda de conversa, 

história e músicas. 

O professor 

aproveitará o 

momento do lanche 

para levantar 

questionamentos e 

hipóteses em 

relação a alimentos 

preferidos e os 

alimentos não 

familiarizados 

(melão, e outros). 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

de sua 

atividade, no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03CG05) 

 Coordenar suas 

habilidades 

manuais no 

atendimento 

adequado a seus 

interesses e 

necessidades em 

situações diversas. 

 Percepção visual tátil 

e autocuidado. 

 Através de texto 

com deboches e 

dramatizações 

sobre a importância 

dos cuidados com o 

corpo. Como por 

exemplo (aprender 

s vestir, escovar os 

dentes, calçar os 

sapatos, cuidar dos 

seus pertences, 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua 

atividade, no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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amarrar cadarços, 

etc. 

 

 

“ TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 
OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 

APRENDIZAGENS 
AVALIAÇÃO 

(EI03TS01) 

 Utilizar sons 

produzidos por 

materiais, objetos e 

instrumentos 

musicais durante a 

brincadeira de faz 

de conta, 

encenações, 

criações musicais, 

festas. 

 

 

 Musica 

 Reciclagem 

 

 

 

 

 

 

 

 Vivência de 

repertório musical 

variado em gênero, 

estilos, épocas e 

culturas diferentes. 

Reconhecimento de 

sons e ritmos. 

 Exploração de 

materiais de largo 

alcance (não 

convencionais e 

sucatas). 

Aprimorando-se de 

diferentes 

manifestações 

artísticas culturais. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03TS02) 

 Expressar-se 

livremente por 

 Leitura e releitura 

de imagens. 

 Desenho livre e 

 Criação de 

desenhos, pinturas, 

colagens entre 

 Conviver 

 

 Brincar 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 
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meio de desenho, 

pintura, colagem, 

dobradura e 

escultura, criando 

produções 

bidimensionais e 

tridimensionais. 

expressões 

artísticas. 

outros a partir de 

seu próprio 

repertório e da 

utilização de 

elementos das artes 

visuais ponto, linha, 

formas, cor, textura, 

etc. partindo da 

observação, 

descrição e 

interpretação das 

imagens e objetos. 

 Criação de desenhos 

e pinturas a partir da 

observação de 

elementos das artes 

visuais de artistas 

famosos 

trabalhados:  

CD,DVD,RÁDIO E 

TV. 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03TS03) 

 Reconhecer as 

qualidades do som 

(intensidade, altura 

e timbre) 

utilizando-as em 

suas produções 

sonoras e ao ouvir 

músicas e sons. 

 Percepção auditiva; 

 Acuidade, sonora; 

 Repertório musical. 

 Apresentação de 

sons em atividades 

áudio visuais 

brincadeiras e 

dinâmicas 

(utilizando sons 

altos e baixos) 

 Nessas atividades o 

aluno deverá 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 
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perceber as 

diferenças entre as 

entonações musicais 

sem e com o auxílio 

do professor. 

 Através de 

pesquisas, 

apresentações de 

diversos estilos 

musicais, utilizando  

instrumentos 

musicais diversos 

construídos com 

sucata. 

 

 Conhecer-se 

colegas e 

professor (a). 

 

“ ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 

OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE 
APRENDIZAGENS 

AVALIAÇÃO 

(EI03EF01) 

 Expressar ideias, 

desejos e 

sentimentos sobre 

suas vivências, por 

meio da 

linguagem oral e 

escrita (escrita 

espontânea), de 

fotos, desenhos e 

outras formas de 

 Oralidade 

 

 

 

 

 

 Leitura e escrita 

 Participar das rodas 

de conversa e das 

brincadeiras. 

expressando seus 

desejos, vivências 

 e vontades. 

 Leitura de 

diferentes gêneros 

textuais. 

Roda de leitura e 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 
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expressão. 

 

 

 

 

escrita espontâneas; 

História da família, 

roda de conversa e 

combinados dos 

temas a serem 

trabalhados. 

colegas e 

professor (a). 

(EI03EF02) 

 Inventar 

brincadeiras 

cantadas, poemas 

e canções, criando 

rimas, aliterações 

e ritmos. 

 

 

 

 

 

 Gêneros textuais  Explorar gêneros, 

expressões, sons da 

língua, rimas, 

imagens, textos 

escritos, além dos 

sentidos das falas 

cotidianas, das 

palavras nas 

poesias, parlendas, 

canções e nos 

enredos de histórias 

apropriando-se 

desses elementos 

para criar novas 

falas, enredos, 

histórias e escritas 

convencionais ou 

não. 

    

(EI03EF03) 

 Escolher folhear 

livros, procurando 

 Portadores textuais 

 

 Gêneros literários 

 Experiência com 

momentos de 

narrativas literárias 

(contação de 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 
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orientar-se por 

temas e ilustrações 

e tentando 

identificar 

palavras 

conhecidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

histórias, cantigas, 

parlendas etc.) e 

momentos de 

conversas em grupo 

(roda). 

