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CURRÍCULO – PRÉ 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. 

(EI03EO01)  

Demonstrar empatia pelos outros, 

percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades 

e maneiras de pensar e agir, 

respeitando a todos, mesmo que as 

ideias e sentimentos deles sejam 

contrários aos seus. 

O objetivo de aprendizagem e 

desenvolvimento apresentado sugere 

vivências diversas de interação entre as 

crianças, privilegiando a observação e 

atenção das expressões e formas de 

comunicação com os outros. O desafio é 

demonstrar/ desenvolver empatia e 

perceber que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras 

próprias de pensar e agir. Desta forma, é 

importante que as crianças deste 

subgrupo etário vivenciem situações em 

se sintam acolhidas, respeitadas e 

valorizadas e, ao mesmo tempo, 

reconheçam e reajam de forma 

respeitosa frente a expressões, 

comunicações e ações de seus colegas. 

Desta forma, estarão garantidas as 

práticas promotoras da igualdade de 

gênero, de etnia, e de cultura. 

                                                                                            
• Identificação progressiva de 
algumas singularidades 
próprias e das pessoas com as 
quais convive, no cotidiano em 
situação de interação; 
 
• Respeitar e valorizar os 
sentimentos e opiniões das 
pessoas de sua convivência; 
 
• Valorizar o patrimônio cultural 
e o grupo social ao qual 
pertence e conhecer diferentes 
formas de expressão cultural; 
 
• Conhecer e respeitar os 
modos de ser, viver e trabalhar 
de alguns grupos sociais do 
presente e do passado, 
identificando características 
próprias do grupo em que está 
inserido; 
 
• Reconhecer as diversas 
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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 

manifestações culturais 
entendendo-as como 
elementos da cultura, como: 
brincadeiras, danças, 
culinárias, entre outros; 
 
• Conhecer e respeitar as 
culturas diferentes da 
vivenciada em seu núcleo 
familiar. 

(EI03EO02)  

Agir de maneira independente, com 

confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e 

limitações, adquirindo maior e 

progressiva autonomia. 

As crianças aprendem a agir de forma 

cada vez mais independente e com 

confiança em suas capacidades quando 

são estimuladas a decidir o que vão 

explorar e como resolver pequenos 

problemas em situações de interações. 

A autonomia e independência serão 

desenvolvidas quando elas tiverem 

iniciativas, tomarem decisões, fizerem 

escolhas e resolverem problemas em um 

ambiente seguro e estimulante. O 

reconhecimento de seus esforços e 

conquistas, assim como os de seus 

colegas em situações individuais, de 

pequenos grupos e coletivas, também 

são condições para o desenvolvimento 

da autoconfiança e de uma postura 

segura e perseverante frente aos 

desafios com que se deparam durante 

as experiências cotidianas nas relações 

                                                                                   

• Resolver pequenos 

problemas do cotidiano, 

pedindo ajuda se necessário; 

• Valorizar o diálogo como 

forma de lidar com os conflitos; 

• Enfrentar sozinha um 

problema ou dificuldade na 

realização de determinada 

atividade; 

• Perceber-se capaz de realizar 

atividades desafiadoras;  

• Cuidar do corpo, atentando-se 

para situações de risco; 

• Realizar ações simples 

relacionadas à saúde e higiene, 

adotando hábitos regulares de 
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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. 

 

com o outro e consigo mesmas. Outra 

consideração a ser feita diz respeito ao 

trecho “agir de maneira independente”, 

ao qual pode-se dar uma interpretação 

equivocada de que a criança deve estar 

sob condições em que não haja 

supervisão de um adulto. Dessa forma, é 

importante pensar em agir de maneira 

“autônoma”, considerando a etapa em 

que se encontram (educação infantil) 

visto que as crianças podem, e devem, 

exercer maior autonomia nas decisões e 

movimentos, sempre em situação de 

mediação do parceiro mais experiente. 

cuidados com o próprio corpo; 

• Sentir-se valorizada e ter 

confiança em si;  

• Cuidar de seus pertences e 

materiais, responsabilizando-se 

por eles;  

• Alimentar-se de acordo com 

as práticas da cultura a qual 

pertence com total autonomia, 

utilizando instrumentos e 

procedimentos adequados 

(talheres, copos, pratos, comer 

devagar e de boca fechada, 

sentar-se adequadamente à 

mesa e outros); 

• Usar o banheiro com 

autonomia apropriando-se de 

instrumentos e procedimentos 

adequados (regras para o uso 

do vaso sanitário, papel 

higiênico, torneira, sabonete, 

dar descarga, enxugar as 

mãos); 

• Alimentar-se, ir ao banheiro, 

vestir-se e calçar-se sozinha; 

• Escolher seu próprio alimento 
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ao servir-se; 

• Participar de situações de 

exercício da vida democrática 

escolhendo, votando, opinando; 

• Continuar no jogo ou 

brincadeira, mesmo se estiver 

em desvantagem; 

• Lidar com frustrações e 

conflitos.                                                                                    

 

(EI03EO03)  

Ampliar as relações interpessoais, 

desenvolvendo atitudes de 

participação, cooperação e 

solidariedade, em brincadeiras, 

atividades em grandes e pequenos 

grupos, participando de jogos 

coletivos com regras, na organização 

dos ambientes e dos pertences, etc. 

As crianças ampliam suas relações 

pessoais e, por conseguinte, 

desenvolvem atitudes de cooperação e 

participação quando lhes são oferecidas 

oportunidades de interagir, compartilhar 

e cooperar com seus colegas ou adultos 

em situações de grande grupo, pequeno 

grupo ou pares. A construção de regras 

e estratégias durante jogos, o 

compartilhamento de propósitos comuns 

possibilitados nas interações e 

brincadeiras, a adequação de 

comportamentos levando em 

consideração o ponto de vista dos seus 

colegas e a compreensão dos 

sentimentos e emoções expressos por 

seus companheiros são situações que 

quando mediadas e/ou estimuladas pelo 

                                                                                          

• Participar da construção de 

combinados e regras de 

convivência; 

• Respeitar os combinados e 

regras de convivência;  

• Participação em situações 

que envolvem a combinação e 

existência de algumas regras 

de uso dos materiais e do 

espaço; 

• Ter atitudes de cooperação, 

respeito e solidariedade com o 

outro; 

• Vivenciar situações de 
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professor contribuem para atingir este 

objetivo de aprendizagem e 

desenvolvimento para crianças 

pequenas. Deve-se ainda considerar que 

as crianças são sujeitos de suas 

aprendizagens e de seu 

desenvolvimento, devendo estar, 

portanto, envolvidas no planejamento, 

nas decisões, nas escolhas e na 

avaliação de experiências vividas. 

escolhas: (exemplo: de 

parceiros, espaços, 

brincadeiras, personagens, 

etc.), agindo criativamente 

sobre eles; 

• Conhecer e respeitar as 

regras ao participar de jogos; 

• Participação na realização de 

pequenas tarefas do cotidiano 

que envolva ações de 

cooperação, solidariedade e 

ajuda na relação com os 

outros. 

 

(EI03EO04)  

Comunicar suas ideias, sentimentos, 

preferências e vontades a pessoas e 

grupos diversos, em brincadeiras e 

nas atividades cotidianas. 

As formas de comunicação de ideias e 

sentimentos pelas crianças ocorrem com 

maior independência e confiança quanto 

maiores forem suas capacidades de 

linguagem e de representação. Faz-se 

importante que diferentes aportes 

comunicativos (o próprio corpo, a 

música, a narrativa, a arte e a linguagem 

verbal) sejam valorizados e incentivados 

pelo adulto no cotidiano e vivências das 

crianças. Outro ponto é oportunizar 

situações que favoreçam a identificação 

de emoções ou a regulação dessas 

emoções conforme as ações que 

                                                                                      
• Ampliação do repertorio de 
conhecimentos e da 
capacidade de simbolização 
por meio de brincadeiras, faz 
de conta; 
 
• Compartilhar e expressar 
sentimentos e emoções; 
 
• Dar sua opinião nas rodas de 
conversa, sobre temas 
específicos; 
 
• Vivenciar situações de 
exercício da vida democrática, 
escolhendo, votando, opinando, 
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realizam e afetam a si mesmas e aos 

outros. É importante considerar que 

antes de “comunicar suas ideias”, deve 

ser garantida à criança desta faixa a 

expressão de suas ideias, considerando 

as diversas formas de linguagem 

existentes. 

expressando suas ideias; 
 
• Expressar seu desconforto 
diante de determinadas 
situações (cansaço, irritação, 
aborrecimento, raiva, etc.); 
 
• Compreender sobre as 
diferentes formas de se 
comunicar (fala, escrita, gestos, 
desenhos e outras), bem como 
conhecimento sobre os meios 
de comunicação (telefone, 
revistas, jornal, televisão, carta, 
internet, entre outros). 

