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CURRÍCULO – BERÇÁRIO II 

 CAMPO DE EXPERIÊNCIA - O EU, O OUTRO E O NÓS 

DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO 

CURRÍCULO DE BATATAIS 

PONTOS DE ATENÇÃO 

 
 

HABILIDADES 
ESPECÍFICAS       

 

CONVIVER com crianças e 

adultos em pequenos e 

grandes grupos, percebendo 

e valorizando as diferenças 

individuais e coletivas 

existentes, aprender a lidar 

com conflitos e a respeitar as 

diferentes identidades e 

culturas. 

 

BRINCAR com diferentes 

parceiros e envolver-se em 

variadas brincadeiras, como 

as exploratórias, as de 

construção, as tradicionais, as 

de faz-de-conta e os jogos de 

regras, de modo a construir o 

sentido do singular e do 

coletivo, da autonomia e da 

solidariedade. 

 

 

(EI01EO01) 

Perceber que suas ações têm efeitos 

nas outras crianças e nos adultos de 

modo que identifique 

progressivamente algumas 

singularidades próprias e das pessoas 

com as quais convive no seu 

cotidiano, em situações de interação. 

 

Os bebês, desde bem pequenos, têm 

iniciativas de busca por interagir com os 

adultos e as crianças, por este motivo é 

imprescindível que o professor garanta 

ao longo de toda a rotina situações que 

fomentem e ampliem a percepção dos 

bebês frente aos efeitos de suas ações 

na convivência com seus pares e 

também com os adultos, em pequenos e 

grandes grupos. As relações de 

confiança e segurança são essenciais 

para motivar sua auto- iniciativa de 

interação para, por meio delas, explorar 

e aprender sobre o mundo à sua volta. 

Por meio de relações de confiança nas 

quais os(as) professores(as) respondem 

de forma positiva às suas ações e 

diferentes formas de expressão e 

comunicação, os bebês começam a 

perceber que são capazes de conseguir 

reações específicas a partir de suas 

 
                                                                    
• Perceber a reação do adulto 
ou da criança que está 
interagindo consigo, quando se 
manifesta através da fala, 
choro, gesto, etc.; 
 
• Perceber na atitude do outro 
expressão ou gesto de 
reprovação ao pegar um objeto 
que não lhe pertence ou está 
sendo usado; 
 
• Comunicar expressivamente 
suas necessidades e saber que 
será atendida; 
• Respeitar as regras de 
convivência; 
 
• Perceber quando descumpriu 
alguma regra de convivência e 
se desculpar; 
 
• Aprender a ser solidário e 
cordial. 
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EXPLORAR os materiais, 

brinquedos, objetos, 

ambientes, entorno físico e 

social, identificando suas 

potencialidades, limites, 

interesses e desenvolver sua 

sensibilidade em relação aos 

sentimentos, necessidades e 

ideias dos outros com quem 

interage. 

 

PARTICIPAR ativamente das 

situações do cotidiano, tanto 

daquelas ligadas ao cuidado 

de si e do ambiente, como 

das relativas às atividades 

propostas pelo professor, 

aprendendo a respeitar os 

ritmos, os interesses e os 

desejos das outras crianças. 

 

EXPRESSAR às crianças 

e/ou adultos suas 

necessidades, sentimentos, 

dúvidas, hipóteses, 

descobertas, oposições, 

utilizando diferentes 

linguagens de modo 

autônomo e criativo e 

ações, e que suas ações têm efeitos nas 

outras pessoas. Nesse contexto, é 

importante que os bebês possam 

participar de situações nas quais são 

valorizados em suas iniciativas, 

acolhidos em suas expressões e 

manifestações de desejos e 

necessidades, bem como acolhidos e 

aconchegados por meio do contato físico 

positivo. 

(EI01EO02) 

Perceber as possibilidades e os 

limites de seu corpo nas brincadeiras 

e interações das quais participa, 

conhecendo progressivamente seus 

limites, sua unidade e as sensações 

que ele produz. 

Para que os bebês ampliem a percepção 

quanto as possibilidades e limites do 

próprio corpo, é relevante que os (as) 

professores (as) promovam experiências 

de exploração do próprio corpo e das 

sensações que produz, bem como 

favorecendo a exploração dos espaços e 

materiais, intencionalmente organizados 

como um convite à brincadeira e a 

interação, atentando-se aos interesses e 

especificidades deste subgrupo etário. É 

essencial garantir aos bebês uma 

variedade de situações em que façam 

uso de movimentos corporais diversos 

nas quais ao longo da rotina possam 

explorar o mundo que o cerca por meio 

de seu corpo e sentidos de forma ativa e 

por meio de sua própria iniciativa, 

conquistando gradativamente novos 

movimentos, como, por exemplo, virar-

• Descobrir o próprio corpo e 

suas possibilidades; 

• Apreciar sua imagem refletida 

no espelho, fazendo caretas, 

gestos e sorrindo diante dele; 

• Escolher brinquedos e objetos 

para brincar, demonstrando 

suas preferências; 

• Cuidar do corpo, atentando-se 

para situações de risco; 

• Enfrentar suas dificuldades na 

realização de determinadas 

atividades; 

• Ser valorizada em suas 

ações; 

• Realizar atividades, 
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empenhando-se em entender 

o que eles lhe comunicam. 

 

CONHECER-SE e construir 

uma identidade pessoal e 

cultural de modo a constituir 

uma visão positiva de si e dos 

outros com quem convive, 

valorizando suas próprias 

características e as das outras 

crianças e adultos e 

superando visões racistas e 

discriminatórias. 

se sozinho, levantar a cabeça quando 

deitado, sentar-se, mover-se 

engatinhando ou rastejando, ficar em pé 

com apoio até andar com autonomia ou, 

ainda, brincar diante do espelho, 

observando os próprios gestos ou 

imitando outras crianças. Ao serem 

convidados a brincar próximos a outras 

crianças ou a interagir com elas ou com 

seus(as) professores(as), descobrem 

diferentes formas de se expressar e se 

comunicar, por meio de seus 

movimentos, experimentando e 

ganhando destreza em suas habilidades 

corporais. Cada uma dessas conquistas 

oportuniza para os bebês novas formas 

de explorar e interagir com os objetos, 

crianças e demais pessoas à sua volta, 

aprendendo sobre eles. 

comandos, favores, dentre 

outros.          

 

(EI01EO03) 

Interagir com crianças da mesma 

faixa etária e adultos ao explorar 

espaços, materiais, objetos, 

brinquedos, buscando formas de 

relações com as pessoas e coisas 

que atribuam sentido a essas 

relações, a fim de construir as 

primeiras noções a respeito das 

pessoas, do seu grupo social e das 

A interação juntamente com o brincar é 

um pressuposto fundante da Educação 

Infantil. Para garantir esta premissa aos 

bebês é necessário que os (as) 

professores (as) assegurem espaços 

coletivos que continuamente possibilitem 

para experiências de interação entre 

bebês e adultos por meio das 

brincadeiras e de exploração do espaço. 

No início, os bebês exploram, 

manipulam e encontram diferentes 

 
• Descobrir o próprio corpo e 
suas possibilidades; 
 
• Apreciar sua imagem refletida 
no espelho, fazendo caretas, 
gestos e sorrindo diante dele; 
• Escolher brinquedos e objetos 
para brincar, demonstrando 
suas preferências; 
 
• Cuidar do corpo, atentando-se 
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relações humanas. possibilidades com os objetos que os 

circundam e com o próprio corpo. Neste 

processo é imprescindível estar atentos 

à organização do espaço e aos materiais 

oferecidos, para favorecer acesso e 

diversidade que possibilite diferentes 

experiências de exploração, não apenas 

com brinquedos industrializados, mas 

também com outros objetos com os 

quais os bebês experimente outras 

possibilidades de brincar, como tampas 

de panela, bacias pequenas, colheres de 

pau; objetos de diferentes texturas e 

cores, possibilidades de encaixe como 

cones, potes, tampas coloridas e 

frascos, retalhos de tecido, caixas de 

papelão de diferentes tamanhos e 

também elementos da natureza como 

retalhos de madeira, sementes grandes, 

e também água, areia, terra, luz do sol, 

vento, dentre outros engajando-os em 

diferentes formas de explorar, investigar 

e de interagir com os demais, mostrando 

o que já conhecem sobre os objetos e 

imitando seus colegas ou 

professores(as) ou, ainda, observando o 

ambiente e percebendo aromas, texturas 

e sonoridades na companhia de outras 

crianças. 

para situações de risco; 
 
• Enfrentar suas dificuldades na 
realização de determinadas 
atividades; 
 
• Ser valorizada em suas 
ações; 
 
• Realizar atividades, 
comandos, favores, dentre 
outros. 
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(EI01EO04)  

Comunicar necessidades, desejos e 

emoções, utilizando gestos, balbucios, 

palavras, agindo com progressiva 

autonomia. 

As manifestações comunicativas dos 

bebês por meio dos gestos, choro, riso, 

olhar, balbucio dentre outros, precisam 

ser validadas pelos adultos ao seu redor, 

que por meio de uma escuta atenta e 

responsiva atribuindo-lhes significado 

frente a estas linguagens não verbais. 

