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Apresentação 

 

 

 

 ano letivo de 2021 iniciou muito diferente dos anos anteriores. Estamos vivendo 

a pior pandemia mundial dos últimos 100 anos! A pandemia causada pelo 

Coronavírus que se alastrou pelo globo terrestre acometendo a população com a doença 

Covid-19. 

 As aulas presenciais foram interrompidas em diferentes países. E no Brasil, não foi 

diferente. Especialmente em nossa Juiz de Fora quando, desde o dia 17 de março de 

2020, as aulas presenciais foram suspensas.   

 Neste cenário, entendemos que essa realidade desafiadora nos provoca, ainda mais, 

principalmente com relação à garantia dos direitos de aprendizagens das crianças, 

adolescentes, jovens e adultos matriculados em nossa rede de ensino. Em prol deste 

direito, instituímos a Política Pública Educacional do Município “Anunciar: tempo de 

cuidar, aprender e transformar”. 

 Desde o ano de 2012, a rede municipal de ensino de Juiz de Fora vem se debruçando em 

torno da elaboração de um Referencial Curricular que seja produzido com a participação 

de diversos profissionais da educação. 

 Já no ano de 2020, após um estudo comparativo entre o Referencial Curricular da rede 

e a Base Nacional Comum Curricular, foi instituída a atual versão do Referencial 

Curricular de Juiz de Fora.  

 A partir dessa iniciativa e em diálogo com o Grupo de Trabalho dos componentes 

curriculares, constituído por técnicas e técnicos da Secretaria de Educação, 

coordenadoras e coordenadores pedagógicos, professoras e professores da rede e da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, propomos orientações curriculares para o nosso 

município nestes tempos de excepcionalidade. 

O 



 

 

 

 Tomamos como currículo todas as práticas experienciadas no cotidiano escolar. 

Portanto, faz-se mister ressaltar que cada escola terá autonomia para ressignificar as 

proposições curriculares, uma vez que acreditamos que esta Proposta Curricular 

provoca a escola a se reinventar. Não se trata do estabelecimento de um currículo único 

e padronizado, mas de uma proposição, um chamamento às escolas quanto à garantia 

dos direitos de aprendizagem de todos e todas. 

 Assim, nasceu a Proposta Curricular de 2021, que ora anunciamos a esta rede municipal 

de ensino.  

 

Graciele Fernandes Ferreira Mattos 

Subsecretária de Articulação das Políticas Educacionais 

 

Nádia de Oliveira Ribas 

Secretária de Educação  

 

Março de 2021 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS – 2021 

 

REFERENCIAL CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Currículo pode ser definido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 

cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. (BRASIL, MEC/SEB ,2009). 

O Referencial Curricular da rede municipal de Educação Infantil foi construído coletivamente baseado nas Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, MEC, 2009) e gerou a produção 

do material: 

- Educação Infantil: A Construção da Prática Cotidiana;                               

- A Prática Pedagógica na Educação Infantil.     

 

 

 

 
 

 

                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Disponível em: https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/curriculos/ 

Esses documentos contemplam os fundamentos teóricos e os princípios em que se deve pautar a organização das instituições de educação infantil Rede Municipal de Educação de Juiz de 

Fora. Os cadernos apontam para uma “proposta pedagógica construída no encontro entre pessoas, que vivenciam o espaço das instituições de educação infantil, local de partilha de suas 

experiências e vivências”. Trata-se de um currículo dialogado que permite ouvir a criança e respeitar sua individualidade. Nessa perspectiva o trabalho por projetos torna-se imprescindível.  

O 

https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/curriculos/
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om a aprovação da BNCC, a Secretaria de Educação revisitou estes documentos, avaliou a consonância com nosso referencial curricular e manteve os cadernos como orientação para o 

trabalho pedagógico da rede municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/curriculos/arquivos/2020/educacao_infantil.pdf 

 

Os cadernos apontam para a concepção da Educação infantil na Rede municipal e traz como principal elemento o trabalho por projetos. Mas o que é o trabalho com Projetos? 

 

C 

https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/curriculos/arquivos/2020/educacao_infantil.pdf
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O TRABALHO POR PROJETOS 

 

rata-se de estratégia pedagógica utilizada para abordar temas e conteúdos em diferentes níveis de escolarização; é baseada em uma concepção construtivista de conhecimento e de 

aprendizagem e apresenta um conjunto de características próprias adaptadas a contextos específicos. É criar condições para provocar o envolvimento direto e ativo dos participantes na 

busca e produção de conhecimento, conhecimento esse que diz respeito a problemas e questões que fazem sentido para todos o que é bem diferente de adquirir ou construir conhecimento 

sobre conteúdos escolares fragmentados, isolados e separados. (COLINVAUX, 2011). 

Vamos detalhar melhor como construir um projeto, mas é importante ressaltar que o tema deve partir do diálogo com os bebês e as crianças, de uma curiosidade, de um assunto ou dúvida 

que elas trazem nas conversas entre elas e com o professor. Partindo destas curiosidades podemos definir o tema do projeto e elaborar um índice, provocando-as com perguntas. O que 

sabemos? O que queremos saber? Como vamos saber?  À medida que as perguntas vão sendo desenvolvidas, o professor com a turma registra: O que aprendemos?  

 

 

 

 

 

 

 

T 
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Um exemplo que consta em nosso referencial: a curiosidade das crianças sobre o trabalho dos pais gerou o índice abaixo.

