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CURRÍCULO – MATERNAL 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. 

(EI02EO01)  

Demonstrar e valorizar atitudes de 

cuidado, cooperação e solidariedade 

na interação com crianças e adultos. 

Com a intervenção e com o exemplo dos 

adultos, nas diversas situações de 

interação proporcionadas pela creche, 

as crianças devem ir aprendendo a 

valorizar a boa convivência e o cuidado 

com as relações com as outras crianças 

e adultos da escola. Os adultos da 

escola devem demonstrar atitudes 

cuidadosas e respeitosas, servindo de 

bom exemplo e devem encorajar as 

crianças a terem atitudes como: dividir 

brinquedos, negociar papéis e enredos 

para as brincadeiras, compartilhar ideias 

e emoções, atentar-se às emoções dos 

outros, abraçar um colega que está 

chateado, etc. 

 
                                                                  
• Participar de situações em 
que se perceba como sujeito, 
pertencente a uma família, a 
um grupo social; 
 
• Relacionar-se com outras 
crianças, professores e demais 
profissionais da instituição;  
 
• Expressar-se com afetividade 
na interação com crianças e 
adultos; 
  
• Compartilhar, ajudar e 
colaborar em brincadeiras 
dirigidas; 
 
 
• Compartilhar objetos, 
brinquedos, sentimentos, 
alimentos, cuidados dentre 
outros, com familiares, colegas 
da instituição e exterior a ela; 
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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 

• Realizar pequenas ações 
cotidianas para ajudar o outro; 
 

(EI02EO02)  

Demonstrar imagem positiva de si e 

confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios, 

identificando cada vez mais suas 

limitações e possibilidades, de modo a 

agir de acordo com elas. 

Deve-se para isso, oportunizar às 

crianças diversas situações de 

exploração e interação, onde possam 

iniciar suas ações, tomar decisões, fazer 

escolhas e resolver problemas em um 

ambiente seguro e estimulante, com 

professores que valorizam e apoiam 

suas iniciativas e preferências. 

                                                                   

• Apreciar sua imagem refletida 

no espelho; 

• Aprender a lidar com 

frustrações e conflitos; 

• Enfrentar possíveis problemas 

ou dificuldades na realização 

de determinadas atividades; 

• Demonstrar em diferentes 

momentos suas características 

e gostos particulares;  

• Ter atitudes de iniciativa, 
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autônomo e criativo e 

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. 

 

participação, capacidade de 

argumentação; 

• Perceber-se capaz de realizar 

atividades desafiadoras; 

• Conhecer a sua história e a 

história do seu nome para 

formar uma imagem positiva de 

si mesma; 

• Realizar pequenas ações 

cotidianas ao seu alcance para 

que adquira maior 

independência;  

• Realizar ações simples 

relacionadas à saúde e higiene, 

adotando hábitos regulares de 

cuidados com o próprio corpo; 

• Sentir-se valorizada e ter 

confiança em si;  

• Perceber as necessidades do 

próprio corpo. 

 

 

(EI02EO03) 

 Compartilhar os objetos, os temas, as 

personagens e os espaços com 

 

É importante garantir às crianças 

diversas situações de explorações com 

materiais diversificados, em situações de 

                                                                     

• Participar da construção de 

regras e combinados; 

• Participar e comemorar 
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crianças da mesma faixa etária e 

adultos. 

interação cuidadosas e estimulantes 

com outras crianças e professores. 

Deve-se favorecer jogos de imitação, 

promovendo experiências significativas 

de comunicação e brincadeiras. 

eventos sociais e culturais 

significativos, compreendendo 

sua importância; 

• Participar de brincadeiras e 

jogos em equipe;  

• Participar da organização de 

brinquedos e materiais, a fim 

de colaborar com o uso do 

espaço coletivo; 

• Interagir com os colegas da 

própria turma, com crianças de 

turmas maiores ou menores em 

diferentes situações; 

• Manipular e explorar 

instrumentos e objetos de sua 

cultura: brinquedos, utensílios 

usados pelos adultos (pentes, 

escovas, telefones, caixas, 

panelas, instrumentos 

musicais, livros, rádio, etc.); 

• Compartilhar objetos, 

brinquedos, sentimentos, 

alimentos, cuidados dentre 

outros, com familiares, colegas 

da instituição e exterior a ela. 
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(EI02EO04)  

Comunicar-se com os colegas e os 

adultos, buscando compreendê-los e 

fazendo-se compreender, ampliando 

suas possibilidades expressivas e 

comunicativas. 

As crianças devem ser incentivadas a 

comunicar-se de forma cada vez mais 

complexa e elaborada, em diferentes 

situações de interação, expressando-se 

por meio do corpo, de produções 

artísticas ou musicais, nas brincadeiras, 

ou mesmo por meio da linguagem 

verbal. 

                                                                    
• Manifestar seus sentimentos 
em situações cotidianas;  
 
• Usar o diálogo para resolver 
dúvidas e conflitos com outras 
crianças e adultos; 
 
• Dar sua opinião no 
planejamento da rotina diária;  
 
• Comunicar e expressar seus 
desejos, desagrados, 
necessidades, preferências e 
vontades em brincadeiras e nas 
atividades cotidiana;  
 
• Usar expressões de cortesia: 
Por favor, Desculpe-me, 
Obrigada(o), Com licença;  
 
• Saber reivindicar soluções 
para suas necessidades 
imediatas (fome, dor, frio, calor, 
sede, etc.); 
 
• Expressar seu desconforto 
diante de determinadas 
situações (cansaço, irritação, 
aborrecimento, raiva, etc.). 
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(EI02EO05)  

Perceber que as pessoas têm 

características físicas diferentes, 

respeitando essas diferenças, 

identificando progressivamente 

algumas singularidades próprias e das 

pessoas com as quais convive. 

Possibilitar a expressão de bebês e 

crianças pequenas, considerando as 

práticas promotoras da igualdade de 

gênero, de etnia, e de cultura, 

possibilitando descobertas sobre si 

mesmas, suas características físicas, 

seus gostos e preferências, percebendo 

e valorizando características, gostos e 

preferências diferentes dos seus. 