 
• Expressar por meio de gestos 
e da fala, seu desconforto 
diante de determinadas 
situações (cansaço, irritação, 
aborrecimento, raiva, etc.);  
 
• Aprender a lidar com 
frustrações e conflitos; 
 
• Expressar, por meio de 
expressões faciais e gestos, 
sentimentos e emoções. 

 

(EI01EO05)  

Reconhecer seu corpo e expressar 

suas sensações em momentos de 

alimentação, higiene, brincadeira e 

descanso, interessando-se 

progressivamente pelo cuidado com o 

próprio corpo, adotando hábitos de 

autocuidado, valorizando as atitudes 

relacionadas com a higiene, 

alimentação, conforto, segurança e 

cuidados com a aparência. 

O bebê é um explorador nato e por meio 

da exploração do próprio corpo e das 

sensações que experimenta, frente a 

estas explorações, ele agrupa elementos 

que possibilitam a ele o reconhecimento 

do seu corpo e cria formas de expressar-

se de modo intencional, entretanto para 

que sua expressão seja efetiva, é 

imprescindível que os (as) professores 

(as) sejam responsivos às suas 

manifestações atribuindo-lhes 

significado, neste sentido vale destacar 

que a exploração autônoma de objetos 

pelo bebê não exclui o tempo prazeroso 

de estar junto com o adulto, pois quando 

vivencia relações de comunicação em 

momentos de cuidados como o banho, a 

alimentação e a troca de fraldas 

estabelecem uma relação segura e de 

                                                                    
• Comunicar suas 
necessidades (fome, dor, fralda 
molhada, frio, calor, sede, etc.); 
 
• Expressar preferências em 
relação a cheiros e paladares. 
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confiança com o adulto de referência, 

promovem sensações de bem estar e 

segurança tão necessárias ao bebê. 

Assim como observar e dar significado 

aos sinais de conforto e/ou desconforto 

do bebê, como, por exemplo ao notar 

fadiga, cabe ao adulto possibilitar ao 

bebe que durma sempre que demonstrar 

necessidade, certificando-se de que não 

há nada na boca do bebê, 

providenciando um local arejado e 

seguro, preferencialmente em 

colchonetes de acabamento 

impermeável e forrados com lençol 

limpo. 

 

(EI01EO06)  

Interagir com outras crianças da 

mesma faixa etária e adultos, 

adaptando-se ao convívio social, 

relacionando-se progressivamente 

com mais crianças, com seus 

professores e com demais 

profissionais da instituição, atribuindo 

sentido a essas relações. 

Para favorecer a interação entre os 

bebês é imprescindível pensar e planejar 

intencionalmente a organização do 

espaço físico de maneira a favorecer a 

interação dos bebês conscientes que 

nesta fase do desenvolvimento se 

diferenciam muito nas competências 

motoras que apresentam, privilegiando e 

atendendo a todos respeitando as 

especificidades daqueles que apenas 

permanecem deitados, daqueles que já 

erguem o pescoço, daqueles que 

sentam com apoio, daqueles que sentam 

com autonomia, daqueles que se 

arrastam, daqueles que engatinham, 

 
• Interagir com os colegas da 
própria turma, com crianças de 
turmas maiores ou menores em 
diferentes situações; 
 
• Participar de atividades e 
trabalhos em grupo;  
 
• Participar de situações em 
que se perceba como sujeito, 
pertencente a uma família, a 
um grupo social. 
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daqueles que andam com apoio e 

daqueles que andam com autonomia. 

Neste contexto amplamente diversificado 

é importante contemplar o espaço com 

com tatames, espelho a altura da 

criança, barra de apoio, colchonetes, 

móbiles, brinquedos e objetos para 

exploração da criança de fácil acesso, 

garantindo a segurança de que 

necessitam para suas explorações e 

descobertas sobre o mundo que os 

cerca, aprendem a participar e colaborar 

em situações de convivência em contato 

com colegas, em dupla, trio, pequeno ou 

grande grupo, valorizando e descobrindo 

diferentes formas de estar com os 

outros. Nesse contexto, é importante que 

os bebês tenham diversas oportunidades 

de brincadeiras e situações, sempre em 

um contexto de segurança, confiança e 

afetividade que garanta condições de 

interações positivas em pares ou em 

grupos maiores. Também é importante 

que sejam valorizados em suas 

conquistas e esforços de relações com 

seus pares, professores(as) e outros 

adultos da escola. 

 

 



                                                                  PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS  

                                                                                                       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

CURRÍCULO – BERÇÁRIO II 

 CAMPO DE EXPERIÊNCIA – CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO 

CURRÍCULO DE BATATAIS 

PONTOS DE ATENÇÃO 

 
 

HABILIDADES 
ESPECÍFICAS       

 
CONVIVER com crianças e 

adultos em espaços diversos 
e vivenciar movimentos e 
gestos que marcam sua 

cultura, utilizando seu corpo 
com liberdade e autonomia. 

 
BRINCAR utilizando 

criativamente práticas 
corporais para realizar jogos e 

brincadeiras e para criar e 
representar personagens no 
faz-de-conta, no reconto de 

histórias, em danças e 
dramatizações. 

 
EXPLORAR um amplo 

repertório de mímicas, gestos, 
movimentos com o corpo, 

podendo apoiar-se no uso de 
bolas, pneus, arcos, 

descobrindo variados modos 
de ocupação e uso do espaço 

com o corpo. 
 

 

 

(EI01CG01)  

Movimentar as partes do corpo para 

exprimir corporalmente emoções, 

necessidades e desejos, adequando 

gradativamente seus gestos e 

movimento às suas intenções e as 

demandas da realidade. 

 

Os bebês comunicam por meio de 

linguagem não verbal, utilizam 

prioritariamente a linguagem corporal 

para comunicar com o mundo a sua 

volta e conforme as experiências que 

vivem no contato com professores(as) e 

pares, os bebês têm a oportunidade de 

aprimorar suas formas de expressão, 

fazendo uso de seu corpo e conseguindo 

comunicar suas emoções, necessidades 

e desejos. Experiências positivas de 

comunicação são muito importantes para 

que os bebês ganhem confiança e 

aceitação nas suas formas de explorar e 

descobrir as relações e o mundo à sua 

volta. Nesse contexto, é importante que 

os bebês tenham experiências quanto ao 

uso do corpo, de forma que possam agir 

para exprimir suas emoções, 

necessidades e desejos por meio da 

interação. Além disso, é importante que 

                                                                      
• Utilizar gestos para indicar 
seus desejos, necessidades e 
emoções (ex: ir ao banheiro, 
beber água); 
 
• Bater palmas, dar gritinhos, 
sorrir, para demonstrar 
emoções. 
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PARTICIPAR, de modo ativo, 
de diversas atividades que 

envolvem o corpo e de 
atividades de cuidados 

pessoais, reconhecendo-o, 
compreendendo suas 

sensações e necessidades, e 
desenvolvendo autonomia 

para cuidar de si. 
 

EXPRESSAR corporalmente 
sentimentos, emoções e 

representações em diversos 
tipos de atividades, como no 
reconto oral de histórias, em 
danças e dramatizações, e 

nos momentos de banho e de 
outros cuidados pessoais. 

 
CONHECER-SE 

reconhecendo, nomeando e 
valorizando suas 

características pessoais e 
corporais e as das outras 
crianças e adultos, e suas 
capacidades físicas, suas 

sensações, suas 
necessidades. 

suas relações com os(as) 

professores(as) garantam a construção 

de vínculos profundos e estáveis. Para 

isso, é relevante ter professores(as) 

responsivos, que observam e escutam 

atentamente suas diferentes formas de 

se comunicar e de se expressar, e que 

compreendem que o corpo do bebê é 

um dos principais meios pelos quais ele 

se expressa e significa suas vivências. 

(EI01CG02)  

Experimentar as possibilidades 

corporais nas brincadeiras e 

interações em ambientes acolhedores 

e desafiantes, explorando as 

possibilidades de gestos e ritmos 

corporais para se expressar nas 

brincadeiras e nas demais situações 

de interação. 