 

om perguntas sobre o que as crianças sabem e o que querem saber, cabe ao professor, com sua intencionalidade pedagógica, a construção do projeto pensando estratégias  com as 

crianças: como vamos saber? E ainda o registro dos aprendizados: o que aprendemos?  

Esse projeto pode se desdobrar em outros temas. No desenho observamos na cor verde, o projeto inicial sobre profissões e os desdobramentos em que um tópico foi puxando outro, 

construindo o que chamamos de teia de aprendizagens.  

 

c 

  Fonte: Referencial Curricular de Juiz de Fora para a Educação Infantil, 2012, p. 56 
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UM PROJETO PODE ORIGINAR OUTRAS PROPOSTAS DE TRABALHO A PARTIR DOS INTERESSES DAS CRIANÇAS E DOS BEBÊS 

 

 
Fonte: Referencial Curricular de Juiz de Fora para a Educação Infantil, 2012, p. 58 
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COMO CONSTRUIR O PROJETO? CARACTERÍSTICAS E ETAPAS DOS TRABALHOS POR PROJETOS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Dinamicidade do índice: 

 

e) Desenvolvimento do projeto: 
 

g) Produção e registros infantis: 

De caráter fundamental, o ideal é que seja relacionado a problemas ou questões que fazem parte do cotidiano das crianças e professores. Resulta da interação 
e negociação entre os envolvidos. É importante que o tema seja de interesse geral e se esse interesse poderá se manter pela duração do projeto; quais as 
relações entre o tema e o planejamento; se há condições objetivas para desenvolver um conjunto de atividades diversificadas para a realização do projeto. 

 
 

Os conhecimentos são buscados/ produzidos a partir de um conjunto de perguntas/ respostas oriundas do diálogo entre crianças e professores. O índice se 
organiza em: 1- O que sabemos; 2- O que queremos saber; 3- O que aprendemos. O índice determina a direção das atividades que devem sempre ter por 
objetivo, com base naquilo que já se sabe, ajudar a encontrar respostas às perguntas que foram propostas. 

 

Trata-se, em primeiro lugar, de definir o que sabemos e o que queremos saber. Todo o processo é construído através de perguntas que devem considerar como 
respostas a bagagem das crianças, sempre explorando eventuais diferenças ou contradições e problematizando o que, como adultos, sabemos que não está 
correto. As hipóteses infantis - principalmente as divergentes - precisam ser consideradas. 

 

À medida em que diferentes atividades vão sendo realizadas, respostas vão sendo encontradas e precisam ser anotadas no índice e novas perguntas vão surgir. 
Por isso, a avaliação é um processo constante durante a realização do projeto e necessita ser realizada coletivamente. 

O projeto se desenvolve a partir de atividades, cujo objetivo é obter e/ou elaborar respostas às perguntas do índice, ampliando a base de conhecimento de 
todos. Assim, para cada pergunta, uma ou mais atividades relacionadas; não há limites para pensar ou propor atividades dos mais variados tipos. As fontes 
também variam: livros, internet, pessoas, experimentos, desenho, colagem, massinha, etc. perguntas vão surgir.  

 

Em momento definido pelo coletivo, o projeto deverá ser encerrado. A elaboração desse dossiê deverá conter as produções e os registros variados da professora 
e das crianças. Essa elaboração é feita com a participação direta e ativa das crianças sob a condução das professoras. Trata-se de um momento de análise do 
caminho percorrido e das conquistas alcançadas. 

 

Devem ocorrer ao longo de todo projeto. 

a) Definição do tema: 

 

b) Estruturação e função do índice: 

 

c) Preparando um índice: 

 

f) Montagem do dossiê 
e finalização do projeto: 
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DIÁLOGO DO REFERENCIAL CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA  
COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC)  
 

 
 BNCC é um documento de caráter normativo que define os conjuntos orgânicos e progressivos de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 

etapas e modalidades da Educação Básica; está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva; Além da garantia de acesso e permanência na escola, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais ao garantir um patamar 

comum de aprendizagens a todos os estudantes.   

 

A Proposta Curricular da rede municipal cria proposições de práticas em um currículo dialogado por projetos. Essa forma de organização da Educação Infantil tem como característica principal 

os diálogos que fundamentam e potencializam as experiências de diferentes linguagens e distintas naturezas para as vivências das crianças. 

A BNCC na educação infantil se organiza a partir dos direitos de aprendizagem e dos campos de experiência, que propiciam um arranjo curricular que se diferencia dos modelos tradicionais 

ao propor a construção da aprendizagem mediada por experiências vividas para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas.  

Nos objetivos da Proposta Curricular da Educação Infantil (JUIZ DE FORA, 2012a; 2012b) também podemos identificar os Campos de Experiências ao criar proposições de práticas em um 

currículo dialogado por projetos. Essa forma de organização curricular da Educação Infantil tem como característica principal a intercomplementaridade. 

A 
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em 

relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. 

 

cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções 

culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das 

atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando 

conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

 

movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e 

fora dela,  ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de 

diferentes linguagens.  

e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de 

cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. 

 CONVIVER 

    BRINCAR 

 PARTICIPAR 

   EXPLORAR 

    EXPRESSAR 

 CONHECER-SE 
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a Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Sendo assim, a organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em cinco campos de experiências, no 

âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.  