                                                                   
• Observar semelhanças e 
diferenças físicas entre as 
pessoas (cor da pele, cabelo, 
olhos, altura, peso, etc.);  
 
• Reconhecer, conviver e 
respeitar a diversidade 
(religiosa, social, racial, sexual, 
física); 
 
• Conversar sobre a 
heterogeneidade das 
formações familiares; 
  
• Conversar e pesquisar sobre 
culturas diferentes da 
vivenciada em seu núcleo 
familiar; 
 
• Descobrir o próprio corpo e o 
corpo do outro. 

 

(EI02EO06)  

Respeitar regras básicas de convívio 

social nas interações e brincadeiras, 

identificando e compreendendo 

progressivamente sua pertinência nos 

diversos grupos dos quais participam. 

Oportunizar atividades em pequenos e 

grandes grupos em diferentes momentos 

da rotina escolar, em situações de jogos 

colaborativos, atividades simples, onde 

possam compartilhar objetos e 

brinquedos, esperar a vez, ouvir o 

colega, tomar decisões coletivas, usar 

esclarecimentos e argumentos ligados 

aos seus sentimentos e ideias, 

favorecendo o convívio social positivo 

                                                                    
• Respeitar os combinados e 
regras de convivência;  
 
• Cuidar de seus pertences e 
materiais, responsabilizando-se 
por eles;  
 
• Alimentar-se de acordo com 
as práticas da cultura a qual 
pertence, utilizando 
instrumentos e procedimentos 
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entre as crianças. adequados (talheres, copos, 
pratos, comer devagar, sentar-
se à mesa e outros); 
 
• Usar o banheiro apropriando-
se de instrumentos e 
procedimentos adequados 
(vaso sanitário, papel higiênico, 
torneira, sabonete, dar 
descarga, enxugar as mãos); 
 
• Experimentar diversos papéis 
sociais e criar cenários que 
permitam ressignificar o mundo 
social, em brincadeiras com os 
colegas. 

 

(EI02EO07)  

Resolver conflitos nas interações e 

brincadeiras, com a orientação de um 

adulto, por meio do diálogo, utilizando 

seus recursos pessoais, respeitando 

as outras crianças e exigindo 

reciprocidade. 

As crianças devem ser apoiadas pelo 

professor para que aprendam 

gradativamente a resolver seus conflitos. 

O adulto/ professor deve cuidar dessas 

situações, aceitando e respeitando a 

situação, ajudando as crianças a 

reconhecerem os fatos, a expressar 

seus sentimentos e a criar estratégias 

para resolver o conflito. 

                                                                        
• Identificar e enfrentar 
situações de conflito;  
 
• Resolver conflitos por meio do 
diálogo; 
 
• Usar expressões de cortesia: 
Desculpe-me, Obrigada; 
 
• Expressar seus sentimentos e 
emoções. 
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CURRÍCULO – MATERNAL 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. 
 

(EI02CG01)  

Apropriar-se de gestos e movimentos 

de sua cultura no cuidado de si e nos 

jogos e brincadeiras, reproduzindo 

papéis sociais que vão conhecendo, 

expressando valores, no contato com 

diferentes manifestações culturais. 

Considerar que bebês e crianças 

pequenas precisam vivenciar práticas 

sociais e culturais em que sejam sujeitos 

e, como tal, possam expressar o que 

vivem, imaginam, fantasiam e aprendem 

corporalmente (experimentando 

movimentos) pela comunicação verbal e 

não verbal e pelo manuseio de 

instrumentos diversos. Promover acesso 

à cultura que acontece fora das 

Unidades Educacionais, assim como as 

histórias de vida de bebês e crianças 

devem ser ouvidas e tematizadas nas 

Unidades Educacionais. Há necessidade 

de se garantir situações e tempo para 

que possam observar e ensinar umas às 

outras, a fim que de ampliem seus 

conhecimentos e habilidades, em 

atividades de jogos, brincadeiras, 

músicas, danças, etc. 

                                                                                                                                      
• Valorizar danças e músicas 
típicas culturais de gêneros 
variados; 
 
• Apreciar e observar os 
movimentos do corpo no 
espelho, tratando de 
sentimentos relacionados à 
estética; 
 
• Identificar e nomear as partes 
do corpo – orelha, boca, nariz, 
olhos, joelhos, dedos; 
 
• Perceber e expressar as 
sensações – alegria, tristeza, 
medo, raiva, com gestos e 
movimentos; 
 
• Sentar-se corretamente na 
cadeira (postura); 
• Ficar de pé com postura 
adequada; 
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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. 

• Repetir brincadeiras que 
envolvam movimentos 
coordenados de braços e 
pernas. 

(EI02CG02)  

Deslocar seu corpo no espaço, 

orientando-se por noções como em 

frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, 

fora etc., ao se envolver em 

brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas, controlando gradualmente 

o próprio movimento, aperfeiçoando 

seus recursos de deslocamento e 

ajustando suas habilidades motoras. 

Possibilitar a participação das crianças 

em situações de percorrer diferentes 

trajetos no espaço, utilizando, além da 

posição de seu corpo, referências como 

“em cima de...”, “embaixo de...”, “perto 

de...”, “atrás de...”, etc. para descrever 

suas ações, em ambientes internos e 

externos da escola. Propor brincadeiras 

que ocorram em diferentes lugares pode 

contribuir para que as crianças 

conheçam os limites espaciais desses 

lugares e identifiquem as possibilidades 

e limites de cada brincadeira. Por 

exemplo, brincar do tradicional pega-

pega dentro de uma sala pequena não é 

possível, mas uma brincadeira de 

pegador como cabra-cega já o é. 

