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DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

• CONVIVER 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.
• BRINCAR 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.
• PARTICIPAR 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.
• EXPLORAR 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.
• EXPRESSAR, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.
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• CONHECER-SE 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.

1 - O EU, O OUTRO E O NÓS
1.1 INTRODUÇÃO
O campo de experiência O EU, O OUTRO E O NÓS trata sobre a construção da identidade, da subjetividade, das relações
interpessoais, do respeito próprio e coletivo, da sensação de pertencimento a um grupo. As crianças são convidadas a participar
ativamente do processo educativo, reconhecer seu pertencimento a um grupo social e compreender que a diferentes modos de
dizer, de fazer, de querer, de ser, além da importância de respeitar as diferenças
O campo reflete o olhar da BNCC para a educação voltada ao alto conhecimento e aceitação dos demais. Reflete o
entendimento de que a vida é construída a partir de relacionamentos e de interações, também envolve aprender a conviver e a
trabalhar junto com os outros.
É na interação com os pares e com os 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 vistas. Conforme vivem suas
primeiras experiências sociais na família, na instituição escolar e 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 em
9
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que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de auto cuidado, de
reciprocidade e de interdependência com o meio. 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. Sendo assim, o papel primordial dos educadores deve ser guiá-los nos primeiros passos desse caminho, estimulando e
orientando a boa convivência entre os colegas e os adultos que fazem parte do meio social do aluno.

1.2 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – BEBÊS
ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:


CONVIVER com crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, reconhecer e respeitar as diferentes identidades e
pertencimento étnico-racial, de gênero e de religião.



BRINCAR com diferentes parceiros, envolver-se em variadas brincadeiras e jogos de regras, reconhecerem o sentido do
10
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singular, do coletivo, da autonomia e da solidariedade, constituindo as culturas infantis.


PARTICIPAR das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si e do ambiente, como das relativas as
atividades propostas pelo/a professor/a, e de decisões relativas a escola, aprendendo a respeitar os ritmos, os interesses e os
desejos das outras pessoas.



EXPLORAR ambientes e situações, de diferentes formas, com pessoas e grupos sociais diversos, ampliando a sua noção de
mundo e sua sensibilidade em relação aos outros.



EXPRESSAR as outras crianças e/ou adultos suas necessidades, emoções, sentimentos, duvidas, hipóteses, descobertas,
opiniões, oposições, utilizando diferentes linguagens, de modo autônomo e criativo, e empenhando-se em entender o que os
outros expressam.



CONHECER-SE nas interações e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizar suas próprias características e as das
outras crianças e adultos, constituindo uma confiança em si e uma atitude acolhedora e respeitosa em relação aos outros.

Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem

(EI01EO01) Perceber que suas ações têm

 Brincar e interagir com diferentes crianças e adultos;

efeitos nas outras crianças e nos adultos ao

 Reconhecer-se como pessoa, a partir de sua própria imagem reproduzida, por

participar das situações de interação.

diferentes objetos e efeitos;
 Reconhecer o outro como alguém que faz parte do grupo de convivência e é
11
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diferente do eu.

(EI01EO02) Perceber as possibilidades e os
limites de seu corpo nas brincadeiras e
interações das quais participa.

(EI01EO03)

Interagir

com

ao

explorar

comunicação;
 Utilizar expressões envolvendo o corpo como um todo e expressões faciais.

seus

pares,

crianças de outras faixas etárias e com
adultos

 Brincar e interagir com o corpo como linguagem via de expressão e

espaços,

materiais,

 Brincar e interagir, coletivamente com diferentes espaços, objetos e
brinquedos;
 Perceber diferentes texturas e tamanhos de formas diversas.

objetos e brinquedos.
(EI01EO04)

Expressar

necessidades,

 Brincar com a voz a partir da música, do gesto.

desejos e emoções por meio de gestos,
balbucios, palavras, entre outros.
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(EI01EO05)