Os bebês experimentam o mundo pelos 

seus sentidos, usando movimentos 

simples em suas explorações. São 

muitas as conquistas dos bebês nesse 

momento de sua vida em relação à 

descoberta de novos movimentos de seu 

corpo e na relação dessas conquistas 

com a descoberta do mundo ao seu 

redor. Neste sentindo, torna-se 

fundamental garantir um ambiente 

aconchegante, seguro, convidativo e 

estimulante, oferecendo um espaço que 

permita a movimentação livre das 

crianças. A organização do espaço 

precisa vir acompanhada da 

intencionalidade do professor, 

promovendo situações interessantes que 

mobilizem a automotivação e a 

curiosidade do bebê nas explorações, 

nas quais os bebês utilizam seu corpo 

 
• Explorar ativamente o 
meio ambiente em 
brincadeiras com outras 
crianças; 
 

• Subir escadas em pé, com 
ajuda; 
 
• Subir escadas engatinhando; 
 
• Descer escadas sentado; 
 
• Colocar-se em pé; 
• Andar sozinho; 
 
• Agachar para pegar objetos 
ou não; 
 
• Empurrar e puxar brinquedos; 
 
• Sentada, virar-se em todas as 
direções para pegar um objeto; 
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para se comunicar, se expressar e 

descobrir a si mesmos e o mundo ao seu 

redor, como, por exemplo, ao imitar 

movimentos de outros bebês ou 

professores(as) nas situações de jogos e 

brincadeiras, segurar objetos com as 

mãos e os pés, passar objetos de uma 

mão para outra, andar segurando-se nos 

mobiliários, arrastar-se em busca de 

brinquedos, firmar o pescoço, levantar o 

tronco, virar o corpo com a intenção de 

pegar um brinquedo, pegar, amassar, 

empilhar, montar, encaixar, mover, 

lançar longe, chutar objetos de 

diferentes formas, cores, pesos, 

texturas, tamanhos etc. Ainda, brincam 

com água, com terra, areia, palha e 

outros elementos naturais, brincam de 

procurar e achar objetos escondidos, de 

esconder-se e serem encontrados, de 

chutar bola e de entrar e sair de espaços 

pequenos – como caixas e túneis. 

 
• Ultrapassar barreiras para 
alcançar objetos; 
 
• Estender objetos a outra 
pessoa sem largá-los; 
 
• Andar de lado e para frente 
com apoio de objetos; 
 
• Rolar; 
 
• Equilibrar-se com apoio. 

(EI01CG03)  

Imitar gestos e movimentos de outras 

crianças, adultos e animais nas 

brincadeiras, explorando e 

percebendo a possibilidade de 

interagir e expressar-se com o corpo. 

Os bebês têm um interesse natural por 

outras crianças, adultos e por animais. 

Promover situações que incentivem seu 

contato, suas explorações e descobertas 

a partir desse interesse contribui para 

seu desenvolvimento e para suas 

aprendizagens, usando o corpo como 

principal ferramenta de exploração e 

                                                                     

 • Acompanhar musica com 
movimentos do corpo; 
 
• Seguir gestos solicitados; 
 
• Imitar gestos e movimentos 
em tarefas simples; 
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descobertas. Nesse contexto, é 

importante que os bebês vivenciem 

situações de imitar gestos e movimentos 

de animais, adultos e outras crianças por 

meio de jogos e brincadeiras, de 

observar os colegas e imitar alguns de 

seus movimentos em situações de 

exploração, imitar o comportamento 

do(a) professor(a), participar de 

situações de jogos simples, em 

situações de brincadeira, imitar 

professores(as) ou colegas cuidando da 

boneca, movimentando o caminhão, 

utilizar seus gestos e movimentos para 

chamar a atenção do professor(a) ou do 

colega, dançar com outras crianças ao 

som de músicas de diferentes gêneros., 

acompanhar a narrativa ou leitura de 

uma história fazendo expressões e 

gestos para acompanhar a ação dos 

personagens, brincar de roda imitando 

os gestos e cantos do(a) professor(a) e 

dos colegas, imitar gestos e 

vocalizações de adultos, crianças ou 

animais e reproduzir os gestos, 

movimentos, entonações de voz e 

expressões de personagens de histórias 

diversas lidas ou contadas pelo(a) 

professor(a). Proporcionando 

brincadeiras gesticuladas, que estimule 

• Repetir ações que produzem 
risos e atenção; 
 
• Imitar sons de animais em 
brincadeiras e contação de 
histórias. 
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o bebê a realizar movimentos com o 

corpo, atentando-se ao campo de visão 

da criança e em frente a espelhos e 

outros que possibilitem visualizarem seu 

reflexo. 

(EI01CG04)  

Participar do cuidado do seu corpo e 

da promoção do seu bem-estar, 

apropriando-se progressivamente da 

imagem de si mesmo, desenvolvendo 

cada vez mais uma atitude de 

interesse e cuidado com o próprio 

corpo. 

Integrando a brincadeira e a interação 

nas ações de cuidar e educar, 

permitindo que as crianças participem 

ativamente dos momentos de banho, 

troca, alimentação, descanso, 

comunicando por meio da fala as ações 

que serão realizadas, conversando e 

ouvindo o que o bebê diz por meio das 

reações a estes cuidados, seja por uma 

manifestação de conforto ou 

desconforto, por um olhar, sorriso, choro, 

bocejo, gestos e demais linguagens 

pelas quais o bebê se expressa na fase 

pré-verbal. Permitindo que o bebê se 

alimente com autonomia, sob a 

supervisão do(a) professor(a) , quando 

mostrar-se interessado, oferecendo uma 

colher adequada, higienizando as mãos 

do bebê após momento de trocas. 

Permitindo que faça “ensaios” de banho 

e alimentação com bonecas. 

                                                                         

• Indicar que precisa ir ao 
banheiro; 
 
• Envolver-se de forma ativa e 
com progressiva autonomia em 
momentos como troca de 
fraldas, alimentação e sono; 
 
• Tomar líquido utilizando a 
caneca, copo, etc.; 
 
• Iniciar o movimento de 
mastigar os alimentos; 
 
• Dosar a quantidade de 
alimento levado à boca; 
  
• Utilizar a colher para levar os 
alimentos em direção à boca; 
 
• Comer sentado à mesa; 
 
• Vivenciar o hábito de lavar as 
mãos, higiene bucal e nasal, 
pentear os cabelos, tomar 
banho; 
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• Vivenciar a situação de vestir-
se estendendo braços e 
pernas; 
 
• Vivenciar situações de colocar 
e retirar calçados. 
 

 

 

(EI01CG05)  

Utilizar os movimentos de preensão, 

encaixe e lançamento, ampliando 

suas possibilidades de manuseio de 

diferentes materiais e objetos, 

desenvolvendo progressivamente sua 

intencionalidade a partir da 

exploração dos mesmos. 

O tempo todo, os bebês estão atentos e 

exploram o mundo que o cerca, 

inicialmente o fazem com os olhos e com 

o passar dos dias iniciam esta 

exploração por meio dos sentidos, como 

paladar, olfato e o tato, haja vista que o 

bebê desde muito pequenino segura 

firme, quase que instintivamente, o dedo 

da mãe, ou o cabelo de quem o 

acalenta. Nesse contexto repertoriar o 

espaço com materiais que promovam 

estas descobertas e incentive o 

aprimoramento destes movimentos faz 

todo sentido. Para isso vale 

disponibilizar materiais estruturados, não 

estruturados e brinquedos de diversas 

formas, tamanho, textura e cor para que 

possam manusear, segurando-os, 

soltando-os, apertando-os, trocando-os 

de mão, batendo-os no chão, lançando-

os, empilhando-os, derrubando-os, 

encaixando-os, desmontando-os. 

Disponibilizando-os para a exploração e 

                                                                                                                                               
• Pegar objetos com movimento 
de pinça; 
 
• Empurrar ou pressionar com 
os dedos; 
 
• Folhear livros, cadernos, 
revistas, etc.; 
 
• Retirar objetos de um 
recipiente; 
 
• Empilhar objetos; 
 
• Encaixar e desencaixar pinos, 
blocos, etc.; 
 
• Chutar e arremessar bola; 
 
• Passar objetos de uma mão 
para a outra.  
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descoberta dos bebês de como eles 

podem pegar e mover objetos, como 

podem segurar dois objetos 

simultaneamente, bem como oferecendo 

objetos intencionalmente para provocar 

experiências inéditas aos bebês. 

Considerando o fato de que mesmo ao 

manipular objetos que tenham um uso 

cultural bem definido não significa que a 

manipulação do bebê se restrinja a este 

uso, uma vez que o caráter expressivo 

do movimento ainda predomina. Assim 

se o bebê pode segurar uma xícara para 

beber água, pode também pegá-la 

simplesmente para brincar, explorando 

várias possibilidades de seu gesto. 
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CURRÍCULO – BERÇÁRIO II 

 CAMPO DE EXPERIÊNCIA – TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO 

CURRÍCULO DE BATATAIS 

PONTOS DE ATENÇÃO 

 
 

HABILIDADES 
ESPECÍFICAS    

 
CONVIVER e elaborar 

produções com as linguagens 
artísticas junto com os 
colegas, valorizando a 

produção destes e com eles 
fruindo manifestações 

culturais de sua comunidade e 
de outros lugares, 

desenvolvendo o respeito às 
diferentes culturas, 

identidades e singularidades. 
 

BRINCAR com diferentes 
sons, ritmos, formas, cores, 

texturas, materiais sem forma, 
imagens, indumentárias e 

adereços, construindo 
cenários para o faz-de-conta. 

 
EXPLORAR variadas 

possibilidades de usos e 
combinações de materiais, 

recursos tecnológicos, 
instrumentos etc., utilizando 

(EI01TS01)  

Explorar sons produzidos com o 

próprio corpo e com objetos do 

ambiente, produzindo som e silêncio, 

explorando possibilidades vocais e 

corporais, interagindo com os objetos 

e brinquedos sonoros disponíveis. 

 

Os bebês estão atentos aos sons e 

ruídos do mundo que os cerca, 

estabelecendo relação com o meio. 