Propiciar diferentes, 

portadores de textos 

(livros, jornais, 

gibis e revistas) 

para recorte de 

palavras conhecida 

pelo aluno ou 

direcionada pelo 

professor. 

 Interpretação de 

poesia, exploração 

de cartazes, 

gravuras, revistas, 

livros e jornais. 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 
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(EI03EF04) 

 Recontar historias 

ouvidas e planejar 

coletivamente 

roteiros de vídeos 

e de encenações 

definindo os 

contextos, os 

personagens, a 

estrutura da 

história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretação textual 

 

 Leitura e escrita 

 

 Contos e recontos 

de história para os 

colegas, atividades 

com fantoches. 

Teatrinhos e 

mimicas. 

 Identificar as letras 

que compõe seu 

nome escrito nos 

pertences, nas 

produções, na lista 

de chamadas e 

outros. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03EF05) 

 Recontar histórias 

 Gêneros textuais; 

 Folclore brasileiro; 

 Apresentação de 

livros de diversos 

 Conviver 

 

 A avaliação 

será contínua 
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ouvidas para 

produção de 

reconto escrito, 

tendo o professor 

como escriba. 

 

 Identidade/família. gêneros para 

manuseio e reconto. 

 Utilizar a lenda do 

folclore para 

realizar atividades 

de cultura brasileira 

através de 

construção de 

cartazes e 

realização de 

atividades com o 

mesmo tema. 

 Através de pesquisa 

familiar, os alunos 

deverão recontar a 

turma receitas de 

sua família, onde 

serão 

confeccionados 

cartazes. 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03EF06) 

 Produzir suas 

próprias histórias 

orais e escritas 

(escrita 

espontânea), em 

situações com 

função social 

significativa. 

 

 Pesquisa social;  

 Linguagem oral; 

 Escrita espontânea. 

 Através de 

atividades que 

envolvam pesquisas 

dentro e fora do 

contexto escolar, 

abordando temas 

diversos como 

família,  

nascimento, receitas 

e costumes. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 
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 Através de 

desenhos ou escrita 

não convencional, o 

aluno deverá sentir-

se livre para criar 

suas próprias 

histórias e relatar 

fatos do cotidiano. 

 

 Conhecer-se com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03EF07) 

 Levantar hipóteses 

sobre gêneros 

textuais veiculados 

em portadores 

conhecidos, 

recorrendo a 

estratégias de 

leitura. 

 Nome próprio;  

 Números de letras, 

primeira letra e nome 

do colega; 

 Alfabeto 

 

 Livros de histórias 

infantis, textos, 

cartazes; 

 Massinha, recorte e 

colagem; 

 Jogos que 

contenham números 

e letras.  

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

(EI03EF08) 

 Selecionar livros e 

textos de gênero 

conhecidos para a 

leitura de um 

adulto e/ou para a 

sua própria leitura 

(partindo de seu 

 Listas; 

 Convites;  

 Mensagens. 

 É importante que 

possam identificar a 

escrita do nome 

próprio em listas e 

objetos e 

reconhecer o uso 

social de textos 

como convites para 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 

desempenho de 

sua atividade, 
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repertório sobre 

esses textos, como 

a recuperação pela 

memória, pela 

leitura das 

ilustrações etc...) 

festas de 

aniversário, roteiro 

de atividades do 

dia, comunicado 

aos pais e listas 

variadas. Garantir 

no cotidiano a 

criança momentos 

de escuta e de 

conversa sobre os 

diferentes gêneros 

textuais, criando o 

gosto e o hábito 

pela leitura. 

 Possibilitar a 

compreensão de 

mensagens curtas 

como pedidos, 

perguntas, 

favorecendo a 

verbalização de 

situações do 

cotidiano. 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

((EI03EF09) 

 Levantar hipóteses 

em relação à 

linguagem escrita, 

realizando 

registros de 

 Escrita espontânea; 

 Sequência; 

 Coerência textual. 

 

 Estimular a 

convivência com a 

escrita e sua função 

social entendendo 

esta, como 

instrumento de 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 A avaliação 

será contínua 

através da 

observação 

diária da 

criança no 
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palavras e textos, 

por meio de escrita 

espontânea. 

expressão 

individual e 

coletiva, realizar 

registros de rodas 

de conversa, 

escolha de livros, 

produção de texto, 

sínteses de 

experiências 

vividas. 

 Possibilitar aos 

aluno o 

levantamento de  

hipóteses sobre o 

que está escrito e 

sobre como se 

escreve, adquirindo 

conhecimento sobre 

o sistema de escrita. 

 Utilização do 

alfabeto móvel para 

escrita do nome e 

de palavras dentro 

de sem contexto 

significativo. 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

desempenho de 

sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus 

colegas e 

professor (a). 

 

“ ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

OBJETIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA DIREITOS DE AVALIAÇÃO 
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APRENDIZAGENS 

(EI03ET01) 

 Estabelecer relações 

de comparação 

entre objetos, 

observando suas 

propriedades. 

 

 

 Noções de medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Noções de tempo 

 

 Por meio de jogos e 

brincadeiras com 

intervenção do 

professor, os 

alunos deverão 

observar, 

identificar e 

comparar 

características 

opostas (nº de 

sapato, altura, 

idade, etc...). 