 

(EI03EO05) 

 Demonstrar valorização das 

características de seu corpo e 

respeitar as características dos outros 

(crianças e adultos) com os quais 

convive, aproximando-se do cuidado, 

respeito e carinho com o outro, com 

orientação de um adulto. 

As brincadeiras compartilhadas e 

atividades diversas de expressão e 

representação contribuem para as 

crianças respeitarem as características 

dos outros e a valorizarem as de seu 

corpo. Situações que envolvem formas 

variadas de expressão, a descoberta de 

seus gestos e preferências, e a 

apreciação da descoberta por parte das 

crianças que possuem interesses e 

características semelhantes e diferentes 

de seus companheiros podem contribuir 

para atingir esse objetivo de 

aprendizagem e desenvolvimento. Neste 

mesmo sentido considera-se importante 

oportunizar atividades e/ou situações 

                                                                                                                                                                                  
• Respeitar e valorizar as 
características físicas das 
pessoas de sua convivência; 
 
• Apreciar sua imagem, 
valorizando-se como ser único 
e especial; 
 
• 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); 
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que contribuam para a construção da 

imagem corporal das crianças pequenas, 

o reconhecimento de seus pontos fortes 

e a apreciação positiva de si mesmas, 

bem como o respeito ao outro em suas 

características e singularidades. As 

crianças pequenas aprendem a valorizar 

suas características e a respeitar as dos 

outros quando se expressam e 

observam as expressões e ações de 

seus colegas. Neste sentido, provocar 

situações de brincadeiras 

compartilhadas, atividades que 

evidenciem suas potencialidades e o 

reconhecimento de suas habilidades, 

bem como as de seus pares são 

encaminhamentos pedagógicos 

importantes para contemplar este 

objetivo de aprendizagem e 

desenvolvimento. A descoberta da 

diversidade, do ponto de vista dos 

interesses semelhantes e diferentes dos 

seus companheiros também merece 

atenção no planejamento docente. 

• Conversar sobre as 
características físicas 
hereditárias e culturais, nas 
formações familiares. 
 

 

(EI03EO06)  

Manifestar interesse e respeito por 

diferentes culturas e modos de vida, 

do passado e do presente, 

O ambiente onde as crianças vivenciam 

experiências cotidianamente necessita 

de respeito a aceitação ao outro para 

que as diferenças identificadas sejam 

reconhecidas e valorizadas como 

                                                                                                                                                                              
• Conhecer a história do seu 
nome; 
 
• Vivenciar situações em que 
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valorizando as marcas culturais do 

seu grupo de origem e de outros 

grupos, considerando as 

características relacionadas ao 

gênero, etnia e modos específicos de 

vida. 

positivas. As diferentes culturas e modos 

de vida ao mesmo tempo são 

apreendidas por elas quando as 

mesmas (as crianças) valorizam suas 

próprias características e compreendem 

como estas marcam sua cultura. 

Atividades que possibilitem o 

reconhecimento das pessoas de sua 

comunidade, o conhecimento de outros 

grupos sociais, o estabelecimento de 

relações entre o modo de vida 

característico de seu grupo social e de 

outros grupos, o acesso a costumes por 

meio de investigações, brincadeiras de 

outras épocas e elementos de identidade 

cultural são alguns encaminhamentos 

pedagógicos que podem contribuir para 

o atendimento a este objetivo de 

aprendizagem e desenvolvimento 

voltado às crianças pequenas. 

se perceba como sujeito, 
pertencente a uma família, a 
um grupo social; 
 
• Conversar e pesquisar sobre 
a heterogeneidade das 
formações familiares; 
 
• Reconhecimento de si como 
produtor de cultura; 
 
• Participar e comemorar 
eventos sociais e culturais 
significativos, compreendendo 
sua importância; 
 
• Conhecer as funções 
desempenhadas pelos diversos 
atores sociais (policiais, 
médicos, enfermeiros, líderes 
comunitários, comerciantes, 
entre outros); 
 
• Manter contato com a história 
dos povos/etnias, diferentes 
culturas contemporâneas e de 
outros tempos; 
 
• Conversar e pesquisar sobre 
culturas diferentes da 
vivenciada em seu núcleo 
familiar, município. 
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(EI03EO07)  

Usar estratégias pautadas no respeito 

mútuo para lidar com conflitos nas 

interações com crianças e adultos, 

conhecendo, respeitando e utilizando 

regras elementares de convívio social. 

Esse objetivo de aprendizagem e 

desenvolvimento sugere as diversas 

situações de interações que as crianças 

vivenciam em seu cotidiano e de 

situações de conflitos relacionais 

geradas por essas interações. Diante 

dessas situações, as crianças devem ser 

levadas à busca por resolver os 

problemas de maneira cada vez mais 

independente, utilizando-se de 

estratégias pautadas no respeito mútuo, 

no diálogo e nas relações pacíficas de 

convivência. Outros pontos importantes 

referem-se à discussão em grupo sobre 

as situações problemas ou planejamento 

e também à garantia que os conflitos 

sejam resolvidos de modo a satisfazer 

todas as crianças envolvidas nas 

situações, buscando compreender a 

posição e o sentimento do outro. 

                                                                                                    
• Participar de pequenas 
tarefas do cotidiano que 
envolva ações de cooperação, 
solidariedade e ajuda na 
relação com os outros; 
 
• Usar expressões de cortesia: 
Por favor, Muito obrigada, Com 
licença, Desculpe-me, etc.; 
 
• Utilizar o diálogo para resolver 
situações de conflito; 
 
• Valorizar e preservar os 
espaços coletivos e ambientes, 
com atitudes de manutenção 
desses espaços; 
 
• Cuidados no uso dos objetos 
do cotidiano, relacionados à 
segurança e à prevenção de 
acidentes; 
 
• Identificação de situação de 
risco no ambiente mais 
próximo; 
• Valorização e cuidado com os 
materiais de uso individual e 
coletivo; 
 
• Identificação e 
reconhecimento da importância 
de alguns papéis sociais 
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existentes nos grupos de 
convívio, dentro e fora da 
instituição; 
 
• Perceber que há maneiras 
adequadas de se comportar em 
situações e ambientes, bem 
como vestimentas, expressões, 
tonalidade de voz, etc.; 
 
• Vivenciar situações em que 
passe a representar 
determinados papéis, 
assumindo posturas, gestos e 
falas.                                                                                
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CURRÍCULO – PRÉ 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. 
 

(EI03CG01)  

Criar com o corpo formas 

diversificadas de expressão de 

sentimentos, sensações e emoções, 

tanto nas situações do cotidiano 

quanto em brincadeiras, dança, teatro, 

música, brincando com o corpo ao 

reproduzir diversas sonoridades e 

ritmos. 

Quando as crianças conhecem e 

aceitam suas características corporais, 

elas constroem sua imagem corporal 

positiva. Para isso, é importante que 

criem formas diversificadas de 

expressão de seus sentimentos, 

sensações e emoções. As 

representações em situações de 

brincadeiras, dança e teatro, por 

exemplo, que redundam noções, 

habilidades ou atitudes transponíveis 

para suas atividades diárias, constituem 

ponto de atenção em relação a este 

objetivo. Além de conhecer suas 

características físicas deve-se 

desenvolver a habilidade de a criança 

criar com o corpo formas de expressar 

seu mundo interno, manifestando seus 

gostos, interesses, sensações e 

frustrações. Cabe considerar também 

que as crianças precisam vivenciar 

                                                                                                   
• Participar em propostas que 
envolvam histórias, 
brincadeiras, jogos, danças e 
canções tanto de sua 
comunidade como de outras; 
 
• Utilizar os movimentos como 
forma de comunicação, nas 
situações cotidianas ou em 
brincadeiras como imitar robôs, 
zumbis, Maria-mole; 
 
• Familiarizar-se com a própria 
imagem corporal, discriminar e 
nomear as partes do corpo; 
 
• Perceber, identificar e 
expressar sensações, 
sentimentos e impressões por 
meio da linguagem corporal; 
 
• Vivenciar situações que 
reproduzem momentos da vida 
diária; 
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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. 

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 multimídia. 

Outro ponto de atenção é organizar 

intencionalmente o espaço que abriga as 

crianças pequenas com objetos variados 

que provoquem o brincar com diferentes 

papéis sociais. 

 
• Vivenciar brincadeiras de faz-
de-conta; 
  
• Dançar seguindo uma 
coreografia.                                                                                 
 

(EI03CG02)  

Demonstrar controle e adequação do 

uso de seu corpo em brincadeiras e 

jogos, escuta e reconto de histórias, 

atividades artísticas, entre outras 

possibilidades, expressando 

sentimentos acerca das cantigas 

trabalhadas, por meio de gestos e 

posturas da linguagem oral. 