Considerar que bebês e crianças 

precisam vivenciar práticas sociais e 

culturais em que sejam sujeitos e, como 

tal, possam expressar o que vivem, 

imaginam, fantasiam e aprendem 

                                                                     
                                                                   
• Mover-se para frente e para 
trás, para dentro e para fora; 
 
• Mover-se para a direita e para 
a esquerda, respeitando os 
limites estabelecidos;  
 
• Agachar e levantar, 
identificando o que está acima 
e abaixo do seu corpo; 
 
• Executar exercícios, 
respeitando o espaço do outro; 
 
• Ampliação das capacidades 
de força, velocidade, 
flexibilidade e equilíbrio; 
 
• Realizar movimentos 
articulados (ex: braços e 
pernas, cabeça e quadril); 
 
• Correr, saltar, pular, rolar, 
balançar, escorregar; 



                                                                  PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS  

                                                                                                       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

corporalmente (experimentando 

movimentos) pela comunicação verbal e 

não verbal e pelo manuseio de 

instrumentos multimídia. 

 
• Subir e descer escada 
alternando os pés, com 
autonomia; 
 
• Explorar os movimentos do 
escorregador, balanço, gira-gira 
e gangorra; 
 
• Buscar ou levar um  
objeto para alguém em outra 
sala, conforme orientações; 
 
• Buscar ou acompanhar uma 
pessoa, conforme orientações. 

(EI02CG03) 

 Explorar formas de deslocamento no 

espaço (pular, saltar, dançar), 

combinando movimentos e seguindo 

orientações, controlando 

gradualmente o próprio movimento, 

aperfeiçoando seus recursos de 

deslocamento e ajustando suas 

habilidades motoras em jogos, 

brincadeiras e demais situações. 

Organizar circuitos e brincadeiras que 

envolvam diferentes problemas motores, 

de forma a contribuir para a criança 

adquirir maior domínio de seus 

movimentos corporais, desenvolvendo 

habilidades motoras e o controle de seus 

movimentos no deslocamento do 

espaço, alternando diferentes 

velocidades, direções e posições. É 

interessante que essas vivências e 

brincadeiras incentivem a responder a 

orientações verbais e visuais simples e 

que possibilitem que as crianças 

compartilhem diferentes formas de 

explorar um mesmo espaço. 

                                                                 
• Explorar o ambiente variando 
o ritmo e a intensidade dos 
movimentos, sobre linhas e 
superfícies variadas; 
 
• Executar exercícios, 
respeitando o espaço do outro; 
 
• Chutar a bola em movimento; 
 
• Movimentar os olhos, boca, 
língua, punho, mãos, dedos; 
 
• Lançar a bola com uma das 
mãos; 
 
• Agarrar uma bola com uma 
das mãos; 
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• Buscar ou levar um objeto 
para alguém em outra sala, 
conforme orientações; 
 
• Pedalar; 
 
• Buscar ou acompanhar uma 
pessoa, conforme orientações; 
 
• Encontrar objetos através de 
orientações espaciais; 
 
• Pular obstáculos maiores 
(alturas ou espaços); 
 
• Saltar com os dois pés até um 
ponto, mas tentar com apenas 
um; 
 
• Chutar com o pé direito e 
depois com o esquerdo, com 
direção; 
 
• Dançar quando a música 
começar, num espaço definido; 
 
• Correr em dupla ou não; 
pegando objetos ou não; 
 
• Rolar para o lado direito e 
para o lado esquerdo, quando 
solicitado; 
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• Andar ao lado do colega 
respeitando seu ritmo; 
 
• Andar em cima de uma linha 
ou de um pequeno espaço. 

(EI02CG04)  

Demonstrar progressiva 

independência no cuidado do seu 

corpo, refletindo sobre a importância 

desse aprendizado, encontrando 

soluções para resolver suas 

necessidades pessoais e pedindo 

ajuda, quando necessário. 

O processo dessa aprendizagem se dá, 

primordialmente, em situações de 

interação com os professores, que 

devem garantir-lhes vínculos profundos 

e estáveis, por meio da escuta atenta e 

de suas observações, de forma a 

responder às necessidades e interesses 

das crianças, partilhando com elas 

situações acolhedoras nas quais têm a 

oportunidade de aprender diferentes 

formas de cuidar de si mesmas. As 

crianças devem ser encorajadas a 

assumir pequenas responsabilidades, de 

forma a adquirir progressiva 

independência em situações cotidianas 

vivenciadas na escola. 

                                                                                                                                       
• Vivenciar situações que 
envolvem a aprendizagem de 
tomar banho diariamente, 
cuidar das unhas e dos 
cabelos, percebendo a 
necessidade dos cuidados com 
a higiene pessoal e para a 
saúde; 
 
• Escovar os dentes sob a 
supervisão de um adulto; 
 
• Perceber a importância de 
usar roupas sempre limpas; 
 
• Lavar e enxugar as mãos 
quando for necessário, como 
por exemplo, antes das 
refeições;  
 
• Retirar e colocar calçados; 
 
• Vestir-se com autonomia; 
 
• Realizar higiene nasal; 
  
• Pentear o cabelo; 
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• Levar o alimento à boca 
(utilizar a colher), sem derrubá-
lo; 
 
• Mastigar bem os alimentos e 
de boca fechada; 
 
• Pedir para ir ao banheiro 
quando sentir vontade; 
 
• Limpar-se sozinho (fezes). 

(EI02CG05) Desenvolver 

progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 

outros, manipulando materiais, 

objetos e brinquedos diversos. 