Reconhecer

seu

corpo

e

expressar suas sensações em momentos de
alimentação, higiene, brincadeira e descanso,
participando de modo ativo e progressivo de

 Expressar diferentes manifestações de conforto ou desconforto, envolvendo a
alimentação, higiene brincadeira e descanso;
 Experimentar diferentes alimentos variados para promover os sentidos nessa
ação.

todas as atividades cotidianas.
(EI01EO06) Interagir com seus pares, com

 Explorar diferentes possibilidades de interação com espaço e pessoas;

crianças de diversas faixas etárias e com

 Desenvolver vínculo afetivo estabelecendo sentimento de confiança e

adultos, ampliando o conhecimento de si e do

segurança com os outros.

outro no convívio social.

2- CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
2.1 - INTRODUÇÃO
Apresentação do campo de experiência CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS compreende fatores essenciais nos
ambientes de aprendizagens para o desenvolvimento integral das crianças na Educação Infantil, sendo assim, as experiências
vivenciadas por meio desse campo precisam ser ricas e diversificadas, compreendendo que, gestos , mímicas, posturas e
13
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movimentos expressivos compõem uma linguagem fundamental com a qual as crianças se expressam, se comunicam, constroem
conhecimentos e se desenvolvem de forma global.
De acordo com o Currículo Paulista e da BNCC é dever dos profissionais da Educação Infantil oportunizar situações de
aprendizagens coesas, estruturadas, intencionais, compromissadas e problematizadoras colocando a criança como protagonista
permeando o desenvolvimento de um conjunto de competências que envolve colaboração, respeito, pensamento crítico, resolução
de problemas, responsabilidade e autoconhecimento.
Na concepção educacional expressa nas DCNEI (Resolução CNE/CEB nº 05/09), corpo, gestos e movimentos são
destacados como mediadores básicos da aprendizagem e do desenvolvimento de todas as crianças, inclusive das que apresentam
algum tipo de comprometimento motor.
Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos
norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que: I – promovam o conhecimento de si e do mundo por meio
da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da
individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; II – favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical.
Sendo assim, os profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Assis, precisam compreender que trabalhar com
esse campo de experiência exige a garantia dos direitos de aprendizagem, sendo estes: conviver, brincar, expressar, explorar e
conhecer-se, para que a criança possa avançar em suas competências corporais. Isso demanda do professor, desenvolver um
14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CASA DA MENINA “SÃO FRANCISCO DE ASSIS”
Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP
Telefone: (18) 3325-1131 – E-mail: cmenina@femanet.com

trabalho pautado nos objetivos de aprendizagem específicos que estão organizados em três grupos de faixa etária, que são:
Bebês, Crianças bem pequenas e Crianças pequenas.
Para nortear todo o trabalho realizado, o professor precisa realizar a avaliação contínua, diagnóstica, processual e
formativa com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento da criança em suas aprendizagens possibilitando ao docente a
reflexão sobre a prática pedagógica.
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2.2- QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – BEBÊS

ANUAL
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:


CONVIVER com crianças e adultos e experimentar, de múltiplas formas, a gestualidade que marca sua cultura e está
presente nos cuidados pessoais, na dança, na música, no teatro, nas artes circenses, nos jogos, na escuta de histórias e
nas brincadeiras.



BRINCAR, utilizando movimentos para: expressar-se; explorar espaços, objetos e situações; imitar; jogar; imaginar;
interagir e utilizar criativamente o repertorio da cultura corporal e do movimento.



PARTICIPAR de diversas atividades de cuidados pessoais e do contexto social, de brincadeiras, encenações teatrais ou
circenses, danças e músicas; desenvolver práticas corporais e autonomia para cuidar de si, do outro e do ambiente.



EXPLORAR amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas; descobrir modos de ocupação e de uso
do espaço com o corpo e adquirir a compreensão do seu corpo no espaço, no tempo e no grupo.