Mostram-se desde os mais tenros dias 

serem receptivos aos sons que lhe 

agradam, como a voz materna, e 

adversos a sons que os deixam 

desconfortáveis, como buzinas 

intermitentes. Para que os bebês 

possam gradativamente ampliar suas 

formas de comunicar-se com o mundo é 

importante que os (as) professores (as) 

promovam situações de brincadeiras e 

interação, em pares ou em pequenos 

grupos, que incentivem o bebê a emitir 

sons com os lábios estalando por meio 

de envio de beijinho, imitando o trote do 

cavalo estalando a língua no céu da 

boca, sons de carro "vrumm", "bi bi", de 

animais "muuuu", "béééé"´, "au au ", a 

                                                                                                                                           
• Perceber diferentes sons 
produzidos pelo corpo, objetos 
diversos e da natureza; 
 
• Adquirir noções de sons: 
duração, ritmo e intensidade; 
• Imitação de sons vocais, 
corporais ou produzidos por 
objetos; 
 
• Vivenciar repertórios musicais 
de variados gêneros, estilos, 
épocas e culturas diferentes 
(dançar, dramatizar, ouvir, etc); 
 
• Imitar e inventar sons com o 
próprio corpo e objetos; 
 
• Apresentar músicas de 
diferentes gêneros; 
 
• Produzir sons vocais diversos 
por meio de imitação de ruídos, 
animais ou sons corporais; 
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linguagens artísticas para 
recriar a seu modo 

manifestações de diferentes 
culturas. 

 
PARTICIPAR da organização 
de passeios, festas, eventos e 
da decoração do ambiente, da 

escolha e do cuidado do 
material usado na produção e 

na exposição de trabalhos, 
utilizando diferentes 

linguagens que possibilitem o 
contato com manifestações do 
patrimônio cultural, artístico e 

tecnológico. 
 

EXPRESSAR com liberdade, 
criatividade e 

responsabilidade, seus 
sentimentos, necessidades e 

ideias, por meio das 
linguagens artísticas. 

 
CONHECER-SE 

experimentando o contato 
criativo e prazeroso com 

manifestações artísticas e 
culturais locais e de outras 

comunidades, desenvolvendo 
sua sensibilidade, criatividade, 
gosto pessoal e modo peculiar 

de expressão. 

fazer produzir sons batendo as mãos 

sobre sua barriguinha, sua perninha, 

além de palmas, mexer ou bater os pés, 

com ou sem música, rápido e devagar, 

alto e baixo. Estimulando-o também para 

que se atente aos diversos sons 

emitidos ou que podem ser produzidos 

pelos objetos do ambiente, favorecendo 

esta percepção por meio da disposição 

de móbiles, painéis sonoros, dentre 

outros objetos do dia a dia ajudando ao 

bebê atribuir a estes significados 

sonoros. 

• Explorar as canções 
tradicionais, os brinquedos 
cantados e rítmicos, as rodas e 
cirandas, os jogos em 
movimentos, as brincadeiras 
com palmas e gestos sonoros 
corporais. 
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(EI01TS02)  

Traçar marcas gráficas, em diferentes 

suportes, usando instrumentos 

riscantes e tintas, percebendo 

marcas, gestos e texturas, ampliando 

suas possibilidades de expressão e 

comunicação. 

Os bebês experimentam o mundo pelos 

seus sentidos, seu corpo, usando 

movimentos simples em suas 

explorações. Viver situações que 

favoreçam a relação entre suas 

sensações corporais ao realizar marcas 

em seu próprio corpo ou mesmo em 

diferentes suportes contribui para a 

experimentação de representações de 

seus sentimentos e emoções, bem como 

de sua própria imagem e experiências 

corporais. Convidar os bebês para 

explorarem as tintas, observarem as 

marcas que deixam, as variações das 

intensidades das cores, mexerem com 

areia e água, na terra etc., são situações 

privilegiadas para os bebês. Nesse 

contexto, é importante que os bebês 

realizem suas explorações em espaços 

seguros e desafiadores, tendo 

disponibilizado de forma acessível 

diferentes objetos, materiais e 

brinquedos que os convidem para 

diversas ações e investigações. Além 

disso, é importante que, em suas 

atividades pessoais ou com alguns 

colegas, sejam sempre acolhidos e 

observados por professores(as) atentos 

e responsivos às suas necessidades e 

interesses, bem como que possam 

                                                                                                                               
• Manipulação e exploração de 
diferentes objetos e materiais 
como texturas, tecidos, 
massinhas de farinha de trigo, 
tinta à base de anilina 
comestível e trigo; 
 
• Rabiscar e produzir marcas 
gráficas, utilizando sua 
experiência com cores; 
 
• Instigar a curiosidade, 
criatividade e expressão 
artística; 
 
• Pintar, desenhar e modelar- 
(exemplos: rabiscar na farinha 
ou areia com varinha ou a 
ponta do dedo, fazer rabiscos e 
traços espontâneos em papeis, 
caixas, paredes); 
 
• Misturar e descobrir cores; 
 
• Explorar e descobrir formas; 
 
• Explorar materiais diversos 
(tintas, giz de cera, carvão), 
com instrumentos (pinceis, 
esponjas e dedos) e suportes 
(papelão, chão, parede, papel) 
diferentes; 
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utilizar objetos para riscar, pintar e traçar 

marcas 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, mesmo que rudimentares, 

além da possibilidade de explorar e 

investigar diferentes materiais, como 

lápis e pincéis de diferentes texturas e 

espessuras, brochas, carvão, carimbo 

etc.; de meios, como tintas, água, areia, 

terra, argila etc.; e de variados suportes 

gráficos, como jornal, papel, papelão, 

parede, chão, caixas, madeiras etc. 

• Explorar marcas produzidas 
com os pés e mãos; 
 
• Expressão visual 
tridimensional (desenho, 
pintura, modelagem, 
construção, colagem); 
 
• Observar com atenção as 
formas, cores e texturas do 
mundo que as envolve. 

 

(EI01TS03)  

Explorar diferentes fontes sonoras e 

materiais para acompanhar 

brincadeiras cantadas, canções, 

músicas e melodias, percebendo e 

expressando sensações, sentimentos 

e pensamentos. 

 

Disponibilizar diferentes materiais e 

objetos que favoreçam a descoberta de 

diferentes sons engaja-os em suas 

explorações automotivadas e na 

aprendizagem sobre os resultados de 

suas ações com o corpo e com os 

objetos na produção de sons, 

estimulando a produção de sons por 

meio de objetos sonoros 

confeccionados, instrumentos musicais, 

especialmente de percussão e outros 

materiais estruturados ou não possíveis 

                                                                       
• Ouvir e classificar sons 
quanto à altura (fracos ou 
fortes), em situações 
contextualizadas, valendo-se 
de vozes de animais, objetos e 
instrumentos musicais;  
 
• Perceber o silêncio;  
 
• Participação em brincadeiras 
que tenha músicas e jogos 
cantados - momentos de 
cantigas, rodas e brincadeiras 
tradicionais; 
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de emitir diferentes sons. Nesse 

contexto, é importante que o bebê, 

envolto em relações vinculares seguras 

e estáveis e em um ambiente acolhedor 

e ao mesmo tempo desafiador, que 

disponibilize de forma acessível 

brinquedos, objetos e materiais do 

mundo físico e natural, participe de 

situações que utilizem diversos materiais 

sonoros e palpáveis, que lhe permitam 

agir de forma a produzir sons, explorar 

as qualidades sonoras de objetos e 

instrumentos musicais diversos, como 

sinos, flautas, apitos, coquinhos e 

participar de situações de brincadeiras 

livres ou divertir-se com canções 

relacionadas a narrativas, festas e outros 

acontecimentos típicos de sua cultura. 

Além disso, também é importante que 

participe de situações que o convidem a 

explorar sons com o próprio corpo ou 

objetos/instrumentos ao escutar uma 

música, buscando acompanhar o seu 

ritmo ou apreciar brincadeiras cantadas, 

participando, imitando e criando gestos, 

explorando movimentos, fontes sonoras 

e materiais. 

• Criação e produção de sons - 
acompanhar músicas com 
gestos e movimentos corporais 
(bater palmas, sapatear, 
batidas nas pernas, etc.); 
 
• Interagir com objetos e 
brinquedos sonoros, como 
guizos, chocalhos, blocos, 
sinos, tambores; 
 
• Construir objetos musicais; 
 
• Interpretação de músicas e 
canções diversas. 
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CURRÍCULO – BERÇÁRIO II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA – ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  

DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO 

CURRÍCULO DE BATATAIS 

PONTOS DE ATENÇÃO 

 
 

HABILIDADES 
ESPECÍFICAS       

 
CONVIVER com crianças, 

jovens e adultos usuários da 
sua língua materna, de 

LIBRAS e de outras línguas, 
e ampliar seu conhecimento 
sobre a linguagem gestual, 

oral e escrita, apropriando-se 
de diferentes estratégias de 

comunicação. 
 

BRINCAR vocalizando ou 
verbalizando com ou sem 
apoio de objetos, fazendo 
jogos de memória ou de 

invenção de palavras, usando 
e ampliando seu repertório 

verbal. 
 