Promover a exploração de materiais 

diversos, incluindo materiais naturais e 

objetos industrializados que despertem o 

máximo de interesse de experimentação, 

como terra, água, pedras, tocos de 

madeira de diferentes tamanhos, 

sementes, folhas secas, conchas, 

objetos reciclados, como frascos, 

tampas, caixas de papelão de diferentes 

tamanhos, retalhos de pano de 

diferentes texturas e tamanhos, rolhas, 

prendedores de roupa, bolas de meia, 

materiais para deixar marcas gráficas 

(canetas, lápis, tintas, pincéis, 

rolinhos...). Oferecer objetos 

intencionalmente para bebês e crianças 

pequenas, de forma a provocar novas 

experiências, ampliação e sofisticação 

de suas habilidades manuais, na 

interação com o outro (outras crianças e 

                                                                  
• Pegar, alinhavar, costurar, 
segurar (gestos de preensão); 
 
• Traçar linhas e retas em 
desenhos; 
 
• Segurar corretamente lápis e 
giz de cera grosso; 
 
• Rasgar, picotar, 
amassar/desamassar; 
 
• Virar a página de livro, revista, 
gibi, etc.;  
 
• Dobrar o papel ao meio duas 
vezes ou mais; 
• Enroscar/desenroscar; 
 
• Encaixar/ desencaixar; 
 
• Empilhar;  
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adultos).  
• Tampar/destampar; 
 
• Recortar com tesoura; 
 
• Encaixar peças pequenas 
(tipo quebra-cabeça); 
 
• Contornar pontilhados de uma 
figura; 
 
• Recortar seguindo uma linha;  
 
• Abrir e fechar zíper, botões, 
colchetes; 
 
• Arremessar a bola com uma 
mão, direcionando-a em um 
alvo/ponto; 
 
• Levantar objetos 
relativamente pesados; 
 
• Encher e esvaziar recipientes. 
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CURRÍCULO – MATERNAL 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, 

(EI02TS01)  

Criar sons com materiais, objetos e 

instrumentos musicais, para 

acompanhar diversos ritmos de 

música, participando de brincadeiras e 

jogos musicais, demonstrando 

atenção aos momentos adequados 

para tocar e cantar. 

Propondo que criem diferentes sons, 

inclusive com o próprio corpo. É 

importante que explorem diferentes 

fontes sonoras, reconhecendo sua 

presença ou ausência em diferentes 

situações. Padrões rítmicos simples 

podem ser trabalhados com as crianças 

antes mesmo de cantar. 

                                                                                                                                       
• Perceber o ritmo através dos 
sons do corpo, utilizando 
brincadeiras que envolvam o 
canto e o movimento 
simultaneamente. 
• Imitar, inventar e reproduzir 
canções musicais; 
 
• Expressar-se ao som da 
música utilizando movimentos 
corporais, danças, gestos, etc., 
respeitando o ritmo; 
 
• Explorar instrumentos 
musicais tradicionais e 
confeccionados: chocalhos, 
guizos, sinos, tambores; 
• Ouvir e interagir com músicas 
de vários gêneros, estilos e 
épocas da produção musical 
brasileira e de outras culturas; 
 
• Interpretação de música e 
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instrumentos etc., utilizando 
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. 

canções diversas; 
 
• Explorar as canções 
tradicionais, os brinquedos 
cantados e rítmicos, as rodas e 
cirandas, os jogos com 
movimentos, as brincadeiras 
com palmas e gestos sonoros 
corporais, e outras produções 
do acervo cultural infantil. 
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(EI02TS02)  

Utilizar materiais variados com 

possibilidades de manipulação (argila, 

massa de modelar, água, areia, terra, 

tintas, etc.), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, formas e 

volumes ao criar objetos 

tridimensionais, podendo utilizar-se de 

procedimentos de colagem e 

modelagem para a produção de seus 

trabalhos. 

Ao propiciar o experimentar, explorar e 

utilizar diversos materiais, estamos 

possibilitando que a criança faça 

escolhas, ampliando seu repertório de 

procedimentos e qualificando suas 

expressões artísticas. Neste sentido, é 

importante a exploração de materiais 

diversos, tais como: conchas, objetos 

reciclados, como frascos, tampas, caixas 

de papelão de diferentes tamanhos, 

retalhos de pano de diferentes texturas e 

tamanhos, rolhas, prendedores de 

roupa, bolas de meia, papéis diversos, 

palitos de madeira, etc. incluindo 

também materiais naturais, que 

despertem o máximo de interesse de 

experimentação, como terra, água, 

pedras, tocos de madeira de diferentes 

tamanhos, sementes, folhas secas. 

Considerar que se aprende explorando e 

descobrindo o mundo por meio de 

experiências que oportunizem a 

observação das pessoas, da natureza e 

das coisas em vivências individuais e 

coletivas (entre crianças de mesma e 

diferentes idades e com as educadoras e 

educadores) em busca de respostas às 

curiosidades e à vontade de saber, que 

são criadas em experiências diversas e 

                                                                                                                                   
• Identificar semelhanças e 
diferenças quanto a formas e 
suas proporções, na natureza, 
animais, objetos; 
 
• Explorar diversos materiais: 
argila, massa de modelar, 
areia, plástico, borracha, 
aramado, gesso, espuma; 
 
• Conhecer e explorar as 
formas geométricas 
tridimensionais; 
 
• Representação tridimensional 
e graficamente das diferentes 
formas geométricas; 
 
• Descobrir e explorar 
sensações e sentimentos 
(exemplo: aconchego, repulsa, 
aflição, entre outros) a partir da 
manipulação de diferentes 
texturas, objetos e materiais. 
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também quando a criança expressa suas 

vivências, sentimentos, opiniões, 

desejos, afetos, hipóteses, teorias e 

saberes. Por isso, as escolas devem 

incentivar a expressão autêntica de 

bebês e crianças por meio de desenhos, 

pinturas, colagens e modelagem em 

argila, do movimento, da narração de 

histórias e relatos de fatos vividos, da 

produção de sons com objetos e 

instrumento. 

 

(EI02TS03) 

 Utilizar diferentes fontes sonoras 

disponíveis no ambiente em 

brincadeiras cantadas, canções, 

músicas e melodias, descobrindo 

sons e possibilidades sonoras, 

explorando e identificando elementos 

da música para se expressar, interagir 

com os outros e ampliar seu 

conhecimento de mundo. 

É importante que haja diversidade de 

materiais que sejam fontes de sons, 

como aparelhos tecnológicos, rústicos 

etc., para que as crianças façam novos 

sons e descubram novas possibilidades, 

que sejam convidadas a identificar e 

imitar sons conhecidos, como os sons da 

natureza, sons da cultura, ou o silêncio, 

e que tenham vivências de ouvir, 

perceber e discriminar eventos sonoros 

diversos, fontes sonoras e produções 

musicais. 