No item “demonstrar controle e 

adequação”, apenas delimitaria o termo 

“controle” para “controle da conduta”, 

utilizando como referência os 

pressupostos da Teoria Histórico Social, 

referindo -se a uma das funções 

psíquicas superiores responsável pela 

regulação da conduta da criança, 

mesmo quando esta se encontra em 

momentos de tempo livre. *** 

                                                                                                                                                                                
• Explorar movimentos; 
 
• Ampliar movimentos como 
agarrar, pegar, lançar, escalar; 
 
• Desenvolver habilidades de 
força, velocidade, resistência e 
flexibilidade; 
 
• Criar histórias ou narrativas, 
dramatizando-as com os 
colegas; 
 
• Utilizar objetos diversos como 
fitas, bolas, arcos e lenços, 
coordenando os movimentos; 
 
• Perceber seus limites e 
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potencialidades; 
 
• Explorar e utilizar formas de 
deslocamento no espaço: 
frente/atrás, no alto/embaixo, 
dentro/fora; movimentos como 
rápido/ lento, forte/leve; 
 
 
• Nomear e identificar: acima, 
abaixo, à frente, atrás, 
entre, ao lado; 
 
• Subir e descer escadas, 
alternando os pés com firmeza;  
 
• Escalar, pendurar, pedalar; 
 
• Pendurar-se, sustentar-se e 
deslocar-se alternando as 
mãos; 
 
• Balançar-se sem auxilio para 
o primeiro impulso; 
 
• Girar no próprio eixo; 
• Andar em cima de linhas retas 
ou curvas com equilíbrio; 
 
• Andar para o lado direito e 
esquerdo, de costas, de frente;  
 
• Pular corda;  
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• Pular com um pé só;  
 
• Bater e pular corda 
concomitantemente; 
 
• Pular alternando os pés em 
deslocamento (amarelinha); 
 
• Chutar para determinada 
direção; 
  
• Arremessar objetos em 
direção a um alvo; 
 
• Agarrar objeto em movimento;  
 
• Andar em cima de obstáculos, 
texturas e desníveis;  
 
• Andar nas pontas dos pés e 
sobre os calcanhares; 
 
• Impulsionar e rebater objetos 
para o ar com a palma da mão 
(peteca, bexiga, etc.);  
 
• Equilibrar-se em uma perna 
só;  
 
• Quicar a bola; 
 
• Explorar o movimento de 
bambolear. 
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(EI03CG03)  

Criar movimentos, gestos, olhares e 

mímicas em brincadeiras, jogos e 

atividades artísticas como dança, 

teatro e música, inventando jogos 

simbólicos e reproduzindo papeis 

sociais. 

Promovendo situações em que as 

crianças possam representar e 

experimentar o mundo natural e social a 

que estão inseridos, por meio das 

brincadeiras e jogos que realizam. 

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 

corporalmente (experimentando 

movimentos) pela comunicação verbal e 

não verbal e pelo manuseio de 

instrumentos multimídia. 

                                                                                          
• Perceber as estruturas 
rítmicas para expressar-se 
corporalmente, por meio de 
dança e brincadeiras; 
 
• Criar movimentos para 
acompanhar musica de 
gêneros variados; 
• Imitar personagens de 
histórias conhecidas (usar 
fantoches, dedoches, etc.); 
 
• Participar de eventos e 
apresentações feitas por 
adultos amadores ou 
profissionais, ou por outras 
crianças (circo, esportes, 
mímicas, teatro; shows); 
  
• Escolher temas, personagens, 
cenários, músicas, além de 
colegas para compor grupos, 
para realizar dramatizações, 
dança, atividades artísticas; 
 
• Reproduzir gestos e 
movimentos; 
 
• Participar de dramatizações, 
estimulando a memória, 
criatividade e a postura 
corporal adequada à situação. 
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(EI03CG04)   

Adotar hábitos de autocuidado 

relacionados a higiene, alimentação, 

conforto e aparência, atuando de 

forma progressiva e autônoma nas 

ações de cuidados essenciais frente 

as suas diversas necessidades. 

Pequenas ações cotidianas, onde as 

crianças reconhecem e fazem uso de 

noções básicas de cuidado consigo 

mesmas, tais como: colocar o casaco ao 

sentir frio, limpar o nariz quando está 

escorrendo, ir ao banheiro quando sente 

vontade ou limpar o prato e guardá-lo 

junto com os talheres no local indicado 

ao terminar de comer, são essenciais e 

também são formas de valorizar o 

protagonismo e a independência das 

crianças. Essa é uma importante 

conquista para as aprendizagens e o 

desenvolvimento das crianças nessa 

faixa etária. Portanto, é importante que 

elas tenham oportunidade de participar 

de experiências relacionadas à adoção 

de hábitos de autocuidado, observando 

de que forma isso impacta seu corpo, 

observando hábitos dos(as) 

professores(as) e de outras crianças. 

                                                                                     
• Adquirir noções de cuidados 
com o seu corpo e dos colegas, 
de forma geral (prevenção de 
acidentes e saúde); 
 
• Identificar situações de risco 
no ambiente escolar e em casa; 
 
• Vestir-se e calçar-se sem 
auxilio; 
 
• Utilizar o banheiro com 
autonomia; 
 
• Usar as regras de uso do 
banheiro: dar descarga após o 
uso, lavar as mãos e fechar a 
torneira, jogar o papel higiênico 
no cesto de lixo, nunca jogar 
nada dentro do vaso sanitário, 
etc.; 
 
• Compreender a importância 
de uma alimentação saudável; 
 
• Vivenciar situações de 
aprendizado de uso dos 
talheres de forma convencional; 
 
• Saber dosar a comida que vai 
ser colocada no prato (evitar 
desperdício);   
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• Melhorar a mastigação; 
• Comer com a boca fechada; 
 
• Compreender a importância 
de uma alimentação saudável; 
 
• Sentar-se adequadamente 
(postura).                                                                                 

(EI03CG05)  

Coordenar suas habilidades manuais 

no atendimento adequado a seus 

interesses necessidades em situações 

diversas, manipulando objetos de 

diferentes tamanhos e pesos, 

explorando materiais como barro, 

massinha de modelar etc. 

Para as crianças pequenas, coordenar 

suas habilidades manuais, alcançando 

produtos como resultados de suas 

intenções, não é um processo fácil. As 

crianças pequenas se interessam pelo 

desafio, pela manipulação e exploração 

de diferentes materiais e, a partir da 

variedade de práticas e do tempo 

dedicado a elas, têm a oportunidade de 

aprimorar suas habilidades e conquistar 

outras novas, ampliando suas 

possibilidades e recursos ao aprender 

sobre o mundo à sua volta. 

                                                                                                                                                                                      
• Ampliar o conhecimento, o 
uso de materiais diversos e 
confeccionar os próprios 
brinquedos; 
 
• Manipular e explorar materiais 
de tamanhos e pesos 
diferentes; 
• Percepção dos limites e 
potencialidades; 
 
• Realizar dobradura seguindo 
o modelo;  
 
• Realizar dobradura com 
orientação, com mais de uma 
dobra; 
 
• Realizar modelagem 
(amassar, fazer cobrinhas, 
fazer bolinhas);  
 
• Amassar e desamassar; 
 
• Representar figuras com 
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modelagem; 
 
• Rosquear e desrosquear;  
 
• Rasgar com movimentos de 
pinça diversos tipos de papéis; 
  
• Rasgar preservando a figura; 
 
• Perfurar seguindo um traçado; 
 
• Encaixar e desencaixar; 
 
• Alinhavar; 
 
• Realizar nós e laço; 
 
• Dosar materiais diversos 
(cola, líquidos, pastas, tintas); 
 
• Segurar e utilizar a tesoura de 
forma funcional; 
 
• Recortar sobre linhas retas e 
curvas; 
  
• Recortar preservando a 
figura; 
 
• Segurar o lápis em posição de 
pinça, de modo funcional; 
 
• Apresentar firmeza ao segurar 
o lápis;  
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• Utilizar o pincel de forma 
funcional; 
 
• Afivelar, abotoar e 
desabotoar; 
 
• Abrir e fechar zíper; 
 
• Utilizar a borracha;  
 
• Destacar picotes; 
 
• Apontar o lápis; 
 
• Contornar desenho. 
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CURRÍCULO – PRÉ 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 

(EI03TS01)  

Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e 

instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de 

conta, encenações, criações musicais, festas, 

explorando materiais que possibilitem a pesquisa de 

timbres diversos, apreciando, valorizando e fazendo uso 

da linguagem musical. 