Os Campos de Experiências estão organizados para apoiar o professor no planejamento de sua prática intencional; este profissional precisa reconhecer a importância da imersão das 

crianças e dos bebês em práticas sociais e culturais criativas e interativas, promovendo, assim, aprendizados significativos. Nesse contexto, o professor pode planejar atividades que integrem 

o que está proposto no currículo com os interesses e as ideias dos bebês e das crianças, a partir da escuta ativa e do conhecimento aprofundado do documento curricular. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

N 

Quer saber mais sobre os campos de experiências?  

https://youtu.be/HLk7hsj3LUk 

https://www.youtube.com/watch?v=qFGa6szKzmo 

 

https://youtu.be/HLk7hsj3LUk
https://www.youtube.com/watch?v=qFGa6szKzmo
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EXPLORANDO OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIA, SUAS INTERAÇÕES E APRENDIZAGENS 
 

  
 BNCC estabelece cinco Campos de Experiência para a Educação Infantil, que indicam quais são as experiências fundamentais para que bebês e crianças aprendam e se desenvolvam. Os 

Campos enfatizam noções, habilidades, atitudes, valores e afetos e buscam garantir os direitos de aprendizagem. Assim, os mesmos estão organizados para apoiar os professores no 

planejamento de sua prática com intencionalidade pedagógica. Estes reconhecem que a imersão das crianças em práticas sociais e culturais criativas e interativas promove aprendizados 

significativos. É um arranjo curricular que organiza e integram brincadeiras, observações, interações que acontecem na rotina da creche/escola. 

 

O que é intencionalidade pedagógica? O professor precisa planejar atividades que integrem o que está proposto no currículo com os interesses e ideias das crianças e a partir da escuta ativa 

da turma e do conhecimento aprofundado do documento curricular, promovendo aprendizagens significativas às crianças e colocando-as no centro do processo. 

 
 
 

DIALOGANDO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DOS CAMPOS DE EXPERIÊNCIA  
PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

O eu, o outro e o nós 
 
na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas 
diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar, na coletividade), constroem percepções e questionamentos 

sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais. Ao mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, 
as crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que 
as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e 
narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem 
como seres humanos. 
 

 

A 

É 
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O EU, O OUTRO E O NÓS 

Bebês (de zero - 1a6m) Crianças bem pequenas (de 1a 7m - 3a11m) Crianças pequenas (de 4 anos - 5a11m) 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS 
(VIVÊNCIAS/EXPERIÊNCIAS) 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS 
(VIVÊNCIAS/EXPERIÊNCIAS) 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS 
(VIVÊNCIAS/EXPERIÊNCIAS) 

*Perceber que suas ações têm 
efeitos nas outras crianças e nos 
adultos. 
*interagir com crianças da 
mesma faixa etária e adultos ao 
explorar materiais, objetos e 
brinquedos. 
*Comunicar necessidades, 
desejos, emoções, utilizando 
gestos, balbucios e palavras. 
*Reconhecer seu corpo e 
expressar suas sensações em 
momentos de alimentação, 
higiene, brincadeira e descanso. 
*Interagir com outras crianças da 
mesma faixa etária e adultos, 
adaptando-se ao convívio social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Compartilhar brinquedos e 
objetos com outros bebês e 
adultos e imitar seus gestos. 
*Experimentar sabores, perceber 
cheiros e escolher o que quer 
comer. Identificar no ambiente 
texturas e sons. 
*Vestir uma bermuda ou sapato e 
os retirar sem ajuda. 
*Brincar diante do espelho, 
observando os próprios gestos ou 
imitar outros. 
*Ouvir histórias lidas ou contadas 
pela professora e cantar com ela e 
as crianças 

*Demonstrar atitudes de cuidado 
e solidariedade na interação com 
crianças e adultos 
*Demonstrar imagem positiva de 
si e confiança em sua capacidade 
para enfrentar dificuldades e 
desafio 
*Compartilhar os objetos e os 
espaços com crianças da mesma 
faixa etária e adultos. 
*Respeitar regras básicas de 
convívio social nas interações e 
brincadeiras 
*Perceber que as pessoas têm 
características físicas diferentes, 
respeitando essas diferenças 
*Comunicar-se com os colegas e 
os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se 
compreender 

*Escolher com os companheiros 
uma história a ser encenada, 
usando justificativas e 
argumentos ligados a seus 
sentimentos. *Apoiar parceiros 
em dificuldade, sem discriminá-
los por suas características. 
*Brincar de se esconder, de faz de 
conta, cuidar de animais 
domésticos, ouvir e contar 
histórias, observar o ambiente, 
colecionar objetos.  
*Vestir fantasias, 
experimentando ser outras 
pessoas e personagens de 
histórias.  
*Torcer a favor de um grupo: um 
time esportivo, uma equipe 
musical, um grupo de gincana. 
*Cantar, respeitando sua vez e 
ouvindo os companheiros 

*Demonstrar empatia pelos 
outros, percebendo que as 
pessoas têm diferentes 
sentimentos, necessidades e 
maneiras de pensar e agir. 
*Ampliar relações interpessoais, 
com atitudes de participação e 
cooperação.  
Saber lidar com conflitos nas 
interações 
*Agir de maneira independente, 
com confiança em suas 
capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 
*Comunicar ideias e sentimentos 
a pessoas e grupos diversos. 
*Demonstrar valorização das 
características de seu corpo e 
respeitar as características das 
crianças e adultos com os quais 
convive 
*Manifestar interesse e respeito 
por diferentes culturas e modos 
de vida 
 