                                                                                                                                          
• Desenvolver a memória 
auditiva e musical (exemplo: 
jogos de improvisação); 
 
• Percepção da direção do som 
no espaço; 
 
• Utilizar a voz e gestos 
corporais para imitar sons 
diversos; 
 
• Explorar materiais sonoros, 
como objetos do cotidiano, 
brinquedos, instrumentos 
musicais, como chocalhos, 
guizos, sinos, tambores, etc.; 
 
• Ouvir e interagir com obras 
musicais, movimentando-se e 
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expressando-se globalmente; 
 
• Exploração, expressão e 
produção do silêncio e de sons 
com a voz, do entorno e 
materiais sonoros diversos. 
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CURRÍCULO – MATERNAL 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 

(EI02EF01)  

Dialogar com crianças e adultos, 

expressando seus desejos, 

necessidades, sentimentos, 

preferências, saberes, vivências, 

dúvidas e opiniões, ampliando 

gradativamente suas possibilidades de 

comunicação. 

As crianças bem pequenas aprendem 

sobre linguagem de forma processual, 

quando imersas em contextos nos quais 

se envolvem de maneira ativa, passando 

do uso de poucas palavras para frases, 

assuntos concretos para outros mais 

abstratos, de situações do presente para 

outras do passado ou do futuro. Interagir 

com outras crianças ou adultos é 

essencial para essas aprendizagens. É 

importante lembrar que as crianças 

comunicam-se por meio do corpo, do 

movimento, da dança, da música, do 

som, dos seus desenhos, esculturas etc. 

e que o professor deve criar um clima de 

segurança e acolhimento, onde o diálogo 

é valorizado. 

                                                                                                                                           
• Expressar suas necessidades 
e sentimentos oralmente; 
 
• Demonstrar que compreende 
sentimentos de amor, tristeza, 
raiva, alegria; 
  
• Verbalizar seu nome e 
identificar o seu sobrenome; 
 
• Verbalizar o nome dos colegas, 
das pessoas da sua família e 
animais de estimação; 
 
• Fazer uma escolha quando 
indagado; 
 
 
• Relacionar elementos não 
verbais a situações de 
comunicação oral: gestos, 
expressões faciais e entonação 
de voz; 
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parlendas, poesias, canções, 
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 

 
• Participar de conversação 
espontânea, reconhecendo sua 
vez de falar e escutar, utilizando 
atitudes de cordialidade quando 
necessário (oi, bom dia, boa 
tarde, por favor, obrigado, com 
licença); 
 
• Compreender instruções orais 
e executá-las (seguir regras);  
 
• Demonstrar atitudes de 
respeito pelo outro em 
atividades e brincadeiras 
coletivas, como: pedir para 
brincar junto, pedir o brinquedo 
que está na mão do outro antes 
de pegá-lo, aguardar a sua vez, 
etc.; 
• Transmitir recados; 
 
• Fazer perguntas “mais 
elaboradas” – Você pega pra 
mim?  
 
• Responder perguntas simples 
envolvendo “como”? 
 
• Organizar sua fala com 
estruturas gramaticais corretas, 
como:  
- expressar ações futuras 
empregando os verbos “ir”, “ter”, 
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crianças e com adultos, 
reconhecendo aspectos 

peculiares a si e os de seu 
grupo de pertencimento. 

“querer” (vou comer);  
- expressar diminutivos e 
aumentativos;  
 
- empregar verbos regulares no 
passado (pulou, pulava);  
 
- utilizar adequadamente 
masculino e feminino; 
 
- usar formas imperativas de 
verbos ao pedir favores. 
 
 

(EI02EF02)  

Identificar e criar diferentes sons e 

reconhecer rimas e aliterações em 

cantigas de roda e textos poéticos, 

brincando com a linguagem, 

desenvolvendo a imaginação e a 

criatividade e construindo noções de 

linguagem oral e escrita. 

É importante que as crianças bem 

pequenas tenham a oportunidade de 

escutar e brincar com textos poéticos 

como as canções, os poemas, as 

parlendas e as histórias com rimas, 

considerando que eles chamam a 

atenção das crianças para aspectos da 

língua por meio de sua musicalidade e de 

sua forma gráfica. Escutar várias vezes 

os mesmos textos de forma que possam 

recontá-los, usá-los em suas 

brincadeiras, imitar gestos e entonações 

dos personagens, contribui para criarem 

o hábito de escuta desses tipos de 

textos, criando prazer na relação com 

eles. 

                                                                                                                                       
• Cantar ao ouvir música; 
 
• Identificar palavras que rimam 
com seu nome e com o nome 
dos colegas;  
 
• Discriminar sons ambientais; 
 
• Identificar objetos que 
produzem o mesmo som; 
 
• Discriminar sons iniciais e sons 
finais em palavras e frases (sons 
parecidos em rimas em cantigas 
de roda, poesias e musicas); 
 
• Criar sons vocais, corporais e 
com objetos; 
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• Reproduzir sons de objetos e 
animais; 
 
• Usar a Língua Portuguesa nas 
interações propostas, fazendo 
uso de gêneros do discurso oral: 
declamação de poemas e 
parlendas, apresentação de 
canções com rimas, etc. 

(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), atentando-se 

ao comportamento leitor adulto. 

As crianças bem pequenas aprendem a 

gostar de escutar histórias e outros 

textos na medida em que participam de 

situações significativas compartilhadas 

com seus pares. A escuta da leitura de 

diferentes tipos de textos favorece que 

aprendam sobre a linguagem escrita e, 

mais especificamente, sobre a linguagem 

que é usada em cada tipo de texto, sua 

função, seu conteúdo e seu formato. 

Participar de diversas situações em que 

observam alguém lendo histórias 

também favorece que aprendam 

procedimentos típicos leitores. 

                                                                                                                                          
• Ouvir com atenção as histórias 
lidas ou contadas; 
 
• Diferenciar a imagem da 
escrita; 
 
• Associar as histórias aos 
acontecimentos cotidianos 
(interesse e memória);  
 
• Observar, experimentar e 
buscar um sentido (função 
simbólica) para o que foi lido, 
com o apoio da imagem; 
 
• Participar e interagir dos 
momentos de leitura de diversos 
tipos de textos (histórias, 
poemas, parlendas, contos, 
receitas, etc.); 
 
• Discriminação viso-ocular - 
observar e acompanhar a 
direção da leitura, com 
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orientação do adulto-leitor (lê-se 
de cima para baixo e da 
esquerda para a direita). 