EXPLORAR gestos, 
expressões corporais, sons 

da língua, rimas, e os 
significados e sentidos das 

palavras nas falas, nas 
parlendas, poesias, canções, 

(EI01EF01)  

Reconhecer quando é chamado por 

seu nome e reconhecer os nomes de 

pessoas com quem convive, 

manifestando-se quando escuta 

alguém chamando ou olhar e/ou 

apontar para o colega quando o estão 

chamando. 

 

Os bebês, desde o nascimento, buscam 

estabelecer contatos com os outros e, 

por meio dessa iniciativa, passam a 

atribuir significado para suas 

experiências e desenvolvem um 

sentimento de pertencimento a um grupo.  

O nome próprio tem uma carga afetiva 

para a criança — contribui para marcar 

sua identidade, ao mesmo tempo em que 

a apoia a diferenciar-se das outras 

pessoas, de seus pares. Nesse contexto, 

é interessante que os bebês possam 

viver situações em que participem de 

momentos de cantigas, reconhecendo 

seu nome e os dos colegas; reconheçam 

sua foto ao chamar seu nome e o dos 

colegas; reconheçam seus pertences 

pessoais quando acompanhados de sua 

foto ou da foto com a escrita de seu 

nome. Há grande relevância que se 

                                                                                                                                       
• Dizer seu nome ou apelido, 
quando solicitado; 
 
• Apontar para si mesmo em 
frente à pergunta: "cadê o... 
(nome)? 
 
• Reconhecer sua foto ao 
chamar seu nome e o dos 
colegas; 
 
• Reconhecer seu nome e o dos 
colegas em cantigas, poemas, 
etc.;  
 
• Nomear pessoas da família, 
animais de estimação, pessoas 
de sua convivência. 
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livros de histórias e outros 
gêneros textuais, 

aumentando gradativamente 
sua compreensão da 

linguagem verbal. 
 

PARTICIPAR ativamente de 
rodas de conversas, de 

relatos de experiências, de 
contação de histórias, 

elaborando narrativas e suas 
primeiras escritas não-

convencionais ou 
convencionais, 

desenvolvendo seu 
pensamento, sua imaginação 
e as formas de expressá-los. 

 
EXPRESSAR seus desejos, 

necessidades, pontos de 
vista, ideias, sentimentos, 
informações, descobertas, 

dúvidas, utilizando a 
linguagem verbal ou de 
LIBRAS, entendendo e 

respeitando o que é 
comunicado pelas demais 

crianças e adultos. 
 

CONHECER-SE e construir, 
nas variadas interações, 
possibilidades de ação e 

comunicação com as demais 

restrinja a chamar o bebê pelo nome, não 

validando apelidos. 

(EI01EF02)  

Demonstrar interesse ao ouvir a leitura 

de poemas e a apresentação de 

músicas, respondendo a comandos 

por meio de gestos, movimentos, 

balbucios ou vocalizações. 

Os bebês gostam de jogar com a 

linguagem desde muito cedo. Conforme 

têm a oportunidade de se envolver em 

situações que façam uso de diferentes 

linguagens e manifestações artísticas 

culturais, têm a chance de conhecer 

melhor a cultura na qual estão imersos. 

Vivências de participação em situações 

de leitura de poemas ou apresentações 

de música, dança e teatro convidam as 

crianças a ampliarem suas possibilidades 

de expressão, ao mesmo tempo em que 

podem aprender sobre a linguagem. 

Nesse contexto, é importante que os 

bebês tenham a oportunidade de escutar 

poemas e canções, participar de 

brincadeiras com os(as) professores(as) 

envolvendo canções associadas a gestos 

e movimentos, além de serem 

convidados a repetir acalantos, cantigas 

de roda, poesias e parlendas. É 

importante, ainda, explorar o ritmo, a 

sonoridade e a conotação das palavras e 

imitar as variações de entonação e de 

gestos em situações de leitura de 

poemas ou escuta musical. 

                                                                     
• Ter autonomia e interesse na 
escolha de um livro para que o 
adulto-leitor o leia; 
 
• Ouvir com atenção a leitura de 
uma história; 
 
• Escutar poemas, canções de 
seu repertório, repetir acalantos, 
cantigas de roda, poesias e 
parlendas, atentando-se à 
sonoridade dos gêneros;  
 
• Ficar atento e/ou se acalmar ao 
ouvir uma leitura ou música; 
 
• Acompanhar a música com 
movimentos corporais, 
apreciando-a. 
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crianças e com adultos, 
reconhecendo aspectos 

peculiares a si e os de seu 
grupo de pertencimento. 

 

 

(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), desenvolvendo o gosto 

pela leitura. 

 

Os bebês aprendem sobre a linguagem, 

a representação e o pensamento 

simbólico quando imersos em situações 

que provocam sua imaginação, que 

enriquecem suas brincadeiras de faz de 

conta e que os apoiam a atribuir sentido 

às relações e ao mundo à sua volta. Os 

contextos em que escutam histórias, 

lidas ou contadas, favorecem essas 

aprendizagens e, quando acompanhadas 

de convite a interações com os livros, 

tendo a oportunidade de explorá-los e 

manuseá-los, aprendem, ainda, ações e 

comportamentos típicos do uso desse 

portador de texto. Nesse contexto, é 

importante que os bebês participem de 

situações nas quais possam escutar 

repetidas vezes as mesmas histórias 

lidas ou contadas pelo(a) professor(a), 

apropriando-se de um repertório de 

histórias conhecidas. Além disso, os 

bebês são convidados a brincar com 

elementos de sua narrativa, e a imitar, 

em suas brincadeiras livres, ações e 

falas dos personagens que lhes são 

queridos, a partir da organização dos 

espaços e da disponibilização de 

brinquedos e materiais. É importante que 

possam, também, participar de situação 

                                                                                                                                             
• Ouvir com atenção as histórias 
lidas ou contadas; 
 
• Virar as páginas de um livro 
para procurar imagens 
solicitadas; 
 
• Observar as expressões e os 
gestos do adulto-leitor, tentando 
imitá-lo (como segura o livro e 
mostra as imagens; como vira a 
página); 
 
• Imitar ações e falas dos 
personagens que gostam, com 
elementos da narrativa; 
 
• Manifestar emoções por meio 
de gestos, movimentos e 
balbucios nos momentos de 
contação ou leitura de histórias; 
 
• Fixar o olhar às ilustrações do 
livro durante a contação de 
histórias ou leitura; 
 
• Observar com atenção as 
ilustrações/imagens, atentando-
se aos detalhes: personagens, 
plano de fundo, objetos, cores, 
etc.. 
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individuais, em pares ou trios, nas quais 

explorem os livros e suas imagens, 

compartilhem com seus colegas e/ou 

com o(a) professor(a) seus interesses 

apontando ilustrações, nomeando 

imagens que lhes chamam a atenção e 

manifestando suas emoções a partir das 

histórias por meio de gestos, movimentos 

e balbucios. 

 

 

(EI01EF04)  

Reconhecer elementos das ilustrações 

de histórias, apontando-os, a pedido 

do adulto-leitor, observando e 

manuseando livros com imagens, 

sinalizando fotos e figuras em livros, 

nomeando objetos conhecidos em 

ilustrações dos livros. 

 

Os bebês aprendem a se comunicar, a 

fazer uso da linguagem conforme têm a 

oportunidade de participar de situações 

em que a linguagem está presente e a 

interação ajuda a dar significado para as 

suas vivências, por meio de situações de 

dar e receber. Ao serem convidados a 

escutar histórias, observar as imagens 

dos livros, auxiliando-os ao virar as 

páginas, indicar com um olhar ou dedo 

as figuras de interesse, interagindo com 

sua fala e escuta do bebê por meio de 

sua comunicação (sorriso, olhar) e pré-

verbal (balbucios), os bebês aprendem a 

se comunicar, a atribuir sentidos para as 

imagens representadas nos livros e suas 

relações com as histórias narradas. 

Assim vivem emoções e têm a 

oportunidade de expressá-las de 

                                                                                                                                    
• Discriminação audiovisual: 
reconhecer uma imagem a 
pedido do adulto-leitor, 
identificando-a pelo nome;  
 
• Identificar os personagens 
mencionados no momento da 
leitura da história nas 
ilustrações, apontando com o 
dedo; 
 
• Demonstrar diferentes formas 
de reação e expressão 
(sentimento/curiosidade) frente à 
narrativa escutada repetidas 
vezes, sempre acompanhadas 
de ilustrações. 
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diferentes formas, usando o corpo, por 

meio de seus movimentos e gestos, 

fazendo expressões faciais, balbuciando 

e demonstrando reações frente às 

emoções despertadas. Nesse contexto, é 

importante que os bebês participem de 

situações nas quais possam escutar 

repetidas vezes histórias acompanhadas 

por ilustrações lidas pelo professor (a), 

sendo valorizados em suas diferentes 

formas de reagir e expressar seus 

sentimentos e curiosidades frente às 

narrativas escutadas. 