*Brincar no pátio, praça ou 
jardim, em constante contato 
com a natureza. 
*Interagir com outras crianças em 
brincadeiras e atividades.  
*Participar de jogos de regras e 
aprender a construir estratégias 
de jogo. 
*Pesquisar em casa suas tradições 
familiares, reconhecendo 
elementos de sua identidade 
cultural. 
*Arrumar a mesa para um almoço 
com os amigos e manter a 
organização de seus pertences. 
*Estabelecer relações entre seu 
modo de vida e as formas de viver 
de outros grupos. 
*Explorar brincadeiras e 
organização social de diferentes 
culturas. 
*Falar de situações pessoais ou 
narrar histórias familiares.  
*Discutir situações problema em 
grupo ou formas de planejar um 
evento. 
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A MEDIAÇÃO DO PROFESSOR 
 

*Criar situações em que as crianças possam expressar afetos, desejos e saberes e aprendam a ouvir o outro, conversar, argumentar, fazer planos, enfrentar conflitos, participar de atividades em grupo e criar amizades.  

*Apoiar as crianças no desenvolvimento de uma identidade pessoal, um sentimento de autoestima, autonomia, confiança em suas possibilidades e de pertencimento a determinados grupos: étnico-racial, religioso, 

regional.  

*Fortalecer os vínculos afetivos de todas as crianças com suas famílias e ajudá-las a captar as possibilidades trazidas por diferentes tradições culturais para a compreensão do mundo e de si mesmas.  

Incentivar as crianças a refletir sobre a forma injusta como os preconceitos étnico-raciais e outros foram construídos e se manifestam, e a construir atitudes de respeito, não-discriminação e solidariedade.  

*Construir com as crianças o entendimento da importância de cuidar de sua saúde e bem-estar, no decorrer das atividades cotidianas.  

Criar com as crianças hábitos ligados à limpeza e preservação do ambiente, à coleta do lixo produzido nas atividades, à reciclagem. 

 

 
Corpo, gestos e movimentos 

 
om o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do 
seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se, progressivamente, 

conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento 
entre corpo, emoção e linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, 
desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois 
ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover 
oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, 
olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar 
apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.). 

 

C 
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CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Bebês (de zero - 1a6m) Crianças bem pequenas (de 1a 7m - 3a11m) Crianças pequenas (de 4 anos - 5a11m 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS 
(VIVÊNCIAS/EXPERIÊNCIAS) 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS 
(VIVÊNCIAS/EXPERIÊNCIAS) 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS 
(VIVÊNCIAS/EXPERIÊNCIAS) 

*Movimentar as partes do corpo 
para exprimir corporalmente 
emoções, necessidades e desejos. 
*Experimentar possibilidades 
corporais nas brincadeiras e 
interações em ambientes 
acolhedores e desafiantes. 
*Imitar gestos e movimentos de 
outras crianças, adultos e animais 
*Utilizar os movimentos de 
preensão, encaixe e lançamento, 
ampliando as possibilidades de 
manuseio de diferentes materiais 
e objetos. 
*Participar do cuidado do seu 
corpo e da promoção do seu 
bem-estar. 
 
 
 
 

*Pegar, amassar, empilhar, 
montar, encaixar, mover, lançar 
longe, chutar objetos de 
diferentes formas, cores, pesos, 
texturas, tamanhos. Brincar com 
água, terra e outros elementos 
naturais. Brincar de procurar e 
achar objetos escondidos. 
*Explorar espaços, rolando, 
sentando, rastejando, 
engatinhando, erguendo o tronco 
e a cabeça.  
*Participar com autonomia 
crescente dos momentos de 
cuidados pessoais, como a hora 
do banho, de vestir-se, de 
desvestir-se.   
*Acompanhar a narrativa ou 
leitura de uma história fazendo 
expressões e gestos para seguir a 
ação dos personagens 

*Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua cultura no 
cuidado de si, nos jogos e 
brincadeiras. 
*Explorar formas de 
deslocamento no espaço (pular, 
saltar, dançar) combinando 
movimentos e seguindo 
orientações. 
*Demonstrar progressiva 
independência no cuidado do seu 
corpo. 
*Desenvolver progressivamente 
habilidades manuais, adquirindo 
controle para desenhar, pintar, 
rasgar, folhear, entre outros 

*Participar de jogos de faz de 
conta assumindo determinadas 
posturas corporais, gestos e falas 
que delineiam papéis. 
*Dançar com diferentes 
expressões faciais, posturas 
corporais ao som de diferentes 
gêneros. 
*Brincar com marionetes 
reproduzindo falas de 
personagens que memorizaram 
ou que inventam. 
*Manipular diferentes objetos: 
pegar, lançar, encaixar, empilhar, 
rasgar, amassar, folhear, pintar. 
*Explorar desafios do espaço com 
maior autonomia e presteza. 
Correr, saltar, escalar. 
*Brincar seguindo orientações 
como: em frente, atrás, no alto, 
em cima, embaixo, dentro, fora 

*Criar com o corpo formas 
diversas de expressão de 
sentimentos, sensações e 
emoções, em situações do 
cotidiano e brincadeiras. 
*Demonstrar controle e 
adequação do uso do corpo em 
jogos, contação de histórias, 
atividades artísticas e 
brincadeiras 
*Criar movimentos, gestos, 
olhares, mímicas e sons com o 
corpo em jogos, atividades 
artísticas e brincadeiras 
*Adotar hábitos de autocuidado 
relacionados a higiene, 
alimentação, conforto e 
aparência. 
*Coordenar habilidades manuais 
no atendimento adequado a seus 
interesses e necessidades em 
situações diversas. 