(EI02EF04)  

Formular e responder perguntas sobre 

fatos da história narrada, tais como: 

"quem?", "o que?", "quando?", 

"como?" e "por que?", com apoio do 

professor, identificando cenários, 

personagens e principais 

acontecimentos. 

É importante que as crianças bem 

pequenas possam falar sobre os 

personagens e cenários das histórias, 

identificando, por exemplo, algumas de 

suas características, bem como possam 

conversar, com apoio do professor, sobre 

as ações e intenções dos personagens 

nas diferentes situações da narrativa. As 

crianças podem também ser convidadas 

a recontar ou dramatizar a história, 

apoiada nas ilustrações. 

                                                                                                                                        
• Ampliar seu vocabulário, 
pronunciando a palavra 
corretamente; 
 
• Compreender a história 
narrada ou contada (com 
experiências, ilustrações, 
oralização, encenação); 
 
• Responder a perguntas sobre 
fatos da história narrada, 
identificando cenários, 
personagens e principais 
acontecimentos; 
 
• Fazer perguntas relacionadas à 
história narrada (ex: O lobo está 
aqui? E onde está a vovó?); 
• Narrar fatos com sequência, 
mesmo que com frases simples. 

(EI02EF05)  

Relatar experiências e fatos 

acontecidos, histórias ouvidas, filmes 

ou peças teatrais assistidos etc., em 

sequências temporal e causal. 

É importante promover o 

desenvolvimento da oralidade das 

crianças pequenas, oportunizando que 

se expressem verbalmente em 

conversas, narrações e brincadeiras, 

ampliando seu vocabulário e fazendo uso 

de estruturas orais que aprimorem suas 

competências comunicativas e 

                                                                                                                                          
• Relembrar e recontar fatos 
vividos, histórias ouvidas, filmes, 
etc. (memória auditiva e visual); 
 
• Introduzir em sua fala 
estruturas gramaticais;  
• Expressar ideias oralmente; 
 
• Recontar histórias de memória; 
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possibilitem compreender o conteúdo e o 

propósito de diferentes mensagens em 

diversos contextos. 

 
• Relatar experiências imediatas 
e passadas; 
 
• Assimilar e utilizar ideias 
temporais primárias: antes, 
depois, ontem, hoje, amanhã. 

(EI02EF06)  

Criar e contar histórias oralmente, com 

base em imagens ou temas sugeridos, 

utilizando a linguagem característica 

de introdução e finalização de textos 

narrativos, tais como: "Era uma vez" e 

"Viveram felizes para sempre". 

É importante que as crianças possam 

contar aos seus professores e colegas 

histórias criadas e conhecidas, que 

sejam incentivadas em situações 

individuais ou em pequenos grupos a 

criar narrativas a partir de apreciação de 

fatos, imagens ou de temas que são do 

seu interesse. 

                                                                 
• Contar histórias a partir de 
imagens ou temas, tentando não 
desviar do assunto proposto; 
 
 
• Produzir textos oralmente de 
diversos gêneros, coletivamente, 
tendo a professora como 
escriba; 
 
• Representar personagens de 
histórias infantis; 
• Contação de histórias 
utilizando variados recursos; 
 
• Usar a Língua Portuguesa nas 
interações propostas, fazendo 
uso de gêneros do discurso oral: 
declamação de poemas e 
parlendas, apresentação de 
canções, recados e encenação 
de peças teatrais. 

(EI02EF07)  

Manusear diferentes portadores 

As crianças bem pequenas devem 

interagir em um ambiente com 

diversidade de materiais de escrita, que 

                                                                  
• Compreender a função social 
dos portadores de textos; 
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textuais: livros, revistas, gibis, jornais, 

cartazes, etc., inclusive em suas 

brincadeiras, demonstrando 

reconhecer seus usos sociais. 

as convidem a fazer uso destes, 

explorando seus usos sociais e criando 

outros em suas brincadeiras. 

• Folhear livros;  
 
• Identificar as características 
que diferem os portadores 
textuais (jornal, livro, gibi, 
embalagens, panfletos, etc.); 
 
• Explorar diferentes portadores 
textuais. 

(EI02EF08)  

Manipular textos e participar de 

situações de escuta para ampliar seu 

contato com diferentes gêneros 

textuais (parlendas, histórias de 

aventura, tirinhas, cartazes de sala, 

cardápios, notícias etc.), garantindo a 

ampliação de experiências com o 

contato com a língua escrita para que 

a criança possa produzir língua 

escrita. 

Garantir a ampliação de experiências 

com o contato com a língua escrita para 

que a criança possa produzir língua 

escrita, onde os professores leem para 

as crianças, deixam livros bonitos e 

atraentes em prateleiras na altura dos 

olhos e das mãos dos bebês, usam livros 

e revistas para contar histórias e ler 

sobre tema de interesse delas. Também 

devem vivenciar experiências onde os 

professores escrevem pequenas histórias 

narradas por elas. 

                                                                  
• Interpretar imagens e 
desenhos contidos nos 
diferentes gêneros textuais; 
 
• Perceber que a língua escrita é 
uma forma de expressão; 
 
• Despertar para o processo de 
letramento (diversidade de 
gêneros textuais e suas várias 
possibilidades de uso - por 
exemplo, livros de história, 
cantigas de roda, placas de 
trânsito, receitas da vovó, 
instruções de jogos, bulas de 
remédio, embalagens de 
produtos, logo marcas, poesias); 
 
• Manusear diversos portadores 
textuais em atividades e 
brincadeiras (Ex: embalagens e 
panfletos para brincar de 
comprar e vender num 
supermercado); 



                                                                  PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS  

                                                                                                       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 
• Acompanhar a leitura realizada 
pelo adulto-leitor de diversos 
gêneros textuais, através da 
escuta e da visão (apoio do texto 
escrito). 