As crianças pequenas, por 

meio da música, aprendem 

sobre si mesmas, seu corpo, 

sobre os outros e sobre a 

sua cultura. O 

desenvolvimento musical 

das crianças, bem como sua 

capacidade de se expressar 

por meio dessa linguagem, 

aprendendo sobre sua 

cultura com ela, são 

possíveis quando inseridas 

em contextos que as 

pessoas valorizam, apreciam 

e fazem uso da linguagem 

musical. Nesse sentido, a 

produção de sons, a 

participação de composições 

e escolha desses sons para 

diferentes situações, 

narrativas, momentos sociais 

e festivos, as brincadeiras 

                                                                                                                                                                                     
• Apreciar sons 
produzidos por 
instrumentos musicais, 
tentando acompanhá-los 
por sons corporais ou de 
objetos; 
 
• Diferenciar sons 
instrumentais, 
nomeando-os de acordo 
com a forma que o som 
é produzido 
(instrumentos de sopro, 
de percussão, de corda 
e eletrônicos) – 
percepção auditiva; 
 
• Explorar a utilização 
dos instrumentos 
musicais e objetos que 
produzem sons; 
 
• Descobrir, 
experimentar, 
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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. 

cantadas, a participação de 

encenações e criações 

musicais figuram alguns 

encaminhamentos 

pedagógicos que contribuem 

para o alcance desse 

objetivo de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

reconhecer e inventar 
sons com o corpo; 
 
• Ampliar a marcação de 
ritmo e pulso, utilizando 
objetos que produzem 
sons, variando a 
intensidade; 
 
• Ampliar as 
possibilidades de 
representações 
simbólicas utilizando 
efeitos sonoros: 
organização da ação 
dramática, 
caracterização de 
personagens, jogos de 
faz de conta. 
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(EI03TS02)  

Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais, produzindo 

espontaneamente trabalhos com a linguagem da arte, 

desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo 

processo de produção e criação. 

Considerando as artes 

visuais como uma 

linguagem, ou seja, como 

uma forma de as crianças se 

expressarem e se 

comunicarem, é importante 

destacar que é através delas 

que as crianças expressam 

suas ideias, sentidos e 

sentimentos em uma 

linguagem que as motiva e 

as engaja para realizar suas 

explorações e descobertas 

sobre as coisas e o mundo à 

sua volta. As atividades 

propostas devem consistir 

em situações de 

aprendizagens nas quais 

possam comunicar-se e 

divertir-se, ao mesmo tempo 

que exploram, investigam e 

fazem descobertas e 

conexões por meio da arte. 

O fazer artístico para 

expressar ideias, 

sentimentos e experiências, 

a reflexão sobre esse fazer 

artístico com objetivo de 

significar e incrementar sua 

                                                                                                                                                                                    
• Representar figuras 
com modelagem; 
 
• Realizar pinturas 
respeitando parcialmente 
os limites e contornos 
das formas, utilizando a 
diversidade de cores; 
 
• Utilizar a linguagem 
artística, com liberdade, 
criatividade e 
responsabilidade, para 
expressar sentimentos, 
necessidades e ideias; 
 
• Percepção tátil e visual 
na natureza (identificar e 
nomear): Cor, Forma, 
Volume, Textura, 
Luminosidade, Linha; 
 
• Percepção na 
produção plástica: Cor, 
Forma, Volume, Textura, 
Luminosidade, Linha; 
 
• Composição plástica: 
Bidimensional e 
Tridimensional; 
 
• Registrar 
ideias/significados: 
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produção artística, e o 

conhecimento e apreciação 

de produções artísticas de 

sua cultura ou de outras 

culturas são alguns pontos 

que merecem atenção no 

processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das 

crianças pequenas. 

utilizando Colagem, 
Dobradura, Modelagem, 
Recorte, Desenho, 
Pintura;  
 
• Elaborar produções 
com as linguagens 
artísticas junto com os 
colegas, valorizando a 
produção destes. 
 

 

(EI03TS03)  

Reconhecer as qualidades do som (intensidade, 

duração, altura e timbre), utilizando-as em suas 

produções sonoras e ao ouvir músicas e sons, 

explorando possibilidades e imitando gestos que 

relacionam com a produção de som. 

As crianças se apropriam da 

linguagem musical como 

forma de expressão e 

comunicação quando 

produzem música por meio 

da exploração do som e de 

suas qualidades, no contato 

com objetos e instrumentos 

musicais, na imitação de 

gestos que relacionam com 

a produção de som. Vale 

destacar que esse contato 

pode se dar por meio de 

brincadeiras, atividades 

individuais ou em pequenos 

grupos e em situações de 

exploração do seu próprio 

corpo e de ambientes à sua 

volta. Este objetivo de 

aprendizagem e 

                                                                                                                                                                                                    
• Percepção auditiva: 
Altura (muito alto, alto, 
médio, baixo, silencioso), 
Timbre (grave e agudo, 
da natureza e 
produzido), Intensidade 
(forte, fraco, suave), 
Densidade (um som, 
muitos sons), Duração 
(longo, curto, pausa); 
 
• Explorar o som da 
própria voz (gritando, 
chorando, sussurrando, 
murmurando), 
atentando-se a 
adequação do seu uso; 
 
• Apreciar músicas de 
diversos gêneros; 
• Ampliar a capacidade 
de atenção e 
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desenvolvimento pode ser 

alcançado ainda por meio do 

fazer musical e à produção 

de sons, em situações de 

brincadeiras com música, 

ilustração de canções, 

criação de formas de se 

expressar por meio dos sons 

que o corpo emite e que sua 

voz pode criar. 

concentração ao ouvir 
obras musicais de 
diversos gêneros; 
 
• Ampliar sua visão de 
mundo diversificando os 
gêneros musicais (MPB, 
músicas folclóricas, 
cantigas de roda, 
regionais e até eruditas); 
 
• Desenvolver atitudes 
de respeito e cuidado 
com os materiais 
musicais, de valorização 
da voz e do corpo como 
materiais expressivos. 
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CURRÍCULO – PRÉ 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, 

(EI03EF01)  

Expressar ideias, desejos e 

sentimentos sobre suas vivências, por 

meio da linguagem oral e escrita 

(escrita espontânea), de fotos, 

desenhos e outras formas de 

expressão, ampliando gradativamente 

suas possibilidades de comunicação e 

expressão, interessando-se por 

conhecer vários gêneros orais e 

escritos e participando de diversas 

situações de intercâmbio social nas 

quais possa contar suas vivências, 

ouvir as de outras pessoas, elaborar e 

responder perguntas, convivendo com 

a escrita em sua função social e como 

instrumento de expressão. 

As crianças pequenas aprendem sobre a 

linguagem de forma processual, quando 

imersas em contextos nos quais se 

envolvem de maneira ativa na tentativa 

de comunicar os seus desejos, 

pensamentos, sentimentos e ideias sobre 

suas vivências. No contato diário com um 

conjunto de materiais impressos e nas 

diversas situações em que escutam a 

leitura de diferentes textos, as crianças 

se motivam para entender como funciona 

a língua escrita para que possam fazer 

uso dela. Nesse contexto, é muito 

importante que as crianças pequenas 

possam expressar-se na linguagem oral, 

musical, corporal, na dança, no desenho, 

na escrita, na dramatização e em outras 

linguagens em vários momentos, tais 

como: participar de rodas de conversa 

onde discutem seus pontos de vista 

sobre um assunto; descrever como foi 

                                                                                          
• Expressar pela fala ou pela 
grafia (sempre iniciar em 
espaços maiores e ir 
diminuindo), suas ideias, 
desejos, necessidades e 
sentimentos (autoconfiança, 
paciência, persistência, 
tolerância, autoconhecimento, 
controle dos impulsos, 
resistência às frustrações, 
comunicação e empatia); 
 
• Falar seu nome completo; 
 
• Expressar-se com coerência e 
coesão; 
• Compreender e realizar o que 
é dito, explicado e pedido; 
 
• Contar, recontar, relatar os 
acontecimentos com sequência 
temporal;  
 
• Reconhecer, nomear e 
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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 
crianças e com adultos, 

feita uma produção individual ou coletiva 

de um texto, uma escultura, uma 

coreografia etc.; organizar oralmente as 

etapas de uma tarefa, os passos de uma 

receita culinária, ou as regras para uma 

brincadeira. É indicado também 

conversar com as crianças sobre suas 

fotos, desenhos e outras formas de 

expressão, garantindo um clima seguro e 

receptivo. Encorajar as crianças a 

escrever umas às outras, aos seus 

familiares e a pessoas da comunidade 

escolar também cria um contexto 

significativo e envolvente para 

produzirem suas escritas, ainda que de 

forma não convencional. 

identificar objetos, pessoas, 
fotos, desenhos e outras 
expressões;  
 
• Identificar e relatar 
semelhanças e diferenças 
apontadas e sem apontamento; 
 
• Manifestar opiniões próprias 
sobre os acontecimentos, 
formular perguntas, levantar 
hipóteses;  
 
• Pronunciar corretamente as 
palavras;  
 
• Ampliar seu vocabulário ao 
expressar-se, pronunciando as 
palavras corretamente; 
 
• Utilizar o plural e a 
concordância verbal; 
 
• Transmitir recados complexos; 
 
• Reconhecer as marcas da 
temporalidade e empregá-las 
(ontem, hoje e amanhã); 
 
• Usar argumentos; 
 
• Ouvir com atenção o que o 
outro fala; 
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reconhecendo aspectos 
peculiares a si e os de seu 
grupo de pertencimento. 