(EI01EF05)  

Imitar as variações de entonação e 

gestos realizados pelos adultos, ao ler 

histórias e ao cantar, reproduzindo 

comportamentos, gestualidades e 

posturas de leitor, tais como: ler a 

partir da capa, virar a página do livro 

sucessivamente, explorar as 

ilustrações e outros indícios para 

antecipar o conteúdo dos textos ou 

músicas. 

 

Os bebês aprendem sobre a linguagem 

em contextos diversos de seu uso verbal 

ou não-verbal. As variações de 

entonação, os gestos e os movimentos 

que acompanham a leitura de uma 

história pelo (a) professor (a) auxiliam os 

bebês a atribuírem sentido a história, a 

desenvolverem o gosto por escutar, bem 

como a ampliarem suas formas de 

expressão e de interação com a 

narrativa, aumentando seus modos de 

comunicação e participação nessas 

situações. Nesse contexto, é importante 

que os bebês participem de situações 

nas quais possam escutar repetidas 

                                                                                                                                       
• Explorar o ritmo, a sonoridade 
e a conotação das palavras; 
 
• Imitar as variações de 
entonação e de gestos em 
situações de leitura de poemas 
ou escuta musical; 
 
• Imitar o ritmo de uma musica 
verbalmente; 
 
• Repetir gestos e movimentos 
ao acompanhar uma história; 
 
• Usar onomatopéias ao recontar 
uma história;  
 
• Observar com atenção o 
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vezes histórias lidas, contadas, 

representadas por fantoches, narradas 

por áudio, por encenações de 

dramatização ou dança, narradas com 

apoio de imagens, etc. É importante 

considerar que as narrações sejam 

acompanhadas por diferentes 

entonações e formas de expressão que 

dão vida aos personagens ou elementos 

da narrativa. Recomenda-se propiciar 

momentos em que os bebês possam 

observar os (as) professores (as) lendo 

histórias acompanhadas por gestos e 

movimentos, sendo convidados a repeti-

los ou criá-los. Também é interessante 

que repitam acalantos, cantigas de roda, 

poesias e parlendas, explorando o ritmo, 

a sonoridade e a conotação das 

palavras, e escutem histórias, contos de 

repetição e poemas. 

adulto-leitor, imitando-o com 
movimentos e gestos; 
 
• Imitar padrões de entoação de 
voz, a partir de um modelo: 
gritar, sussurrar, usar a voz em 
tom normal (exemplo: imitação 
de ruídos de animais); 
 
• Perceber diferentes 
entonações na fala e expressões 
dos adultos (alegria, tristeza, 
alerta, repreensão). 

(EI01EF06)  

Comunicar-se com outras pessoas 

usando movimentos, gestos, 

balbucios, fala e outras formas de 

expressão, desenvolvendo 

intencionalidade comunicativa, bem 

como percebendo progressivamente a 

função comunicativa da fala. 

Os bebês aprendem a comunicar-se 

conforme têm a oportunidade de 

vivenciar situações significativas de 

interações, respondem a uma solicitação 

ou gesto intencional de comunicação, 

fazendo uso de diferentes formas de 

expressão, para além da linguagem 

verbal, como por meio da plástica, da 

dança, da mímica, da música etc. Assim, 

aprendem a se comunicar nas situações 

                                                                   
• Usar a linguagem verbal e não 
verbal como meio de 
comunicação (exemplo: chorar 
com vários tipos de entonação, 
apontar para algo que quer ou 
precisa; dizer que “acabou” de 
fazer algo ou de comer); 
 
• Ouvir solicitações com 
atenção; 
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em que são convidados a fazer uso da 

linguagem verbal, podem mostrar a 

função de determinado objeto, ao mesmo 

tempo em que imitam o seu "barulho" - 

em um contexto de brincadeira, imitar o 

barulho da buzina de um carro ao 

apontá-la, dizer cocoricó, ao ver a 

imagem de uma galinha etc. Nesse 

contexto, é importante que os bebês 

participem de situações de interação com 

professores (as) atentos (as) e 

responsivos (as), que atendam às suas 

manifestações de gestos, expressões e 

movimentos, atribuindo sentido e valor a 

sua intencionalidade, que façam uso da 

linguagem verbal, acreditando e 

valorizando sua competência 

comunicativa, solicitando ações 

individuais, propondo brincadeiras de 

interação professor(a)-bebê que 

envolvam jogos corporais - como, por 

exemplo, esconder partes do corpo e 

demonstrar satisfação ao encontrar, 

situações de dar e receber - e tenham a 

oportunidade de brincar e interagir com 

seus colegas, buscando se fazer 

comunicar. Também caberá ao professor 

(a) garantir situações de comunicação ao 

longo da rotina, por meio da fala e escuta 

com o bebê durante os momentos de 

 
• Responder perguntas simples 
– O que é isso?  
 
• Compreender gestos e 
expressões, como: de 
aprovação ou reprovação 
(exemplo: “não” por movimento 
do dedo indicador ou por gestos 
laterais da cabeça), de alerta 
(“cuidado, pode machucar”), de 
tristeza (exemplo: esfregar os 
olhos com os dedos imitando 
choro); 
 
• Cumprimentar colegas ou 
adultos familiares, quando 
lembrado; 
 
• Ampliar o vocabulário, 
pronunciando corretamente as 
palavras;  
 
• Mostrar interesse em interagir 
nas situações de diálogos entre 
adultos, entre adultos e crianças 
e entre os colegas, utilizando 
gestos e outras formas de 
linguagem. 
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banho, de troca, de alimentação e das 

demais atividades desenvolvidas 

diariamente, utilizando linguagem clara, 

evitando a fala infantilizada. Planejando 

situações de comunicação que ampliem 

a compreensão da linguagem por meio 

de propostas coletivas de conversas, 

músicas, brincadeiras e contação de 

histórias. 

(EI01EF07)  

Conhecer e manipular materiais 

impressos e audiovisuais em 

diferentes portadores (livro, revista, 

gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.), 

observando e manuseando materiais 

impressos como livros, revistas, 

histórias em quadrinhos, etc. 

 

Os bebês aprendem por meio das 

explorações, investigações e 

descobertas que fazem com os objetos, 

brinquedos e materiais do mundo físico e 

natural. Quando têm a oportunidade de 

interagir e explorar diferentes materiais, 

impressos, audiovisuais ou, ainda outros 

recursos tecnológicos e midiáticos, em 

contextos significativos, podem atribuir 

sentido e significado ao seu uso e 

propósito. Nesse contexto, é importante 

que os bebês possam participar de 

situações individuais, em duplas e 

pequenos grupos em que se faça uso de 

diferentes recursos, como, por exemplo, 

participar de leitura e momentos de 

exploração livre de livros, poemas, 

escutar música no rádio, no gravador, no 

computador/ tablet ou no celular, fazer 

                                                                  
• Manusear e explorar livremente 
livros de literatura infantil, 
adequados para a faixa etária 
(livros de banho, de tecido, 
cartonados, etc.); 
 
• Explorar diversos recursos em 
variadas situações, (individuais 
ou grupais (2 ou 3), como: 
revistas, jornais, livros, gibis, 
CDs de músicas, DVDs de 
histórias infantis e de vídeos 
musicais, gravador de áudio e 
vídeo, etc. 
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uso de gravadores, filmadoras ou 

máquinas fotográficas, conversar com os 

(as) professores (as) e colegas sobre o 

uso e as possibilidades de manuseio dos 

materiais e encontrar, nos contextos de 

suas brincadeiras, esses diferentes 

recursos. Assim podem fazer uso 

segundo suas escolhas e suas 

atribuições e sentido e significado. Para 

isso o Professor (a) deverá está 

organizando um espaço no ambiente da 

sala de aula com tapetes, almofadas, 

livreiro de tecidos ou cestos com livros de 

tecido, papelão, com recursos sonoros, 

materiais impressos, fantoches e enredos 

que apresentam os objetos do universo 

infantil, para que os bebês manipulem, 

de modo que possam “ler” com 

autonomia sozinhas... 

 

(EI01EF08) 

 Participar de situações de escuta de 

textos em diferentes gêneros textuais 

(poemas, fábulas, contos, receitas, 

quadrinhos, anúncios etc.).", 

divertindo-se com a escuta destes 

diversos textos. 

 

Os bebês aprendem sobre a linguagem, 

os textos e suas funções a partir das 

diferentes oportunidades que possuem 

de escuta e exploração destes em 

situações significativas, e acompanhadas 

de conversas e ações que favoreçam a 

atribuição de sentido e significado de seu 

                                                                      
• Escutar atentamente leituras 
de diversos gêneros textuais, 
observando as diferenças entre 
eles (leitura de uma poesia com 
rimas e uma fábula); 
 
• Conhecer diferentes gêneros 
textuais;  
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uso social. Nesse contexto, é importante 

que os bebês participem de situações 

nas quais possam ter contato com 

diferentes textos em diferentes gêneros, 

de forma repetida, por meio de escuta 

em pequenos grupos ou individualmente, 

em diferentes possibilidades de 

contextos. Por exemplo, participando de 

apresentações de teatro, encenação com 

fantoches, escutando áudios de histórias 

ou de canções, poemas, parlendas, 

fazendo uma receita de algo para comer 

ou de uma tinta para misturar etc. 