EXPRESSAR corporalmente emoções, idéias e opiniões, tanto nas relações cotidianas como nas brincadeiras, nas
dramatizações, na dança, nas músicas, na contação de histórias, dentre outras manifestações, empenhando-se em
16
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compreender o que outros também expressam.


CONHECER-SE nas diversas oportunidades de interações e explorações com seu corpo; reconhecer e valorizar o seu
pertencimento de gênero, étnico-racial e religioso.

Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem

(EI01CG01) Movimentar-se para expressar
corporalmente,
desejos,

emoções,

manifestando

necessidades

suas

intenções

 Explorar mímicas faciais e gestos de frente para criança;
 Demonstrar sentimentos através de expressões.

comunicativas.
(EI01CG02) Experimentar as possibilidades

 Brincar com pequenos circuitos com diferentes obstáculos e caminhos,

corporais nas brincadeiras e interações em

conduzindo a criança em diversos desafios de movimento, equilíbrio e

ambientes acolhedores e desafiantes.

conhecimento do próprio corpo.

(EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de
outras

crianças,

adultos

e

animais

em

 Brincar de imitação, estimulando o reconhecimento dos movimentos do
outro e do próprio corpo.

situações de interações e brincadeiras.
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(EI01CG04) Participar do cuidado do seu
corpo e da promoção do seu bem-estar nas

 Brincar e interagir com as crianças no banho, na troca de roupa, oferecendo
brinquedos e objetos.

atividades cotidianas.
(EI01CG05)

Utilizar

os

movimentos

de

 Brincar e interagir com diferentes materiais, texturas e ambientes.

preensão, encaixe e lançamento, ampliando
suas

possibilidades

de

manuseio

de

diferentes materiais e objetos a partir da
manipulação e exploração.

3 - TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
3.1 - INTRODUÇÃO
Este Plano de ensino está fundamentado na BNCC, Currículo Paulista e Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e livro
didático – PNLD é um plano da rede municipal de ensino da cidade de Assis-SP.
Entendemos que neste Plano de Ensino as creches e pré-escolas devem ter como objetivo o acolhimento da criança e
suas famílias, e partilhar com estas os cuidados essenciais a que têm direito na infância, tais como: os cuidados com corpo,
18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CASA DA MENINA “SÃO FRANCISCO DE ASSIS”
Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP
Telefone: (18) 3325-1131 – E-mail: cmenina@femanet.com

pensamento, afetos e imaginação. Além disso, deve ampliar as experiências, respeitando a historicidade, construída no ambiente
familiar e na comunidade em que a criança está inserida. Diante disso, às propostas pedagógicas das instituições de Educação
Infantil devem se articular a partir dos seus interesses e necessidades. (P. 41 Currículo Paulista).
O campo de experiência “Traços, sons, cores e formas” contribui para ampliar a sensibilidade, desenvolver o senso
estético, empatia e respeito às diferentes culturas e identidades. Por meio do BRINCAR com diferentes sons, ritmos, formas,
cores, texturas, objetos e materiais, constroem cenários e adereços para brincadeiras de faz de conta, encenações ou para festas
tradicionais
Através de combinações de materiais, substancias, objetos e recursos tecnológicos criam e recriam danças, artes visuais,
encenações teatrais e musica. Entrando em contato com as manifestações do patrimônio cultural, artístico e tecnológico,
apropriam-se de diferentes linguagens, expressando-se com criatividade e responsabilidade as suas emoções, sentimentos,
necessidades e idéias. Por meio do brincar, cantar, dançar, esculpir, desenhar, encenar, identifica e valoriza o seu pertencimento
social.
A avaliação dentro deste campo de experiência ocorrerá por meio do acompanhamento do processo de aprendizagem e
desenvolvimento através da observação, do registro (escrito individual e coletivo, fotos, filmagens) e da avaliação formativa.
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3.2- QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – BEBÊS

ANUAL
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:


CONVIVER e fruir das manifestações artísticas e culturais da sua comunidade e de outras culturas – artes plásticas,
música, dança, teatro, cinema, folguedos e festas populares – ampliando a sua sensibilidade, desenvolvendo senso
estético, empatia e respeito as diferentes culturas e identidades.