*Brincar de esconde, de pique, de 
siga o mestre. Andar como robôs, 
zumbis e de outros jeitos.  
*Participar de jogos que 
envolvam orientar-se (em frente, 
atrás, no alto, embaixo), em 
resposta a comandos da 
professora. 
*Teatralizar histórias, com gestos 
e expressões. Usar fantoches e 
confeccionar cenários e figurinos.  
*Incluir em jogos desafios 
motores (jogar futebol com uma 
bola menor) ou conteúdo 
simbólico (pega vira “pega-
monstro”).  
*Dançar. Imitar, criar e coordenar 
movimentos, explorando o 
espaço e as qualidades do 
movimento 
*Descrever, avaliar e reproduzir 
apresentações de dança e outras 
expressões da cultura corporal 
(circo, esportes, mímica, teatro 
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A MEDIAÇÃO DO PROFESSOR 
 

*Garantir propostas, organizações espaciais e de materiais que possibilitem à criança mobilizar seus movimentos para explorar o entorno e as possibilidades de seu corpo. E fazer com que elas se sintam 

instigadas a isso.  

*Compreender o corpo em movimento como instrumento expressivo e de construção de novos conhecimentos de si, do outro e do universo, sem interpretá-lo como manifestação de desordem ou indisciplina.  

*Agir sem pressa em momentos de atenção pessoal, contando à criança o intuito da ação que está mediando (“agora vamos vestir a camiseta”), enquanto aguarda sinal de que ela está disponível para participar.  

*Interpretar os gestos das crianças em sua intenção comunicativa e/ou expressiva, verbalizando para elas sua compreensão do significado desses gestos.  

*Reunir crianças com diferentes competências corporais e validar os avanços motores de todas elas, respeitando suas características corporais.  

*Observar as expressões do corpo das crianças nas mais diferentes manifestações culturais e brincadeiras tradicionais. 

 
 

Traços, sons, cores e formas 

onviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, 
vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com 

base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, 
danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, 
as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa promover a participação das 
crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das 
crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências 
artísticas. 

 
 

C 
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TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Bebês (de zero - 1ª 6m) Crianças bem pequenas (de 1a 7m - 3a11m) Crianças pequenas (de 4 anos - 5a11m 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS 
(VIVÊNCIAS/EXPERIÊNCIAS) 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS 
(VIVÊNCIAS/EXPERIÊNCIAS) 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS 
(VIVÊNCIAS/EXPERIÊNCIAS) 

*Explorar sons produzidos 
com o próprio corpo e com 
objetos cotidianos. 
*Traçar marcas gráficas em 
diferentes suportes, usando 
instrumentos riscantes e 
tintas 
*Explorar diferentes fontes 
sonoras e materiais para 
acompanhar brincadeiras 
cantadas, canções, músicas e 
melodias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Reagir a sons e músicas por 
meio de movimento corporal, 
ou batendo, chacoalhando 
objetos sonoros.  
*Explorar qualidades sonoras 
de objetos e instrumentos 
musicais.  
*Brincar com as possibilidades 
expressivas da própria voz.  
*Utilizar a seu modo tintas 
caseiras, guache, aquarela em 
produções visuais, ampliando 
possibilidades de exploração 
da cor.  
*Explorar materiais gráficos na 
criação de garatujas e outras 
formas de expressão. 

*Utilizar diferentes fontes 
sonoras disponíveis no 
ambiente em brincadeiras 
cantadas, canções, músicas e 
melodias. 
*Utilizar materiais moldáveis 
(massa de modelar, argila), 
explorando cores, texturas, 
planos, superfícies, formas e 
volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 
*Criar sons com materiais, 
objetos e instrumentos 
musicais, para acompanhar 
ritmos diversos 

*Explorar com diferentes 
materiais, relações de peso, 
tamanho e volume na criação 
de formas tridimensionais. 
*Participar de jogos musicais e 
explorar formas de produzir 
som com o corpo. Identificar 
sons da natureza (animais, 
chuva), da cultura (voz, 
instrumentos), ou o silêncio.  
*Expressar sensações 
conforme explora objetos e 
materiais com várias texturas. 
*Cantar, sozinha ou em grupo, 
partes ou frases das canções 
que já conhece.  
*Criar formas planas e com 
volume por meio da escultura 
e da modelagem 

*Utilizar sons produzidos por 
materiais, objetos e 
instrumentos musicais 
durante brincadeiras de faz de 
conta, encenações, criações 
musicais ou festas. 
*Expressar-se livremente por 
meio de desenho, pintura, 
colagem, dobradura e 
escultura, criando produções 
bidimensionais ou 
tridimensionais. 
*Reconhecer as qualidades do 
som (intensidade, duração, 
altura e timbre) utilizando-as 
em suas produções sonoras e 
ao ouvir músicas e sons. 