• Falar no volume coerente à 
necessidade da situação.      

(EI03EF02)  

Inventar brincadeiras cantadas, 

poemas e canções, criando rimas, 

aliterações e ritmos, brincando com 

jogos de palavras parlendas e rimas, 

canções e histórias contadas, que 

apresentam para as crianças a língua 

em sua dimensão poética, 

demonstrando prazer de estar junto ao 

grupo, compartilhando experiências e 

afetos. 

Imersas em situações na quais 

conhecem canções, parlendas, poemas e 

histórias rimadas de forma prazerosa e 

significativa, em contextos lúdicos e 

divertidos, as crianças se interessam por 

brincar com a linguagem, desenvolvendo 

a imaginação, a criatividade e vão 

construindo noções da linguagem oral e 

escrita. Nesse contexto, é importante que 

as crianças pequenas tenham a 

oportunidade de participar de situações 

que desenvolvam o hábito e o prazer por 

escutar, recitar e ler textos poéticos. Em 

tais atividades, vão observando a 

importância dos recursos gráficos, além 

da estrutura dos textos como poemas, 

parlendas e canções, brincando e 

declamando diversas vezes em suas 

brincadeiras ou outras situações 

significativas os textos conhecidos, 

chegando a memorizar trechos, 

participando de situações de 

declamação, divertindo-se e conversando 

sobre as palavras rimadas ao brincar 

com seu ritmo, identificando rimas, 

assonâncias e aliterações. Podem 

também escolher e gravar poemas para 

                                                                                          
• Identificar sons finais das 
palavras em rimas e canções; 
 
• Participar de brincadeiras de 
criação de rimas, aliterações e 
ritmos; 
 
• Relacionar palavras que 
iniciam com o mesmo fonema; 
 
• Criar novas palavras que 
rimam, parafraseando poemas e 
canções. 
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enviar a outras crianças ou aos familiares 

e participar de saraus literários, narrando 

ou recitando seus textos favoritos. 

(EI03EF03)  

Escolher e folhear livros, procurando 

orientar-se por temas e ilustrações e 

tentando identificar palavras 

conhecidas, lendo sem saber ler 

convencionalmente, utilizando indícios 

fornecidos pelos textos. 

As crianças pequenas aprendem a gostar 

das histórias e dos livros a partir das 

diferentes situações que vivenciam, nas 

quais têm prazer e atribuem sentido ao 

conteúdo das narrativas, como por 

exemplo, escolher as histórias a serem 

lidas, desenvolvendo o gosto pessoal por 

algumas narrativas. A participação em 

diferentes situações de leitura do mesmo 

texto também favorece que as crianças 

pequenas possam memorizar trechos 

deles, identificando palavras conhecidas, 

suas ilustrações, e a parte do texto 

escrito a que se referem. É importante, 

portanto, que as crianças tenham acesso 

aos livros em diferentes momentos da 

rotina escolar e que possam explorá-los 

e manuseá-los com tempo, fazendo suas 

investigações, brincando com seu enredo 

e criando contextos de leitura e 

dramatização em suas brincadeiras 

individuais ou em pequenos grupos. 

                                                                                             
                                                                                         
• Escolher livros por temas de 
sua preferência, identificando-os 
pelas ilustrações; 
 
• Saber manusear os livros, 
virando as páginas com cuidado 
para não rasgá-las; 
 
• Folhear as páginas do livro 
sem dificuldade; 
 
• Utilizar as imagens e símbolos 
para identificar palavras 
conhecidas nos textos dos livros. 

(EI03EF04)  

Recontar histórias ouvidas e planejar 

As crianças pequenas devem participar 

de diversas situações de escuta de 

histórias, seja por meio da leitura pelo(a) 

                                                                                                                                                                                    
• Ouvir com atenção leitura e 
contação de histórias; 
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coletivamente roteiros de vídeos e de 

encenações, definindo os contextos, 

os personagens, a estrutura da 

história, observando a sequência da 

narrativa, descrevendo personagens e 

espaço, usando vocabulário 

específico. 

professor(a), por outra criança, por 

apresentações de teatro, dança, 

assistindo a filmes ou escutando áudios. 

A partir da participação nessas situações, 

as crianças têm a oportunidade de se 

apropriar das narrativas e se interessar 

por conversar e brincar com elas, 

desenvolvendo sua imaginação e sua 

criatividade, ao mesmo tempo em que 

podem se apropriar de noções da 

linguagem e da escrita. Vivendo 

experiências desse tipo as crianças 

passam a ter um repertório de histórias 

conhecidas, o que as possibilita a 

construir roteiros de áudios, vídeos ou 

encenações. 

 
• Contar sua própria história de 
vida e recontar outras histórias 
já ouvidas; 
 
• Identificar características da 
história (personagens, lugares, 
clima, tempo, etc.); 
 
• Perceber a estrutura da 
história: começo, meio e fim; 
 
• Questionar com pertinência 
sobre assuntos variados (fatos 
relatados, filmes, histórias, 
pesquisas, temas do 
conhecimento). 

(EI03EF05)  

Recontar histórias ouvidas para 

produção de reconto escrito, tendo o 

professor como escriba, 

compreendendo que a escrita 

representa a fala. 

Escutar diversas vezes as mesmas 

histórias, possibilita que as crianças se 

apropriem de elementos de sua estrutura 

narrativa e memorizarem algumas partes. 

Garantir um bom repertório de narrações 

conhecidas e memorizadas, é importante 

para que o professor convide e incentive 

as crianças a recontarem histórias tendo-

o como escriba e também a criarem e/ou 

escreverem suas próprias narrativas. 

Escrever o texto ditado e depois lê-lo 

para elas faz com que as crianças 

verifiquem as mudanças necessárias 

                                                                                     
• Recontar oralmente a história 
tendo o professor como escriba; 
 
• Ouvir a leitura, ler, questionar, 
repensar, perceber a escrita da 
professora, entender que as 
vezes o que é falado pode ser 
escrito de outra forma; 
 
• Reproduzir diferentes gêneros 
textuais (poemas, parlendas, 
trava-línguas, músicas). 
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para melhorar o texto escrito. Escrever 

de forma lenta e organizar contextos de 

ditado em pequenos grupos ajuda que 

todos possam participar da atividade. 

Pode ser interessante também convidar 

as crianças para relatarem aos colegas 

histórias lidas por alguém de sua família. 

(EI03EF06)  

Produzir suas próprias histórias orais e 

escritas (escrita espontânea), em 

situações com função social 

significativa, participando 

gradativamente de situações que 

desenvolvam a competência 

discursiva das crianças (respeitando 

suas hipóteses) em situações de 

escrita por si só, escrita espontânea, 

de diferentes portadores textuais 

(legendas de fotos, títulos, listas, 

bilhetes, convites, etc.). 

As crianças pequenas interessam-se por 

produzir suas histórias e por escrevê-las, 

registrando-as de diferentes formas, pela 

escrita espontânea, ditando ao professor, 

desenhando, brincando de faz de conta 

etc. Ao ter a oportunidade de produzir 

suas histórias e comunicá-las em 

situações com função social significativa, 

reforçam sua imagem de comunicadores 

competentes e valorizam sua 

criatividade. Nesse contexto, é 

importante que as crianças pequenas 

participem de saraus literários, peças de 

teatro, da construção da narrativa de 

uma encenação etc. Um repertório de 

histórias conhecidas apoia as crianças na 

criação de suas próprias narrações, na 

definição do ambiente em que elas irão 

ocorrer, na criação das características e 

desafios de seus personagens. 

                                                                                                                                                                              
• Criar histórias com autoria, 
perceber a sequência e a 
coerência; 
 
• Estimular escrita espontânea, 
compreendendo a função e a 
necessidade da escrita; 
 
• Explorar a diversidade textual e 
reproduzir: histórias, receitas de 
culinária, bilhetes, informativos, 
parlendas, poemas, poesias, 
jornais, texto coletivo, letras de 
música, rótulos, trava-línguas, 
etc.. 
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(EI03EF07)  

Levantar hipóteses sobre gêneros 

textuais veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a estratégias 

de observação gráfica e/ou de leitura, 

que permitam descobrir o que está 

escrito e onde. 