Também é fundamental planejar 

situações em que os (as) professores 

(as) leiam diariamente para os bebês 

escritas que contemplem diferentes 

gêneros para as crianças a partir de 

portadores convencionais (livros, 

cartazes, impressos ilustrados). 

• Vivenciar situações que 
diferencie as características dos 
gêneros textuais, como por 
exemplo: fazer uma receita de 
bolo, ver um comercial na TV; 
 
• Responder perguntas sobre 
elementos da história. Por 
exemplo: “Olha o cachorro. Que 
som ele faz? O cachorro faz au-
au”. 

 

(EI01EF09)  

Conhecer e manipular diferentes 

instrumentos e suportes de escrita, 

como livros, revistas, histórias em 

quadrinhos, rótulos, embalagens, 

dentre outros. 

Os bebês aprendem sobre a linguagem e 

se aproximam da linguagem escrita a 

partir das diferentes oportunidades que 

possuem de escuta e exploração de 

diferentes instrumentos e suportes de 

escrita, em situações significativas e 

acompanhadas de conversas e ações 

que favoreçam a atribuição de sentido e 

significado, ao seu uso social. Nesse 

contexto é importante que os bebês 

                                                                                                    

• Observar a presença de escrita 
nos objetos de uso pessoal (seu 
próprio nome, nome dos 
colegas), brinquedos e outros 
objetos pertencentes à sala;  
 
• Vivenciar situações de 
observação as quais possa 
encontrar, em seus espaços 
(paredes da sala, nos objetos e 
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participem de situações nas quais 

possam encontrar, em seus espaços de 

brincadeira, nas paredes da sua sala, 

nos objetos e materiais que fazem parte 

de seu cotidiano, instrumentos e suportes 

de escrita. Por exemplo, no espaço do 

faz de conta pode ter embalagens de 

produto de supermercado, livros variados 

como livro brinquedo, livro de imagem, 

livros com textos, CDs, e recursos 

audiovisuais para escutar e divertir-se 

com canções, parlendas, poemas etc. 

Portanto é importante que possam 

conhecer e manipular diferentes 

instrumentos e suportes de escrita, 

explorando livros, materiais e enredos 

que apresentam objetos e personagens 

comuns ao universo infantil, rótulos e 

embalagens em situações de 

brincadeiras ou de pequenos grupos. 

materiais que fazem parte de 
seu cotidiano) instrumentos e 
suportes de escrita (exemplos: 
livros, revistas, murais de fotos 
com nomes dos alunos, 
calendário, aniversariantes do 
mês, ajudante do dia, listas, 
cartazes com a escrita de 
cantigas de roda e parlendas, 
etc.); 
• Criar “traçados” (escrita) com 
um objetivo especifico, como: 
para representar um 
personagem da história lida, 
para escrever seu nome depois 
de fazer um desenho, etc. 

 

 

 

 

 

 



                                                                  PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS  

                                                                                                       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

CURRÍCULO – BERÇÁRIO II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA – ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO 

CURRÍCULO DE BATATAIS 

PONTOS DE ATENÇÃO 

 
 

HABILIDADES 
ESPECÍFICAS     

 
CONVIVER e explorar com 

seus pares diferentes objetos 
e materiais que tenham 

diversificadas propriedades e 
características físicas, e com 

eles identificar, nomear, 
descrever e explicar 

fenômenos observados. 
 

BRINCAR com 
indumentárias, acessórios, 

objetos cotidianos associados 
a diferentes papéis ou cenas 
sociais, e com elementos da 

natureza que apresentam 
diversidade de formas, 
texturas, cheiros, cores, 

tamanhos, pesos, densidades 
e possibilidades de 

transformações. 
 

EXPLORAR as 
características de diversos 

elementos naturais e objetos, 

(EI01ET01) 

 Explorar e descobrir as propriedades 

de objetos e materiais (odor, cor, 

sabor, temperatura), fazendo uso de 

forma convencional ou dando um novo 

significado por meio da brincadeira 

exploratória. 

Os bebês aprendem com todo o seu 

corpo e seus sentidos. Por meio de suas 

ações de explorações, aprendem sobre o 

mundo à sua volta. A qualidade das 

vivências de explorações que os bebês 

têm nesse momento oferece uma base 

de experiência para interpretarem o 

mundo. Na sua vontade de interagir e 

aprender sobre os objetos e materiais, 

usam como ferramentas aquilo que está 

ao seu alcance: olhos, nariz, mãos, boca, 

ouvidos e pés. Nesse contexto, é 

importante que os bebês participem de 

situações nas quais possam agir sobre 

os materiais repetidas vezes, divertindo-

se, explorando, investigando, testando 

diferentes possibilidades de uso e 

interação, encontrando e resolvendo 

problemas; que possam explorar objetos 

com formas e volumes variados e 

identificar algumas propriedades simples 

dos materiais, como, por exemplo, a 

 
• Explorar objetos diversos; 
 
• Conhecer a contagem oral dos 
objetos; 
 
• Vivenciar situações com a 
intenção de perceber as 
características e mudanças em 
pessoas, objetos, alimentos: 
temperatura (quente, morno e 
frio), sabor (doce, salgado, 
azedo), odor (perfume, fedor);  
 
• Diferenciar objetos e materiais 
por perceber a cor; 
 
• Manusear e explorar 
sensorialmente objetos e 
materiais diversos (morder, 
olhar, cheirar, apertar, degustar, 
ouvir, sacudir, rasgar, embolar, 
enrolar, etc.). 
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tais como tamanho, forma, 
cor, textura, peso, densidade, 
luminosidade, funcionalidade, 

procedência e utilidade, 
reagrupando-os e ordenando-
os segundo critérios diversos, 
e também explorar situações 
sociais cotidianas, reais ou da 

fantasia, identificando 
participantes, seus motivos, 

possíveis conflitos etc. 
 

PARTICIPAR da resolução 
de problemas cotidianos que 

envolvam quantidades, 
medidas, dimensões, tempos, 

espaços, comparações, 
transformações, buscando 

explicações, levantando 
hipóteses. 

 
EXPRESSAR aos colegas 

suas impressões, 
observações, hipóteses, 

registros e explicações sobre 
objetos, organismos vivos, 

personagens, acontecimentos 
sociais, fenômenos da 

natureza, preservação do 
ambiente. 

 
CONHECER-SE e construir 

sua identidade pessoal e 
cultural, identificando seus 

próprios interesses na 

luminosidade, a temperatura, a 

consistência e a textura; que possam 

também explorar temperatura e 

inclinação dos diferentes tipos de solo da 

unidade de Educação Infantil. 

Oferecendo as crianças a oportunidades 

de experimentar diferentes sabores 

(doce, amargo, salgado, azedo) e 

temperatura (quente, morna, fria, gelada, 

ambiente), volume (cheio, vazio). Além 

disso, é importante que possam, por 

meio da repetição com significado 

dessas situações, descobrir a 

permanência do objeto. 

(EI01ET02)  

Explorar relações de causa e efeito 

(transbordar, tingir, misturar, mover e 

remover etc.) na interação com o 

mundo físico, desenvolvendo noções 

relacionadas às propriedades de 

diferentes objetos e suas 

possibilidades de transformação. 

Os bebês são extremamente motivados 

por explorar e estão vivendo suas 

primeiras experiências de contato com o 

meio físico e natural, de modo que todo 

esse mundo é para eles uma grande 

novidade com muitas coisas para 

descobrir. A exploração dos bebês é 

marcada pela sua experiência sensorial, 

de forma que fazem uso de todos os 

seus sentidos e seu corpo para descobrir 

sobre si mesmos e sobre os efeitos de 

suas ações sobre objetos es pessoas. 

Nesse contexto, é importante que os 

bebês possam participar de situações de 

exploração cada vez mais diversas, nas 

quais possam fazer uso de todos os seus 

 
• Colocar e remover objetos de 
recipientes; 
 
• Empilhar objetos e brinquedos; 
 
• Observar e prever a reação 
dos objetos pela ação dos 
sujeitos: queda dos corpos, 
flutuação, movimento do ar, 
direção, distância e magnetismo, 
por meio de situações 
significativas; 
 
• Encaixar e desencaixar pinos 
(ou outros objetos de encaixe) 
em uma prancha de pinos; 
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relação com o mundo físico e 
social, convivendo e 

conhecendo os costumes, as 
crenças e as tradições de 

seus grupos de 
pertencimento. 

sentidos e de seu corpo e que apoiem a 

sua descoberta da permanência do 

objeto. Dar tempo e valorizar as 

explorações dos bebês é uma forma de 

engajá-los nas suas descobertas iniciais 

sobre o mundo físico e natural à sua 

volta, como, por exemplo, explorar 

objetos empilhando, segurando, jogando, 

retribuindo e guardando na caixa ou 

outro recipiente, enchendo e esvaziando 

recipientes com água, areia, folhas, 

percebendo relações simples de causa e 

efeito e mostrando interesse no porquê e 

em como as coisas acontecem em 

momentos de brincadeiras, em atividades 

individuais ou em interações em 

pequenos grupos. Enfim é necessário 

que as crianças possam desde bebês 

brincar com diferentes objetos, 

explorando-os e utilizando-os de diversas 

formas. 