BRINCAR com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos, materiais, construindo cenários e indumentárias
para brincadeiras de faz de conta, encenações, ou para festas tradicionais, enriquecendo seu repertorio e desenvolvendo
seu senso estético.



PARTICIPAR de decisões e ações relativas a organização do ambiente (tanto no cotidiano como na preparação de
eventos especiais), a definição de temas e a escolha de materiais a serem usados em atividades lúdicas e teatrais,
entrando em contato com manifestações do patrimônio cultural, artístico e tecnológico, apropriando-se de diferentes
linguagens.



EXPLORAR variadas possibilidades de usos e combinações de matérias, substancias, objetos e recursos tecnológicos
20
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para criar e recriar danças, artes visuais, encenações teatrais, musicais, escritas e mapas, apropriando-se de diferentes
manifestações artísticas e culturais.


EXPRESSAR com criatividade e responsabilidade, suas emoções, sentimentos, necessidades e idéias brincando,
cantando, dançando, esculpindo, desenhando, encenando, compreendendo e usufruindo o que e comunicado pelos
demais colegas e pelos adultos.



CONHECER-SE no contato criativo com manifestações artísticas e culturais locais e de outras comunidades,
identificando e valorizando o seu pertencimento étnico-racial, de gênero e de crença religiosa, desenvolvendo sua
sensibilidade, criatividade, gosto pessoal e modo peculiar de expressão por meio de teatro, música, dança, desenho e
imagens.

Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem

(EI01TS01) Explorar sons produzidos com o

 Atividades permanentes de percepção dos sons do ambiente;

próprio corpo, com objetos e pelo ambiente,

 Brincadeiras Musicais (movimentos corporais para produção de sons: bater

experimentando diferentes sons e ritmos.

palmas, mexer ou bater os pés, rápido e devagar, com ou sem musicas,
volume alto e baixo).
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(EI01TS02)
diferentes

Traçar
suportes,

marcas
usando

gráficas

em

instrumentos

 Exploração de suportes como papeis amplos de diversas cores, texturas e
maleabilidade.

riscantes e tintas.

(EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras

 Disponibilizar materiais que sejam fontes de diferentes sons;

e materiais para acompanhar brincadeiras

 Identificar sons e silencio com eventos sonoros e produções musicais;

cantadas, canções, músicas e melodias,

 Ouvir musica de diversas épocas, povos países, culturas, gênero e estilo.

percebendo

e

expressando

sensações,

sentimentos e pensamentos.
diferentes

 Envolver os bebês em um ambiente que valorize as manifestações artísticas

manifestações artísticas de sua comunidade e

e culturais da comunidade local (músicas, festas, teatros, obras de artes,

de outras culturas.

etc.);

(EI01TS04)

Conhecer

 Possíveis temas norteadores: Grandes Artistas; Coisas da nossa terra
(folclore, festa junina, carnaval).
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4 - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
4.1 - INTRODUÇÃO

O Currículo Paulista é direcionado para os seguintes objetivos:
 Assegurar os direitos de aprendizagem de todos os estudantes paulistas, garantindo o que está previsto na BNCC, dando
continuidade aos documentos que o antecederam e contextualizando as competências e as habilidades com as especificidades do
Estado de São Paulo.


Trazer os princípios orientadores para uma escola que busca o desenvolvimento pleno de seus estudantes, por meio de um
currículo de Educação Integral, indispensável na formação dos indivíduos em suas dimensões: biológica, afetiva, social,
cultural e profissional no mundo contemporâneo.



Reafirmar os princípios de colaboração e democracia que deram origem ao documento.



Subsidiar a construção de materiais de apoio e programas específicos de modo a valorizar as experiências das diversas
redes e compartilhar o conhecimento produzido por todos.