Ao conviver com diversos gêneros 

textuais (dicionários, enciclopédias, livros 

de história e de consulta, gibis, revistas, 

receitas de culinária, recados familiares, 

convites), as crianças vão formando a 

atitude leitora. Desse modo, a cultura 

escrita é apresentada para as crianças 

não de forma fragmentada e simplificada, 

mas em sua forma social. Nesse 

contexto, é importante que as crianças 

pequenas tenham a oportunidade de 

conversar e explorar a lógica dos 

diferentes textos e seus portadores, 

nomeando alguns de seus elementos, 

como, por exemplo, a capa, a ilustração, 

o título, falando de sua estrutura, 

personagens, ações, informações, 

estrutura gráfica e observando atitudes 

típicas de um leitor, como buscar 

informação de ingredientes em uma 

receita, buscar o título de uma história no 

índice do livro etc. 

                                                                                              
• Ler, escrever, criar, manipular 
portadores de textos utilizados 
no dia a dia, de forma que possa 
reconhecer e diferenciar na 
estrutura e na leitura (criar um 
bilhete para as mães com os 
alunos, escrever uma receita e 
elaborá-la em sala de aula, 
assim como outros portadores). 
 
                                                                                           

 

 

(EI03EF08)  

Selecionar livros e textos de gêneros 

conhecidos para a leitura de um adulto 

Nesse contexto, garantir, no cotidiano, 

diversas situações de escuta e de 

conversa sobre os diferentes gêneros, 

criando o gosto e o hábito pela leitura, 

construindo um repertório de textos e 

suportes conhecidos, participando de 

situações em que são convidadas a falar 

                                                                                         
• Expressar opinião sobre livros, 
histórias e textos conhecidos 
para indicar a um colega ou 
adulto; 
 
• Escolher livros e gêneros já 
conhecidos; 
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e/ou para sua própria leitura (partindo 

de seu repertório sobre esses textos, 

como a recuperação pela memória, 

pela leitura das ilustrações etc.). 

sobre a estrutura dos textos, 

identificando elementos gráficos, textuais 

e de conteúdo, contribuem para que as 

crianças desenvolvam o gosto pessoal 

por alguns textos e tenham a iniciativa de 

recorrer a eles de forma automotivada. 

Também é importante que possam 

identificar a escrita do nome próprio em 

listas e objetos e reconhecer o uso social 

de textos como convites para festas de 

aniversário, roteiro de atividades do dia, 

comunicados aos pais e listas variadas. 

 
• Contar a história através das 
ilustrações; 
 
• Relembrar detalhes de história 
conhecida; 
 
• Realizar a pseudoleitura de 
textos.                                                                              
 

 

(EI03EF09)  

Levantar hipóteses em relação à 

linguagem escrita, realizando registros 

de palavras e textos, por meio de 

escrita espontânea, participando de 

situações de escrita, utilizando o 

conhecimento de que dispõe sobre o 

sistema de escrita em língua materna 

para registrar palavras e textos mesmo 

que de modo não convencional, 

produzindo listas e textos 

memorizados, escrevendo o nome 

próprio e de alguns colegas, 

estabelecendo relações entre a escrita 

do nome próprio e de algumas 

A escrita de um bilhete tendo a 

professora ou o professor como escriba, 

registros de rodas de conversa, escolha 

de livros para empréstimo, produção de 

texto que sintetize as experiências 

vividas ao longo de um projeto são 

excelentes situações que provocam a 

convivência com a escrita em sua função 

social e como instrumento de expressão. 

Possibilitar que levantem hipóteses sobre 

o que está escrito e sobre como se 

escreve e que utilizem conhecimentos 

sobre o sistema de escrita para localizar 

um nome específico em uma lista de 

palavras (ingredientes de uma receita 

culinária, peças de jogo etc.) ou palavras 

em um texto que sabem de memória, por 

                                                                                         
• Observar a escrita (diferenciar 
letras, números e símbolos), a 
direção do texto (da esquerda 
para a direita), segmentação 
(ordem) e espaçamento;  
 
• Escrever o seu nome completo 
sem auxilio de crachá; 
 
• Estabelecer relação letra/som; 
 
• Identificar a letra inicial e final 
da palavra; 
 
• Utilizar a escrita (mesmo a 
pseudo) como meio de 
comunicação e de registro 
(reconhecer a função social da 
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palavras estáveis com outras escritas. exemplo, entre tantas outras situações 

em que a escrita de textos ou de 

palavras tenham um sentido para a 

criança, são formas de garantir que as 

crianças se interessem e pensem sobre o 

sistema de escrita. 

escrita); 
 
• Entender que o que se fala 
pode ser escrito; 
 
• Associar a primeira letra/som 
em palavras iniciadas por vogal; 
 
• Relacionar palavras que 
iniciam com o mesmo fonema. 
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CURRÍCULO – PRÉ 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, 

(EI03ET01)  

Estabelecer relações de comparação 

entre objetos, observando suas 

propriedades, compararando dados 

simples como tamanhos, pesos, 

volumes e temperaturas . 

As situações de exploração e 

investigação oferecidas às crianças 

possibilitam-nas construir conclusões 

baseadas em suas percepções físicas 

imediatas, ao fazer comparações entre 

os objetos e a descrever suas diferenças. 

Os objetos explorados e investigados 

durante as brincadeiras ou em atividades 

organizadas pelo professor, em tempos e 

espaços que desafiem e atraiam as 

crianças, possibilitam a compreensão de 

suas características e propriedades. 

Outros pontos que devem receber 

atenção em relação a este objetivo de 

aprendizagem e desenvolvimento são: os 

tipos de comparação (tamanhos, pesos, 

volumes e temperatura), estabelecendo 

relações; o uso do vocabulário próprio ao 

estabelecer comparações entre objetos e 

a utilização de diferentes procedimentos 

ao comparar objetos. 

                                                                                                     
• Manipular, explorar, organizar, 
sequenciar e ordenar objetos, 
segundo atributos: tamanho 
(alto/baixo, maior/menor), 
quantidade 
(muito/pouco/nenhum), peso 
(leve/pesado), temperatura 
(quente/morno/gelado/frio), 
comprimento (grande/pequeno, 
curto/comprido), forma, cor, 
espessura (fino/grosso), volume 
(vazio/cheio), tempo 
(manhã/tarde/noite/ontem/hoje/di
a/mês/ano); 
 
• Comparar objetos quanto a sua 
ordem: primeiro e último; 
 
• Comparar o comprimento entre 
objetos para identificá-los como: 
maior, menor, igual, mais alto, 
mais baixo, etc.; 
 
• Utilizar instrumentos de 
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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 

medidas convencionais e não 
convencionais (régua, trena, fita 
métrica, balança, barbante, 
palmo, passos, termômetro, 
entre outros);  
 
• Utilizar vocabulário próprio ao 
estabelecer comparações, 
fazendo estimativas simples; 
 
• Diferenciar, identificar e 
nomear as formas geométricas: 
círculo, quadrado, retângulo e 
triângulo;  
 
• Reconhecer as formas 
geométricas nos elementos 
do cotidiano; 
 
 
• Reconhecer figuras 
geométricas, formas e 
contornos, superfícies, 
bidimensionalidade, 
tridimensionalidade, bem como 
suas relações: cubo, esfera, 
paralelepípedo, pirâmide, 
cilindro, cone; 
 
• Utilizar e identificar as formas 
geométricas na 
composição de figuras; 
 
• Relacionar as formas 
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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. 

geométricas (quadrado, círculo, 
triângulo, retângulo) aos sólidos 
correspondentes; 
 
• Nomear linhas retas e curvas 
estabelecendo comparação 
entre os objetos; 
 
• Juntar quantidades e 
representá-las; 
 
• Realizar situações de adição, 
subtração e divisão no concreto 
(sem algoritmos).                                                                                  
 

(EI03ET02)  

Observar e descrever mudanças em 

diferentes materiais, resultantes de 

ações sobre eles, em experimentos 

envolvendo fenômenos naturais e 

artificiais, como de certos materiais 

deixados ao relento: ferro, madeira, 

plástico, transformações de misturas e 

elementos naturais. 