• Tirar obstáculos da sua frente 
(que esteja impedindo-o 
enxergar ou engatinhar 
/andar/passar); 
 
• Segurar objetos com uma das 
mãos e manipular com a 
outra; 
 
• Deixar cair e apanha um objeto 
ou brinquedo; 
 
• Descobrir um objeto escondido 
sob um recipiente; 
 
• Empurrar objetos imitando um 
carro ou trem;  
 
• Produzir tintas utilizando 
recursos da natureza;   
 
• Misturar tintas para produzir 
novas cores; 
 
• Explorar diferentes objetos e 
suas relações de causa e efeito 
(bolinha de sabão, colorir água, 
encher e esvaziar balões); 
 
• Diferenciar o que está seco e o 
que está molhado; 
 
• Observar um recipiente cheio e 
vazio. 



                                                                  PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS  

                                                                                                       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

(EI01ET03)  

Explorar o ambiente pela ação e 

observação, manipulando, 

experimentando e fazendo 

descobertas. 

Os bebês aprendem com todo seu corpo 

e seus sentidos. Por meio de suas ações 

de explorações, investigações e 

observações, aprendem sobre o seu 

meio e as pessoas que dele fazem parte. 

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 

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 

grama e passear pelo parque no colo 

acolhedor do(a) professor(a) que está 

atento(a) a todas as suas manifestações 

e expressões, buscando enriquecer suas 

ações, observações, explorações e 

investigações do meio ambiente. 

Incentivar a investigação e a abordagem 

da realidade de forma não 

compartimentada. 

 
• Imitar um adulto em uma tarefa 
simples (ex: sacudir roupas, 
estender lençóis, guardar os 
brinquedos, varrer a sala); 
 
• Explorar ativamente seu meio 
ambiente; 
  
• Participar de atividades 
manipulativas com outras 
pessoas (ex: puxar barbante, 
rolar uma bola com a mão 
rasteiramente, etc.); 
 
• Carregar um brinquedo macio 
locomovendo-se; 
 
• Descobrir objetos escondidos;  
 
• Empurrar e aproximar objetos; 
 
• Fazer construções;  
 
• Medir o comprimento do 
espaço utilizando o próprio 
corpo (passos, pés, mãos);  
 
• Observar as manifestações 
temporais: dia e noite, verão e 
inverno, lugar quente e frio, 
chuva e sol; 
 
• Explorar e manipular materiais 
diversos, descobrindo formas e 
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brincadeiras (areia, água, argila, 
barro, pedrinhas, gravetos e 
folhas, vivenciando experiências 
de formar e transformar). 

(EI01ET04) 

 Manipular experimentar, arrumar e 

explorar o espaço por meio de 

experiências de deslocamentos de si e 

dos objetos, virando-se para os 

diferentes lados, arrastando-se, 

engatinhando ou andando, subindo, 

descendo, passando por dentro, por 

cima, por baixo. 

Os bebês aprendem sobre os elementos 

e relações espaciais em situações 

cotidianas, nas quais usam todo o seu 

corpo e seus sentidos para explorar o 

espaço. Organizar o espaço 

intencionalmente de forma a proporcionar 

vivencias ricas e diversas para as 

explorações dos bebês é uma importante 

ação do(a) professor(a) no apoio as suas 

descobertas. Nesse contexto, é 

importante que os bebês possam 

participar de situações nas quais 

consigam brincar pelo espaço, 

encontrando diferentes desafios, sendo 

convidados a fazer uso de diferentes 

movimentos e a explorar novas formas 

de ocupar espaços já conhecidos. 

Organizar o espaço da sala com 

diferentes ambientes e brincadeiras, 

também é uma forma de apoiar os bebês 

em novas explorações, que implicam 

diferentes formas de representação do 

espaço. As modificações no espaço, a 

construção de diferentes circuitos e 

obstáculos com cadeiras, mesas, pneus 

e panos, permitem a construção 

gradativa de conceitos, dentro de um 

 
• Participar de brincadeiras com 
outra criança (ex: empurrando 
carrinho ou rolando uma bola); 
 
• Explorar ativamente seu meio 
ambiente; 
 
• Empurrar e puxar brinquedos 
ao andar; 
 
• Aproximar de si um objeto, 
puxando-o; 
 
• Lançar objetos e pegar; 
 
• Guardar brinquedos e objetos 
após o uso; 
 
• Colocar e retirar objetos de 
dentro do recipiente. 
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contexto significativo, ampliando 

experiências. 

(EI01ET05)  

Explorar, manipular materiais diversos 

e variados para comparar as 

diferenças e semelhanças entre eles, 

fazendo uso de suas mãos, pés, boca, 

nariz. 

Os bebês aprendem com todos o seu 

corpo e seus sentidos. Por meio de suas 

ações de explorações de diferentes 

materiais, descobrem que estes possuem 

muitas qualidades. Ao fazer explorações 

com suas mãos descobrem as texturas 

dos objetos; com sua boca, conhecem os 

sabores; com os ouvidos, os diferentes 

sons; com o nariz, sentem os diversos 

aromas e cheiros; 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, sentindo 

gostos, texturas, sabores, odores, sons e 

tendo a oportunidade de realizar 

comparações simples entre eles. É 

importante também que possam brincar 

individualmente, em pares, em trios ou 

pequenos grupos com objetos e 

materiais variados, como os que 

produzem sons e que possam ser 

encaixados, desmontados, cheios e 

esvaziados, divertindo-se ao identificar 

características e reconhecer algumas 

semelhanças e diferenças. Um aliado a 

estas propostas é a organização do 

 
• Emparelhar objetos 
semelhantes; 
 
• Associar objetos com suas 
imagens; 
 
• Discriminar e classificar objetos 
(diferenças e semelhanças): 
   - tamanho (grande e pequeno) 
   - textura (áspero, liso e macio) 
    - consistência (duro, mole, 
liquido, gelatinoso e pastoso) 
    - peso (leve e pesado)                                                                              
- volume (cheio e vazio) 
    - espessura (grosso e fino). 
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ambiente de forma a priorizar que 

estejam disponíveis aos bebês materiais 

não estruturados e de largo alcance 

como caixas de diferentes tamanhos, 

para empilhar, encaixar, entrar, 

atravessar, esconder, cilindros de 

espuma, latas e garrafas pets de 

diferentes tamanhos e intervenções, 

canos de pvc e conduítes de diferentes 

espessuras, polegadas e comprimentos, 

blocos de espuma e bacias de diferentes 

tamanhos, espessuras e formatos, bolas 

de diferentes tamanhos, dentre outros 

materiais que possibilite ao bebê 

experiências de explorar os objetos e o 

ambiente, por meio da deslocação, 

manipulação, comparação, organização 

e desorganização dos mesmos. 

(EI01ET06)  

Vivenciar diferentes ritmos, 

velocidades e fluxos nas interações e 

brincadeiras (em danças, balanços, 

escorregadores etc.), participando de 

brincadeiras que envolvam o canto e o 

movimento, divertindo-se com a 

exploração de seu corpo e a 

percepção rítmica, buscando 

progressivamente ajustar seu 

Os bebês aprendem com todo seu corpo 

e seus sentidos. Por meio de interações 

em brincadeiras envolvendo ritmos 

velocidades e fluxos, desenvolvem a 

noção de ritmo individual e coletivo, em 

como descobrem e exploram 

movimentos e possibilidades 

expressivas. Nesse contexto, é 

importante que os bebês possam 

participar de situações nas quais 

brinquem por meio do contato corporal 

com o (a) professor(a),como, por 

                                                                     
• Participar de brincadeiras com 
outras crianças; 
 
• Vivenciar situações em danças 
e brincadeiras para discriminar 
ritmo, velocidade e fluxo; 
 
• Perceber a diferença de 
velocidade: rápido e devagar; 
 
• Perceber a diferença de fluxos: 
muito e pouco. 
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movimento aos ritmos propostos. exemplo, nas brincadeiras ,"serra-serra, 

serrador", brinquem envolvendo 

modulações de voz, melodias e 

percepções rítmicas; brinquem com 

tecidos ao som de músicas; divirtam-se 

andando ou se rastejando devagar e 

muito rápido ; e participem de 

brincadeiras de rodas ou danças 

circulares, em como acompanhem 

corporalmente o canto do(a) professor(a) 

alterando o ritmo e o timbre (alto, baixo, 

grave, agudo) dos sons etc. Planejando 

diferentes interferências no momento do 

parque, tais como: atividades na casinha, 

“velotrol”, bolinhas de sabão, dança ao 

som de músicas, brincadeiras de roda e 

circuitos e auxiliando o bebê a vivenciar 

brincadeiras de balançar e escorregar, 

segurando-o e balançando-o, nos 

brinquedos adequados a faixa etária. É 

importante garantir a segurança da 

criança na área externa, evitando 

brinquedos e materiais que ofereçam 

riscos a integridade física do bebê. 

 

 

 

 