*Contar histórias com 
modulações de voz, objetos 
sonoros e instrumentos 
musicais.  
*Criar formas planas e 
volumosas por meio da 
escultura/modelagem e 
expressar-se sobre o processo 
de produção. 
*Reconhecer padrões no uso 
de cores em várias culturas e 
aplicar esse conhecimento.  
*Fazer dobraduras com papel, 
construir castelos de cartas, 
experimentar efeitos de luz e 
sombra com velas e lanternas. 
*Pintar usando diferentes 
suportes (papéis, panos, telas, 
pedaços de metal ou acrílico) 
e materiais (aquarela, guache, 
lápis). 
*Fazer improvisações e 
composições com objetos 
sonoros e construir 
instrumentos musicais com 
materiais alternativos. 
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A MEDIAÇÃO DO PROFESSOR 

 
*Compreender as manifestações expressivas dos bebês e crianças pequenas, acolhendo seus desejos e preferências estéticas (cheiros, gostos, sons, texturas, temperaturas, traços, formas, imagens). 

 *Incentivar a interação com diferentes companheiros em variadas situações que ampliam suas possibilidades expressivas por meio de gestos, movimentos, falas e sons, no contato com elementos 

que compõem cada ambiente.  

*Incentivar as crianças a se expressarem em linguagens diferentes, acompanhando percursos de produções de desenhos, pinturas, esculturas, músicas e reconhecer o que elas já sabem, como se 

expressam, o que gostam de produzir, olhar, escutar, suas intenções, e propor desafios que façam sentido para elas.  

*Promover experiências com linguagens musicais e visuais, por um lado oferecendo um repertório musical e objetos sonoros e/ou instrumentos musicais a serem explorados. E, por outro, incentivando 

a criação plástica, com variedade de materiais e suportes.  

*Proporcionar o contato com recursos tecnológicos, audiovisuais e multimídia, cada vez mais presentes, permitindo às crianças explorar sons, traços, imagens e se arriscar, experimentar. 

 
Escuta, fala, pensamento e imaginação 

esde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos 
do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e 

enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na 
Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação 
em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito 
singular e pertencente a um grupo social. 
 
 
 
 

D 
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ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
Bebês (de zero - 1ª 6m) Crianças bem pequenas (de 1a 7m - 3a11m) Crianças pequenas (de 4 anos - 5a11m 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS 
(VIVÊNCIAS/EXPERIÊNCIAS) 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS 
(VIVÊNCIAS/EXPERIÊNCIAS) 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS 
(VIVÊNCIAS/EXPERIÊNCIAS) 

*Reconhecer quando é 
chamado por seu nome e 
reconhecer os nomes das 
pessoas com quem convive. 
*Demonstrar interesse ao 
ouvir a leitura de poemas, 
apresentação de músicas e ao 
ouvir histórias lidas ou 
contadas. 
*Comunicar-se com outras 
pessoas usando movimentos, 
gestos, balbucios, fala e outras 
formas de expressão. 
*Reconhecer elementos das 
ilustrações de histórias, 
apontando-as, e imitar as 
variações de entonação e 
gestos realizados pelos adultos 
ao ler histórias e ao cantar. 
*Conhecer e manipular 
materiais impressos e 
audiovisuais em diferentes 
portadores. 

 

*Participar de jogos rítmicos 
ou de nomeação em que a 
professora aponta para algo, 
propõe a questão: “O que é 
isso?”, e o bebê responde. 
*Brincar com outros bebês, 
com ou sem objetos, 
expressando-se, corporal e/ou 
verbalmente. 
*Conversar com a professora 
em ambiente tranquilo e 
lúdico. 
*Repetir acalantos, cantigas, 
poesias explorando o ritmo, as 
palavras e a sonoridade.  
*Brincar de traçar marcas 
gráficas em cartolinas ou outro 
suporte, usando os dedos ou 
pincéis 

*Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e 
opiniões. 
*Demonstrar interesse ao ouvir 
histórias, diferenciando escrita de 
ilustrações, e seguindo, com a 
ajuda do adulto-leitor, a direção 
da leitura. 
*Relatar experiências, fatos, 
histórias, filmes e peças e criar e 
contar histórias oralmente, com 
base em imagens ou temas 
sugeridos. 
*Formular e responder questões 
sobre fatos das histórias, 
identificando cenários, 
personagens e fatos. 
*Manipular textos e participar de 
situações de escuta para ampliar 
seu contato com diferentes 
gêneros textuais. *Manusear 
diferentes portadores textuais. 
*Manusear diferentes 
instrumentos e suportes de 
escrita para desenhar, traçar 
letras e outros sinais gráficos. 

*Explorar ferramentas e 
suportes de escrita para, a seu 
modo, desenhar, traçar letras e 
sinais gráficos. E saber 
identificar a escrita do nome 
próprio. 
*Identificar e criar sons, rimas e 
gestos em brincadeiras de roda 
e outras interações sociais. 
*Reconhecer as histórias e 
personagens nos livros. E adotar 
procedimentos básicos de um 
leitor, como ler a partir da capa 
e virar as páginas 
sucessivamente. 
*Comunicar regras de jogos aos 
colegas e orientar outras 
crianças. 
*Relatar fatos acontecidos, 
histórias de livros, filmes e 
peças. E conversar sobre 
diferentes assuntos. 
*Apreciar e comentar leituras 
de histórias e criar narrativas 
oralmente, a partir de imagens e 
temas sugeridos. 
 

*Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas 
vivências, por linguagem oral e 
escrita, de fotos, desenhos e 
outras formas de expressão. 
*Escolher e folhear livros, 
procurando orientar-se por 
temas e ilustrações, e tentando 
identificar palavras conhecidas.  
*Recontar histórias ouvidas e 
planejar coletivamente suas 
encenações. E produzir recontos 
escritos, com o professor como 
escriba. 
*Produzir suas próprias histórias 
orais e escritas (escrita 
espontânea) em situações com 
função social significativa.  
*Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais, recorrendo a 
estratégias de observação 
gráfica e de leitura, e sobre a 
linguagem escrita, registrando 
palavras e textos por meio da 
escrita espontânea. 
*Inventar brincadeiras cantadas, 
poemas e canções, com rimas, 
aliterações etc.  