Este objetivo refere-se a procedimentos 

de pesquisa, ao reconhecimento de 

características da vida das pessoas, 

reunião de informações de diferentes 

fontes para descobrir por que as coisas 

acontecem e como funcionam. As 

crianças pequenas devem ter 

oportunidade de participar de diversas 

situações de exploração de objetos, 

formulação de perguntas, construção de 

hipóteses, desenvolvimento de 

generalizações, compreensão de novos 

vocabulários. Com esse repertório, as 

crianças são capazes de explicar o efeito 

e a transformação na forma, velocidade, 

peso e volume de objetos, além de 

                                                                                          
• Manipular, explorar, organizar, 
sequenciar e ordenar objetos, 
segundo atributos: tamanho 
(alto/baixo, maior/menor), 
quantidade 
(muito/pouco/nenhum), peso 
(leve/pesado), temperatura 
(quente/morno/gelado/frio), 
comprimento (grande/pequeno, 
curto/comprido), forma, cor, 
espessura (fino/grosso), volume 
(vazio/cheio), tempo 
(manhã/tarde/noite/ontem/hoje/di
a/mês/ano); 
 
• Comparar objetos quanto a sua 
ordem: primeiro e último; 
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explorarem algumas propriedades 

desses objetos. 

• Comparar o comprimento entre 
objetos para identificá-los como: 
maior, menor, igual, mais alto, 
mais baixo, etc.; 
 
• Utilizar instrumentos de 
medidas convencionais e não 
convencionais (régua, trena, fita 
métrica, balança, barbante, 
palmo, passos, termômetro, 
entre outros);  
 
• Utilizar vocabulário próprio ao 
estabelecer comparações, 
fazendo estimativas simples; 
 
• Diferenciar, identificar e 
nomear as formas geométricas: 
círculo, quadrado, retângulo e 
triângulo;  
 
• Reconhecer as formas 
geométricas nos elementos 
do cotidiano; 
 
• Reconhecer figuras 
geométricas, formas e 
contornos, superfícies, 
bidimensionalidade, 
tridimensionalidade, bem como 
suas relações: cubo, esfera, 
paralelepípedo, pirâmide, 
cilindro, cone; 
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• Utilizar e identificar as formas 
geométricas na 
composição de figuras; 
 
• Relacionar as formas 
geométricas (quadrado, círculo, 
triângulo, retângulo) aos sólidos 
correspondentes; 
 
• Nomear linhas retas e curvas 
estabelecendo comparação 
entre os objetos; 
 
• Juntar quantidades e 
representá-las; 
 
• Realizar situações de adição, 
subtração e divisão no concreto 
(sem algoritmos). 

(EI03ET03)  

Identificar e selecionar fontes de 

informações, para responder a 

questões sobre a natureza, seus 

fenômenos, sua 

conservação, utilizando, com, ou sem 

ajuda do professor, diferentes fontes 

para encontrar informações frente a 

hipóteses formuladas ou problemas a 

resolver relativos a natureza, seus 

fenômenos e sua conservação, como 

livros, revistas (acionando estratégias 

As situações de interação, exploração, 

observação e investigações sobre os 

elementos naturais são fundamentais 

para que as crianças pequenas 

aprendam sobre a natureza, seus 

fenômenos e sua conservação. O apoio 

do professor é fundamental nesse 

processo, pois ele pode propiciar 

vivências enriquecedoras, observar e 

escutar os interesses, curiosidades e as 

questões das crianças, favorecendo a 

construção de diferentes estratégias na 

busca de informações, coleta de dados e 

                                                                                         
• Conhecimento dos elementos 
da natureza: plantas, animais, 
frutas, recursos naturais, etc.; 
 
• Identificar características que 
indicam tempo: dia, tarde, noite, 
manhã, mês, ano; 
 
• Observar indicações sobre as 
mudanças e estações climáticas; 
 
• Identificação das 
características e necessidades 
vitais dos seres vivos, 
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de leitura que permitam descobrir o 

que está escrito e onde) pessoas da 

comunidade, fotografia, filme ou 

documentários. 

vivência de novas situações, a partir de 

uma prévia seleção e organização de 

diferentes tipos e fontes de informação, 

favorecendo a consulta pelas crianças. 

Outro ponto que merece atenção é a 

oportunização de as crianças 

observarem e criarem explicações para 

fenômenos e elementos da natureza 

presentes no seu dia a dia, 

estabelecendo regularidades, apontando 

mudanças de hábitos em animais ou 

plantas influenciados por mudanças 

climáticas, contribuindo assim para a 

aprendizagem de noções, habilidades e 

atitudes em relação à natureza, seus 

fenômenos e sua conservação. 

estabelecendo relações e 
diferenças, entre eles; 
 
• Perceber a alimentação como 
fonte e qualidade de vida; 
 
• Levantar informações 
referentes à natureza, utilizando 
diversas fontes de pesquisa 
(imagens, livros, revistas, 
jornais, fotografias, recursos 
tecnológicos); 
 
• Coletar e selecionar o lixo 
produzido, refletindo sobre seu 
destino para locais corretos; 
 
• Compreender o mundo ao seu 
redor, agindo sobre ele de 
maneira positiva e sustentável;   
 
• Observar, participar e praticar 
ações de economia dos bens 
naturais (água, energia), 
evitando o desperdício; 
 
• Participar de ações de cuidado 
e conservação de espaços 
coletivos. 

(EI03ET04)  

Registrar observações, manipulações 

e medidas, usando múltiplas 

Ao participarem de situações que tenham 

oportunidade de observar, comparar e 

perceber as características de diferentes 

objetos e espaços em relação ao seu 

                                                                                      
• Registrar quantidades, 
utilizando o traçado 
convencional ou não 
convencional, em situações 
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linguagens (desenho, registro por 

números ou escrita espontânea), em 

diferentes suportes, utilizando 

ferramentas de medidas não 

padronizadas, como os pés, as mãos 

e pequenos objetos de uso cotidiano 

em suas brincadeiras, construções e 

criações, registrando informações e 

conhecimentos, usando diferentes 

formas (desenhos, textos orais 

diatados para o professor, escritos em 

formato de pequenas legendas ou 

"você sabia que..." gravados em 

mídias técnológicas, entre outros). 

comprimento, peso, capacidade e 

temperatura, as crianças pequenas 

aprendem sobre as medidas. A vivência 

dessas situações favorece com que 

construam relações, atribuam significado 

e façam uso de expressões que as 

ajudam a se aproximar da noção de 

medidas e do seu registro. Vale destacar 

como recursos para a garantia desse 

objetivo de aprendizagem e 

desenvolvimento as brincadeiras livres, 

explorando objetos e ferramentas de 

medidas convencionais ou não, o uso de 

notas e moedas nos contextos de 

brincadeiras e a resolução de problemas 

fazendo uso de medidas, com posterior 

registro com o apoio do professor. 

significativas: pontuação de 
jogos, quantidades coletadas ou 
conquistadas; 
 
• Participar de situações de 
construção e análise/ leitura de 
gráficos (usando desenho, 
caixinha de fósforos, fichas); 
 
• Formular hipóteses, testá-las, 
socializá-las com colegas e 
adultos, por meio de diferentes 
linguagens; 
 
• Registrar quantidades, 
utilizando contagem oral, 
notação numérica e registros 
não convencionais; 
 
• Identificar numerais nos 
contextos em que se encontram 
e registrar através de desenhos 
ou escrita espontânea; 
 
• Criar textos informativos 
coletivos oralmente, sendo o 
professor o escriba; 
 
• Registrar diariamente 
observações de uma pesquisa 
através de desenho ou escrita 
espontânea; 
 
• Discutir sobre o funcionamento 
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de alguns objetos de uso 
cotidiano: telefone, televisão, 
espelho, peneira, etc.;  
 
• Situar-se no espaço, indicando 
pontos de referência;  
 
• Deslocar-se, em brincadeiras 
orientadas, verbalizando 
posições e distâncias nos 
percursos;   
 
• Representar itinerários através 
de pontos de referência, grafias, 
sinais e imagens; 
 
• Representar a posição de 
pessoas e objetos no espaço, 
por meio de desenhos, croquis, 
planta baixa, mapas e 
maquetes; 
 
• Descrever e representar 
trajetos; 
 
• Participar de situações 
cotidianas que envolvam 
unidades de tempo;  
 
• Participar de situações 
cotidianas de uso do calendário 
e preenchimento da pauta do 
dia. 
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(EI03ET05) 

 Classificar objetos e figuras de acordo 

com suas semelhanças e 

diferenças, identificando suas 

características geométricas como 

formas, bidimensionalidade e 

tridimensionalidade em situações de 

brincadeira, exploração e observação 

de imagens e ambientes e em suas 

produções artísticas. 