 

(EI02EF09)  

Manusear diferentes instrumentos e 

suportes de escrita para desenhar, 

traçar letras e outros sinais gráficos, 

participando de situações de escrita, 

ainda que não convencional, a partir 

do contato cotidiano com diferentes 

portadores de textos. 

A partir das diferentes oportunidades de 

contato com a leitura de textos e de 

convites para escrever e se comunicar 

por meio de suportes de escrita, as 

crianças vão, aos poucos, distinguindo 

imagens da escrita, ainda que utilizem 

seus desenhos como uma forma de 

comunicação gráfica que enriquece sua 

forma de expressar ideias, sentimentos, 

emoções etc. 

                                                                                                                                      
• Conhecer as letras que 
compõem o alfabeto; 
 
• Traçado de letras do seu nome 
em diferentes suportes de 
escrita (folha, chão, lousa, etc) e 
com diferentes instrumentos de 
escrita (giz de cera, lápis, 
caneta, pincel, canetinha, etc.); 
 
• Fazer uso de diferentes formas 
de comunicação escrita, por 
meio, por exemplo, de 
desenhos, do uso de símbolos 
gráficos que representam letras 
ou de uma ortografia inventada; 
 
• Participar da elaboração de 
texto coletivo tendo o professor 
como escriba. 

 

 

 

 



                                                                  PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS  

                                                                                                       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

CURRÍCULO – MATERNAL 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, 

(EI02ET01) 

 Explorar e descrever semelhanças e 

diferenças entre as características e 

propriedades dos objetos (textura, 

massa, tamanho), expressando 

opinião acerca de experimentos e ao 

longo de processos de observação. 

Instrumentos de pesar e medir, mapas, 

material de pesquisa, como livros de 

consulta, enciclopédias, dicionários são 

recursos interessantes para essas 

aprendizagens. É importante incentivar a 

investigação e a abordagem da realidade 

de forma não compartimentada e 

construir conhecimentos considerando as 

questões-problema apontadas direta ou 

indiretamente pelas crianças (seus 

desejos e interesses de conhecimento), 

que podem constituir-se como ponto de 

partida para a definição de projetos 

investigativos particular de um grupo. 

                                                                                                                                 
• Explorar, observar e classificar 
semelhanças e diferenças 
quanto: 
-Tamanho – (grande/pequeno); 
- Peso/massa – (leve/pesado); 
-Textura – (áspero/macio/liso, 
mole/duro, seco/molhado); 
- Consistência – (líquido); 
 
• Conhecer a diferença e 
semelhança quanto: 
-Tamanho (alto/baixo); 
 
• Comparar quantidades usando 
as expressões: mais/menos 
maior/menor muito/pouco 
 igual. 

(EI02ET02)  

Observar, relatar e descrever 

incidentes do cotidiano e fenômenos 

naturais (luz solar, vento, chuva etc.), 

levantando hipóteses sobre tais 

É importante que as crianças bem 

pequenas tenham oportunidades de viver 

diversas situações de contato com a 

natureza. O professor deve questionar as 

crianças, instigando suas explorações, 

investigações e descobertas, propondo 

                                                                
• Explorar, observar e descrever 
fenômenos naturais: Chuva, Sol, 
Vento, Dia, Noite; 
 
• Observar as mudanças de 
temperatura no ambiente: calor, 
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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 

acontecimentos e fenômenos, 

aparentemente tão óbvios. 

que observem e descrevam o que são 

capazes de ver, o que sabem. Também 

deve apoiar a realização de conexões e o 

aprimoramento das suas habilidades em 

formular perguntas, relacionar 

informações, construir hipóteses e, com 

isso, ampliar seus conhecimentos e suas 

experiências. 

frio; 
 
• Contar histórias que envolvam 
os fenômenos naturais; 
 
• Utilizar a linguagem adequada 
ao descrever as mudanças dos 
eventos naturais no ambiente 
(ventania, trovão, relâmpago, 
enchente, estações do ano, 
etc.). 

(EI02ET03)  

Compartilhar, com outras crianças, 

situações de cuidado de plantas e 

animais nos espaços da instituição e 

fora dela, partindo de pesquisas e 

experiências vivenciadas sobre os 

cuidados básicos com eles. 

As crianças bem pequenas devem ter 

oportunidades de explorar, fazer 

observações, formular perguntas e de 

descobrir e conhecer ativamente o meio 

natural, desenvolvendo atitudes de 

respeito e cuidado, aprimorando 

habilidades que permitam ampliar suas 

noções e sua compreensão sobre os 

seres vivos e as relações dinâmicas com 

o seu entorno. 

                                                               
• Vivenciar com outras crianças 
situações de observação, 
pesquisa e investigação, para 
conhecer os distintos modos de 
vida das plantas e animais; 
 
• Perceber os cuidados que as 
plantas (horta, jardim) precisam 
e as ferramentas (pá, regador, 
etc.) utilizadas para esses 
cuidados; 
 
• Identificar as características 
dos animais de estimação (como 
se locomovem, alimentação, 
etc.); 
 
• Desenvolver noções de 
preservação do meio ambiente 
(desperdício da água e dos 
alimentos, lixo, reciclagem, etc.). 
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cultural, identificando seus 
próprios interesses na 

relação com o mundo físico e 
social, convivendo e 

conhecendo os costumes, as 
crenças e as tradições de 

seus grupos de 
pertencimento. 

(EI02ET04)  

Identificar relações espaciais (dentro e 

fora, em cima, embaixo, acima, 

abaixo, entre e do lado) e temporais 

(antes, durante e depois), utilizando o 

vocabulário adequado ao conceito em 

uso. 

É importante que as crianças bem 

pequenas vivenciem diversas situações 

de exploração dos espaços escolares, 

envolvendo-se em desafios como, por 

exemplo, de identificação de pontos de 

referência para situar-se e deslocar-se no 

espaço. Também é interessante que 

participem de situações relacionadas às 

passagens significativas de tempo, onde 

possam antecipar e descrever 

acontecimentos segundo uma sequência 

temporal, na interação com seus pares e 

seus professores. 