*Saber organizar etapas de uma 
tarefa, como uma receita culinária 
ou as regras de um jogo. 
*Expressar-se na linguagem oral, 
musical, corporal, na dança, no 
desenho, na escrita, na 
dramatização e outras. 
*Debater assuntos polêmicos do 
cotidiano, como a forma de 
organizar os brinquedos. 
*Recontar histórias com recursos 
expressivos próprios, preservando 
elementos da linguagem escrita. 
*Expor impressões sobre prosas 
ou poesia que ouviu e relatar aos 
colegas histórias lidas por alguém 
da família. 
*Levantar hipóteses sobre o que 
está escrito e como se escreve. 
*Localizar um nome específico em 
uma lista de palavras. 
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Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

s crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se 
situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os 

fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as 
relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece; como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus costumes; a diversidade entre elas etc.). Além 
disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades, 
dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e 
ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar 
e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades 
para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. 

 
 

A MEDIAÇÃO DO PROFESSOR 

 
*Perceber avanços nas tentativas de comunicação dos bebês, observando seus balbucios, gestos, expressões faciais, entonação e modulação da voz e os ajudando a organizar seus pedidos, relatos, 

memórias, para que possam pouco a pouco se expressar oralmente.  

*Promover vivências nas quais a linguagem verbal, aliada a outras linguagens, não seja um conteúdo a ser tratado de modo descontextualizado das práticas sociais significativas das quais a criança participa. 

* Possibilitar que a criança explore a língua, experimente seus sons, diferencie modos de falar, de escrever, reflita por que se fala do jeito que se fala, e por que se escreve do jeito que se escreve.  

*Permitir às crianças se apropriarem de diversas formas sociais de comunicação, como cantigas, brincadeiras de roda, jogos cantados, e de formas de comunicação presentes na cultura: conversas, 

informações, reclamações.  

*Instigar o interesse pela língua escrita por meio da leitura de histórias, do incentivo para que a criança aprenda a escrever o próprio nome e para que comece a organizar ideias sobre o sistema de escrita. 

A 
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ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
Bebês (de zero - 1a6m) Crianças bem pequenas (de 1a 7m - 3a11m) Crianças pequenas (de 4 anos - 5a11m 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS 
(VIVÊNCIAS/EXPERIÊNCIAS) 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS 
(VIVÊNCIAS/EXPERIÊNCIAS) 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

APRENDIZAGENS 
(VIVÊNCIAS/EXPERIÊNCIAS) 

 
*Explorar e descobrir as 
propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor, 
temperatura). 
*Explorar relações de causa e 
efeito (transbordar, tingir, 
misturar, mover e remover etc.) 
na interação com o mundo 
físico. 
*Explorar o ambiente pela ação 
e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo 
descobertas. 
*Manipular, experimentar, 
arrumar e explorar o espaço 
por meio de experiências de 
deslocamentos de si e dos 
objetos.  
*Manipular materiais diversos e 
variados para comparar as 
diferenças e semelhanças entre 
eles. 
*Vivenciar diferentes ritmos, 
velocidades e fluxos nas 
interações e brincadeiras (em 
danças, balanços etc). 
 
 

*Explorar objetos com formas e 
volumes variados, percebendo 
propriedades simples como: 
luminosidade, consistência, 
textura. 
*Deslocar-se livre em espaços 
planejados, enfrentando 
obstáculos: subindo, descendo, 
pulando, passando por cima, 
por baixo. 
*Acompanhar corporalmente o 
canto da professora alterando o 
ritmo e o timbre (alto, baixo, 
grave, agudo) e reproduzir 
parlendas ou cantigas de roda 
sobre quantidades. 
*Brincar com materiais com 
possibilidades transformadoras: 
com água e areia, ou com terra, 
“melecas”, pasta de maisena, 
que podem ser amassados ou 
deslocados. 
*Explorar alimentos, objetos e 
cheiros e ampliar suas 
experiências visuais, auditivas, 
gustativas e olfativas, 
comunicando suas sensações 
ao/à professor/a e às outras 
crianças. 

*Observar, relatar e descrever 
incidentes do cotidiano e 
fenômenos naturais (luz solar, 
vento, chuva etc.). 
*Utilizar conceitos básicos de 
tempo (agora, antes, durante, 
depois, ontem, hoje, amanhã, 
lento, rápido, depressa, 
devagar). 
*Classificar objetos, 
considerando determinado 
atributo (tamanho, peso, cor, 
forma). 
*Identificar relações espaciais 
(dentro e fora, em cima, 
embaixo, acima, abaixo, entre e 
do lado) e temporais (antes, 
durante e depois). 
*Explorar e descrever 
semelhanças e diferenças entre 
as características e 
propriedades dos objetos 
(sonoridade, textura, massa, 
tamanho, posição). 
*Compartilhar, com outras 
crianças, situações de cuidado 
de plantas e animais nos 
espaços da instituição e fora 
dela 

*Explorar objetos de vários 
formatos e tamanhos, com 
intencionalidade, a partir de 
suas propriedades. Por exemplo: 
empilhar objetos do menor para 
o maior. 
*Resolver problemas cotidianos, 
como divisão de materiais, 
desenvolvendo noções de 
direção, quantidade, tempo.  
*Observar animais em livros, 
revistas e filmes, reproduzir os 
sons que eles produzem e 
descrever seu físico (pelagem, 
forma do corpo), alimentação e 
habitat.  
*Nomear partes do próprio 
corpo, comparar e entender as 
diferenças corporais entre 
meninos e meninas.  
*Observar fenômenos e 
elementos da natureza e 
reconhecer algumas 
características do clima: calor, 
chuva, claro-escuro, quente-frio. 
*Explorar traços e formas 
utilizando os materiais e 
procedimentos do fazer plástico. 