 A diferença entre o 

dia e a noite, as 

estações do ano e 

os ritmos 

biológicos (e 

cronológicos) hoje, 

ontem, amanhã, 

semana que vem, 

no próximo ano, 

bem como os 

fundamentos de 

ordem temporal. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus colegas 

e professor (a). 

(EI03ET02) 

 Observar e 

descrever mudanças 

em diferentes 

materiais, 

 Meio ambiente  Incentivar a 

importância 

ecológica, por meio 

da jardinagem e 

horticultura. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 
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resultantes de ações 

sobre eles, em 

experimentos 

envolvendo 

fenômenos naturais 

e artificiais. 

 

 

Apresentar a 

diferença entre 

campo, cidade e 

praia. 

Identificar a 

importância da 

água para os seres 

vivos mostrando a 

diferenciação entre 

seres vivos e não 

vivos. 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus colegas 

e professor (a). 

(EI03ET03) 

 Identificar e 

selecionar fontes de 

informações, para 

responder a 

questões sobre a 

natureza, seus 

fenômenos, sua 

conservação. 

 

 

 

 

 Meio ambiente  Por meio de rodas 

de conversa a 

participação da 

família em algumas 

atividades, relatos, 

fatos que abordem 

experiências com a 

natureza (flora e 

fauna) e seus ciclos 

da vida, 

diversidade, 

relações entre os 

seres vivos, os 

elementos (água, 

ar, terra e fogo), 

cuidado respeito e 
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conservação. 

(EI03ET04) 

 Registrar 

observações, 

manipulações e 

medidas usando 

múltiplas 

linguagens 

(desenho, registro 

por números ou 

escrita espontânea), 

em diferentes 

suportes. 

 

 

 

 Números e 

medidas 

 Experimentação de 

conceitos 

relacionados à 

quantidade, peso, 

tamanho, forma e 

posição. 

Observação e 

registro (desenhos, 

gestos, gráficos e 

outras formas de 

representação) de 

medidas e 

quantidade. 

Progressivamente 

contar oralmente e 

relacionar números 

às quantidades, 

identificar e 

organizar 

sequências. 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 

relacionamento 

com seus colegas 

e professor (a). 

(EI03ET05) 

 Classificar objetos e 

figuras de acordo 

com suas 

semelhanças e 

diferenças. 

 Formas 

geométricas; 

 Noções  de 

dimensão. 

 Através de jogos, 

brincadeiras com 

intervenção do 

professor o aluno 

deverá identificar 

as formas, peso e 

medidas 

 Conviver 

 

 Brincar 

 

 Participar 

 

 Explorar 

 A avaliação será 

contínua através 

da observação 

diária da criança 

no desempenho 

de sua atividade, 

no 
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apresentadas e 

classifica-las. 

 Utilizar 

instrumentos que 

despertem o 

raciocínio lógico 

em diversas 

atividades (tangran, 

caixa surpresa com 

formas geométricas 

outras). 

 

 Expressar 

 

 Conhecer-se 

relacionamento 

com seus colegas 

e professor (a). 
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VIII Conclusão 

 

 Como é possível perceber, é muito importante que a escola vá além dos  conteúdos básicos e efetive uma proposta voltada para uma 

formação humana com cidadania e ética. Para isso, é necessário adaptar e inserir temas conectados às necessidades da sociedade atual no 

contexto educacional. Os impactos da BNCC na Educação Infantil serão profundos e positivos, especialmente no que diz respeito à normatização 

dos assuntos ministrados. Dessa forma, o ensino tende a se tornar mais humanizado e mais relacionado com as demandas das gerações atuais. 

 O âmbito de Conhecimento de mundo refere-se à construção das diferentes linguagens pelas crianças e às relações que estabelecem com 

os objetos de conhecimento. Este âmbito traz uma ênfase na relação das crianças com alguns aspectos da cultura. 

 A educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, 

social, ética, moral e simbólica. 

 O currículo tem papel complementar para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, uma vez 

que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. São essas decisões que vão 

adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, 

como também o contexto e as características dos alunos. Essas decisões que resultam de um processo de desenvolvimento e participação das 

famílias e da comunidade, referem-se, entre outras ações, a: 

 Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los 

e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas; 

 Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos nas aprendizagens; 

 Construir e aplicar procedimentos de avaliação ou de resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, 

tornando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. 

Desta forma, o presente currículo se constitui como uma importante referência para os educadores comprometidos com a educação e a 

sociedade. 



139 
 

IX - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

• BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente. 

• Referencial curricular nacional para a educação infantil. Brasília, DF V.3, 2010. 

• Diretrizes Curricular Nacionais para a educação infantil Brasilia, DF MEC 2010. 

• Lei de Diretrizes e base da Educação Nacional LDB, lei nº 9394/96, Brasília. MEC, 1996 

• Parecer CNE/CEB nº 20/096 

• Parecer CNE/CEB nº 20/09 

• Parecer CNE/CEB nº 20/0918 

• Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental Brasília: MEC / secretaria de educação básica, 2017. 

 

 

 

 

 

 