                                                                   
• Explorar os espaços com 
deslocamento, respeitando o 
espaço do outro: para 
dentro/para fora, em cima/em 
baixo; 
 
• Localizar-se através de 
orientações; 
  
• Orientar-se no espaço e indicar 
a posição de acordo com 
algumas relações: de vizinhança 
(perto, longe, próximo), de 
posição (abaixo, acima, entre, 
ao lado, à direita, à esquerda), 
de direção e sentido (para 
frente, para trás, para direita, 
para esquerda, para cima, para 
baixo, no mesmo sentido e em 
sentido diferente); 
 
• Modificar o espaço utilizando 
as relações espaciais; 
 
• Perceber a rotina diária (hora 
da história, hora do almoço, do 
repouso, o que vem antes, etc.);  
 
• Compreender os conceitos 
básicos de tempo: agora, antes, 
durante, depois. 
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(EI02ET05)  

Classificar objetos, considerando 

determinado atributo (tamanho, peso, 

cor, forma etc.), utilizando o 

vocabulário adequado ao conceito em 

uso. 

Instrumentos de pesar e medir, mapas, 

material de pesquisa, como livros de 

consulta, enciclopédias, dicionários, 

podem ser usados a fim de construir 

conhecimentos considerando as 

questões-problema apontadas direta ou 

indiretamente pelas crianças (seus 

desejos e interesses de conhecimento). 

As crianças devem ser convidadas a 

explorar os objetos, suas características 

e atributos, podendo ordenar e organizar 

as informações que apreendem por meio 

de suas ações. 

                                                                    
• Explorar, classificar, identificar 
os atributos dos objetos: 
tamanho, peso, cor (cores 
primarias), formas (formas 
geométricas); 
• Discriminar objetos segundo 
semelhanças e diferenças 
(tamanho, cor, forma); 
 
• Reconhecer figuras 
geométricas, formas e 
contornos, superfícies, 
bidimensionalidade, 
tridimensionalidade, bem como 
suas relações; 
 
• Reconhecer e nomear as 
formas geométricas: círculo, 
quadrado, retângulo e triângulo. 

(EI02ET06)  

Utilizar conceitos básicos de tempo 

(agora, antes, durante, depois, ontem, 

hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, 

devagar) e vocabulário adequado ao 

conceito em uso. 

Conforme as crianças crescem e vivem 

experiências cotidianas que se repetem 

no tempo, começam a fazer uso de 

alguns indícios externos para antecipar 

acontecimentos. As crianças bem 

pequenas devem viver na escola 

situações onde sejam convidadas a 

antecipar acontecimentos, a conversar 

sobre momentos de sua rotina em casa, 

a brincar explorando velocidades e ritmos 

e a viver situações em que percebam 

                                                                                                                                        
• Explorar os ritmos e 
velocidades (lento, rápido, 
depressa, devagar) em 
movimentos corporais; 
  
• Expressar-se sobre 
acontecimentos do cotidiano 
usando termos de linguagem 
temporal (antes, agora e depois, 
hoje e amanhã, etc.);  
 
• Identificar no calendário as 
relações temporais (dia, mês, 
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relações de causa e efeito. ontem, hoje);  
 
• Nomear os dias da semana; 
 
• Participar de situações 
cotidianas de uso do calendário 
e preenchimento da pauta do 
dia; 
 
• Identificação de fatos ocorridos 
ou que ocorrerão na sua 
vivencia na instituição e fora 
dela. 

 

 

(EI02ET07) 

Contar oralmente objetos, pessoas, 

livros etc., em contextos diversos, 

envolvendo-se em situações de 

recitação da sequência numérica, 

aproximando-se do conceito de 

número e da correspondência de um 

em um. 

As crianças bem pequenas devem ter a 

oportunidade de brincar com diferentes 

objetos e participar de situações diversas 

nas quais recitem a sequência numérica 

e possam contar coisas. 

                                                                    
• Contar sequencialmente 
objetos, pessoas, etc., em 
contextos diversos; 
 
• Usar a contagem oral e o 
número em situações 
contextualizadas e significativas 
como: distribuição de materiais, 
divisão de objetos, arrumação 
da sala, quadro de registros, 
coleta de coisas, etc.;  
 
• Identificar e utilizar os números 
nas diferentes práticas sociais 
em que se encontram;   
 
• Vivenciar diferentes situações 
em que se usam números, 
observando como se organizam 
e para que servem; 
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• Quantificar, contar, comparar 
objetos.   
 

 

 

(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.), em 

situações de brincadeira ou da vida 

real, construindo coleções, 

participando de jogos com números 

escritos ou que envolvam contagem. 

Ao ter o contato com diferentes suportes 

nos quais encontram números escritos, 

as crianças iniciam suas investigações e 

descobertas sobre eles. Portanto é 

importante que as crianças bem 

pequenas participem de brincadeiras 

diversas onde possam contar ou recitar a 

sequência numérica, sendo apoiadas em 

seu interesse por contar ou por registrar 

números. 

                                                                  
• Associar a quantidade de 
pessoas com objetos 
relacionados (meninas-bonecas; 
meninos-carrinhos); 
 
• Identificação de numerais nos 
diferentes contextos em que se 
encontram brincadeiras, jogos, 
dinheiro de “mentira”, 
calculadora, régua, onde 
precisam contar ou registrar com 
números;  
 
• Registrar quantidades, 
utilizando o traçado 
convencional ou não 
convencional, em situações 
significativas: pontuação de 
jogos, quantidades coletadas ou 
conquistadas; 
 
• Resolver situações-problema 
usando estratégias pessoais, 
alternativas, noções de tirar, 
acrescentar, dividir ou outras 
estratégias matemáticas; 
 
• Usar a contagem oral e o 
número em situações 
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contextualizadas e significativas 
como: distribuição de materiais, 
divisão de objetos, arrumação 
da sala, quadro de registros, 
coleta de coisas, etc.. 
 

 

 

 

 

 