*Identificar e selecionar fontes 
de informações, para responder a 
questões sobre a natureza, seus 
fenômenos, sua conservação. 
*Estabelecer relações de 
comparação entre objetos, a 
partir de suas propriedades. 
*Observar e descrever mudanças 
resultantes de ações em 
experimentos com fenômenos 
naturais e artificiais. 
*Relatar fatos importantes sobre 
seu nascimento e 
desenvolvimento, a história dos 
seus familiares e da sua 
comunidade. 
*Registrar observações, 
manipulações e medidas, usando 
múltiplas linguagens (desenho, 
registro por números ou escrita 
espontânea), em diferentes 
suportes. 
*Classificar objetos e figuras, de 
acordo com suas semelhanças e 
diferenças 

*Utilizar diferentes instrumentos de 
medição convencional e não 
convencional para estabelecer 
distâncias, comprimento e massa.   
*Explorar relações de peso, tamanho e 
volume de formas bi/ tridimensionais, 
percebendo a transformação do 
espaço. Brincar de vender frutas na 
feira, olhar lista de preços, localizar 
data no calendário.  
*Solucionar problemas envolvendo 
noções geométricas, espaciais e de 
medidas.  
*Comunicar quantidades e números, 
de forma oral e escrita.   
*Desenhar e interpretar imagens de 
objetos a partir de diferentes pontos 
de vista. *Observar e comentar obras 
que exploram formas simétricas. 
Explicar fenômenos e elementos 
naturais, estabelecendo regularidades, 
relacionando-os à necessidade dos 
humanos por abrigo e cuidados básicos 
e às mudanças nos hábitos dos 
animais. 
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A MEDIAÇÃO DO PROFESSOR 
*Oferecer oportunidades para a criança investigar questões acerca do mundo e de si mesmas. A partir disso, o professor pode aprender mais sobre ela e sua forma de conhecer. Discutir noções de espaço, 

tempo, quantidade, assim como relações e de transformações de elementos, motivando um olhar crítico e criativo do mundo. A criança deve ser estimulada a fazer perguntas, construir hipóteses e 

generalizações. 

* Realizar a “escuta” das crianças, para ajudá-las a perceber relações entre objetos e materiais, estimulá-las a fazer novas descobertas e construir novos conhecimentos a partir dos saberes que já 

possuem.  

*Estimular a exploração de quantidades em diferentes situações e o desenvolvimento de noções espaciais (longe, perto, em cima, embaixo, dentro, fora, para frente, para trás, para o lado, para cima, 

para baixo), temporais (quer dizer no tempo físico - dia e noite, estações do ano - e cronológico - ontem, hoje, amanhã) e de noções sobre unidades de medida e grandezas. além de oferecer a oportunidade 

de observar e identificar as relações sociais assim como fenômenos naturais. 
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ACOMPANHAMENTO DOS PERÍODOS AVALIATIVOS 

 

o que se refere à Educação Infantil, especificamente, “ao refletirmos sobre a avaliação pensamos em algo que seja significativo e dinâmico, que realmente traduza experiências reais, 

coletivas e particulares, vivenciadas pelas crianças, considerando-as em sua integralidade, acompanhando seu desenvolvimento em todos os aspectos: cognitivo, físico, psicológico, 

emocional, afetivo, linguístico e social” (JUIZ DE FORA, 2012, p.50) deve ser, portanto, processual, sem objetivo de promoção e garantindo os direitos de aprendizagem previstos na Base 

Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017). 

Em consonância com a premissa acima, a avaliação, neste momento não presencial, se materializa através de registros das proposições e atividades promovidas pela  escola e creches e da 

participação das crianças e suas famílias.  Portfólios constituídos por fotografias, produções compartilhadas, a partir da instigação de proposições e de práticas significativas, relatórios  

descritivos e/ou a combinação de todos esses materiais, além de outros registros, merecem lugar de destaque para ações avaliativas.  Acompanhamento das atividades para planejamento, 

avaliação e intervenção necessários, traçando formas de apoio pedagógico, destacando o alcance ou não dos objetivos delineados nos planejamentos pedagógicos  

Por  fim,  importa  ressaltar que os períodos avaliativos estabelecidos para a proposta pedagógica da Educação Infantil em 2021 ,   implicam no  acompanhamento processual, qualitativo  e 

descritivo das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças,  que  acontece  por  meio  de  interações,  brincadeiras  e experiências vividas  na relação  com o outro. Nesse sentido, faz se 

necessária a elaboração do relatório descritivo ao final de cada  período avaliativo , para evidenciar a evolução do desenvolvimento das crianças, revelando seus avanços e dificuldades, 

permitindo ao educador refletir sobre sua prática pedagógica, para que possa (re)planejar o processo didático-pedagógico para continuidade do trabalho. 

 

N 
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