As crianças pequenas aprendem as 

características e propriedades dos 

objetos e figuras usando seu corpo e 

todos os seus sentidos em situações de 

exploração e investigação. Ao 

oportunizá-las dessas situações, são 

garantidos objetivos específicos 

relacionados à identificação das 

propriedades e características 

geométricas como: formas, 

bidimensionalidade e 

tridimensionalidade. Ao professor cabe a 

observação e escuta atenta das relações 

e espontaneísmos das crianças, 

apoiando-as em suas descobertas e na 

ampliação e consolidação de suas 

aprendizagens. Outro ponto que merece 

destaque é que por meio de repetidas 

explorações de diferentes objetos e 

figuras, as crianças começam a construir 

conclusões baseadas em suas 

percepções físicas imediatas e 

conseguem classificá-las a partir de 

atributos ou propriedades que possuem 

em comum. 

                                                                                           
• Comparar e classificar objetos 
com propriedades diversas: 
peso (leve/pesado), volume 
(cheio/vazio), espessura 
(grosso/fino), textura 
(liso/áspero/macio), cor e forma; 
 
• Classificar seguindo critérios 
próprios; 
 
• Discriminar objetos e figuras 
agrupando-os pelas suas 
semelhanças e diferenças; 
 
• Agrupar objetos de acordo com 
um critério pré- estabelecido; 
 
• Identificar o critério de 
classificação utilizado; 
 
• Classificar considerando mais 
de um atributo. 

(EI03ET06)  

Relatar fatos importantes sobre seu 

nascimento e desenvolvimento, a 

As crianças aprendem a expressar suas 

próprias ideias sobre o tempo quando 

lhes são oportunizadas experiências 

diversas para expressarem suas 

                                                                                                                                                                                     
• Comparar quantidades usando 
as expressões “mais que”, 
“menos que” e “a mesma 
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história dos seus familiares e da sua 

comunidade, seguindo a sequência 

lógica na narração dos 

acontecimentos, observando a 

cronologia, o local onde ocorrem e 

quem deles participou. 

lembranças e vivências. Essas 

elaborações mentais apoiam-nas a 

falarem sobre acontecimentos passados 

e a fazerem antecipações do futuro 

próximo. A identificação de mudanças no 

tempo leva as crianças a estabelecerem 

relações entre o passado e presente e a 

fazerem uso da sequência temporal, 

além de lhes possibilitarem à valorização 

das formas de vida de outras crianças e 

adultos e também a identificação de 

costumes, tradições e acontecimentos 

significativos. 

quantidade que”; 
 
• 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.; 
 
• Quantificar, contar, comparar, 
fazer cálculos, numerar, 
identificar numeração, fazer 
estimativas em relação à 
quantidade de pessoas ou 
objetos; 
 
• Compreender a construção de 
uma sequência numérica: (+1) e 
(-1), adquirindo a noção dos 
conceitos de antecessor e 
sucessor; 
• Fazer a correspondência termo 
a termo;  
 
• Contar sequencialmente pelo 
menos até 20, sem 
estabelecer relação quantidade-
numeral; 
 
•  Associar o número à 
respectiva quantidade até 10; 
 
• Resolver situações-problema 
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que não envolvem algoritmos, 
em brincadeiras 
contextualizadas;  
 
• Resolver situações-problema 
usando estratégias pessoais, 
alternativas, noções de tirar, 
acrescentar, dividir ou outras 
estratégias matemáticas; 
 
• Participar da elaboração de 
programações diárias, usando 
palavras como: antes, depois, 
durante e agora;   
 
• Ordenar fatos em sequência, 
com apoio de imagem; 
• Dar continuidade a uma 
sequência que alterna 
apenas dois elementos; 
 
• Vivenciar situações que 
oportunizem o contato com 
objetos que compõem o sistema 
monetário, como cédulas e 
moedas. 

 

(EI03ET07)  

Relacionar números às suas 

respectivas quantidades e identificar o 

antes, o depois e o entre em uma 

sequência, lendo e nomeando alguns 

números, usando a linguagem 

O conceito de número é construído pelas 

crianças conforme exploram diferentes 

materiais e buscam agrupá-los e contá-

los. As explorações e investigações em 

termos de quantidade, situações de 

contagem em contextos significativos da 

vida real, relações entre números e 

                                                                                          
• Comparar quantidades usando 
as expressões “mais que”, 
“menos que” e “a mesma 
quantidade que”; 
 
• Usar a contagem oral e o 
número em situações 
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matemática para construir relações, 

realizar a descobertas e enriquecer a 

comunicação em momentos de 

brincadeiras, atividades individuais, de 

grandes ou pequenos grupos. 

quantidades, participação de atividades 

que envolvam a sequência numérica e 

brincadeiras que favoreçam a 

identificação de notas e moedas, bem 

como a pesquisa, a localização e a 

ordenação de notações numéricas são 

alguns encaminhamentos que favorecem 

a contemplação do objetivo de 

aprendizagem e desenvolvimento ora 

analisado. Outro ponto a ser destacado 

refere-se à promoção de situações que 

as levem a ler e nomear números, usar a 

linguagem matemática para construir 

relações, realizar descobertas e 

enriquecer a comunicação em momentos 

de brincadeiras, em atividades 

individuais, de grandes ou pequenos 

grupos. 

contextualizadas e significativas 
como: distribuição de materiais, 
divisão de objetos, arrumação 
da sala, quadro de registros, 
coleta de coisas, etc.; 
 
• Quantificar, contar, comparar, 
fazer cálculos, numerar, 
identificar numeração, fazer 
estimativas em relação à 
quantidade de pessoas ou 
objetos; 
 
• Compreender a construção de 
uma sequência numérica: (+1) e 
(-1), adquirindo a noção dos 
conceitos de antecessor e 
sucessor; 
 
• Fazer a correspondência termo 
a termo;  
 
• Contar sequencialmente pelo 
menos até 20, sem 
estabelecer relação quantidade-
numeral; 
 
• Associar o número à respectiva 
quantidade até 10; 
 
• Resolver situações-problema 
que não envolvem algoritmos, 
em brincadeiras 
contextualizadas;  
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• Resolver situações-problema 
usando estratégias pessoais, 
alternativas, noções de tirar, 
acrescentar, dividir ou outras 
estratégias matemáticas; 
 
• Participar da elaboração de 
programações diárias, usando 
palavras como: antes, depois, 
durante e agora;   
 
• Ordenar fatos em sequência, 
com apoio de imagem; 
 
• Dar continuidade a uma 
sequência que alterna 
apenas dois elementos; 
 
• Vivenciar situações que 
oportunizem o contato com 
objetos que compõem o sistema 
monetário, como cédulas e 
moedas. 

 

(EI03ET08)  

Expressar medidas (peso, altura etc.), 

construindo gráficos 

básicos, utilizando unidades de 

medidas convencionais ou não 

convencionais. 

Ao viverem situações em que são 

incentivadas a medir objetos observando-

os, comparando-os e percebendo seus 

atributos, as crianças avançam em suas 

noções sobre medidas e sobre as 

diferentes formas de expressá-las. A 

exploração de diferentes procedimentos 

para comparar grandezas, o uso de 

                                                                                         
• Criar hábitos de construção, 
leitura e interpretação de dados 
(tabelas e gráficos) 
coletivamente;  
 
• Vivenciar situações de 
construção de gráficos e tabelas 
a partir de dados do cotidiano 
(exemplo: votação, 
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unidades de medidas convencionais ou 

não para comparar distâncias ou 

tamanho, a promoção de situações de 

resolução de problemas envolvendo 

medidas são alguns pontos que 

merecem atenção quanto ao objetivo de 

aprendizagem e desenvolvimento aqui 

posto. No item “expressar medidas”, vale 

considerar que a expressão não pode ser 

delimitada apenas na construção de 

gráficos básicos. Há inúmeras formas de 

registrar a medida de algo, inclusive a 

percepção das medidas padronizadas e 

não padronizadas. Por exemplo : no 

contexto de um projeto investigativo 

sobre os dinossauros, um dinossauro 

pode ser representado em tamanho real 

em rolo de papel pardo , com recurso da 

escala, e a criança percebe a importância 

desta transposição de medidas, de modo 

a fazer mais sentido para a criança 

imaginar que o dinossauro equivale à 

várias crianças do tamanho dela, do que 

apenas realizar um gráfico simples dos 

tamanhos dos dinossauros. O professor 

pode e deve realizar gráficos, mas não é 

recomendável se limitar a essa prática. 

aniversariantes do mês, rotina, 
ajudantes, etc.); 
 
• Visualizar em gráficos de barra 
e tabelas as diferenças entre 
quantidades registradas 
(exemplo: votação do nome da 
turma, aniversariantes, etc.); 
 
• Localizar-se em tabelas 
(exemplo: organização das 
atividades, organização dos 
cantos, rotina, ajudantes); 
 
• Transformar em gráficos ou 
tabelas as medidas 
convencionais e não 
convencionais pesquisadas 
(régua, trena, fita métrica, 
balança, barbante, palmo, 
passos, entre outros). 

 