Valorizar a Proposta Pedagógica de cada escola do território.
O Currículo Paulista apresenta, assim, os objetivos orientadores para uma escola comprometida com seu tempo,

contextualizada, na qual assegurasse a aprendizagem para todos os estudantes, considerando aspectos sociais, culturais,

23
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intelectuais, físicos, corporais e afetivos voltados aos desafios presentes e futuros que se apresentam (e se reapresentam) na vida
cotidiana dos estudantes.
A BNCC preconiza a concepção de que, quando o Currículo explicita para a Educação Básica os direitos que devem ser
asseguradas para todos (as) os(as) cidadãos(ãs), expressa a igualdade educacional, estabelecendo as aprendizagens essenciais
que devem ser consideradas e atendidas. Isso incluí, também, que todos (as) devem ter acesso ao ingresso e permanência
garantindo seu direito de aprender.
Ainda, mesmo assegurando as aprendizagens essenciais para toda a Educação Básica, deve ser obrigatória a concepção
de que as necessidades para o desenvolvimento das aprendizagens não são iguais para todos (as) estudantes, ou seja, a
equidade deve estar presente em todos os âmbitos da escola.

4.2 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – BEBÊS
ANUAL
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:


CONVIVER com crianças e adultos, compartilhando situações comunicativas cotidianas, constituindo modos de pensar,
24
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imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer.


BRINCAR com parlendas, trava-línguas, adivinhas, textos de memória, rodas, brincadeiras cantadas e jogos, ampliando o
repertório das manifestações culturais, da tradição local e de outras culturas, enriquecendo a linguagem oral, corporal,
musical, dramática, escrita, dentre outras.



PARTICIPAR de rodas de conversa, de relatos de experiências, de conotação e leitura de historias e poesias, de
construção de narrativas, da elaboração e descrição de papeis no qual de conta, de exploração de materiais impressos,
analisando as estratégias comunicativas, as variedades linguísticas e descobrindo as diversas formas de organizar o
pensamento.



EXPLORAR gestos, expressões, da língua, rimas, imagens textos escritos, além dos sentidos das falas cotidianas, das
palavras nas poesias, parlendas, canções e nos enredos de historias, apropriando-se desses elementos para criar novas
falas, enredos, histórias e escritas, convencionais ou não.



EXPRESSAR sentimentos, idéias, percepções, desejos, necessidades, pontos de vista, informações, duvidas e
descobertas, utilizando múltiplas linguagens entendendo e considerando o que é comunicado pelos colegas e adultos.



CONHECER-SE, a partir de uma apropriação autoral das linguagens, interagindo com os outros, reconhecendo suas
preferências por pessoas, brincadeiras, lugares, história.

Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem
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(EI01EF01) Reconhecer quando é chamado
por seu nome e reconhecer os nomes de

 Realizar chamadas através de cantigas, para as pessoas próximas,
pronunciar seu nome para a criança sempre que possível.

pessoas com quem convive.

(EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a
leitura de poemas e a apresentação de

 Proporcionar canções com diferentes ritmos e sonoridades, parlendas,
brincadeiras musicais;
 bandinha musical; rimas; poemas; caixa musical (dramatização, imitação,

músicas.

canto).
(EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir
histórias lidas ou contadas, observando

 Proporcionar momento de leitura dentro da rotina da escola e da casa,
mandando livros para casa.

ilustrações e os movimentos de leitura do
adulto-leitor (modo de segurar o portador e
de virar as páginas).
(EI01EF04)

Reconhecer

elementos

das

 Explorar teatro de fantoches com interação das crianças.

ilustrações de histórias, apontando-os, a
pedido do adulto-leitor.
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(EI01EF05) Imitar as variações de entonação
e gestos realizados pelos adultos, ao ler

 Brincar de Imitação de sons relacionados a leitura de contos, canções ou
apresentação de teatrinhos.

histórias e ao cantar.

(EI01EF06)
pessoas

Comunicar-se
usando

com

movimentos,

outras

 Proporcionar roda de conversa, usando fala, gestos e movimentos.

gestos,

balbucios, fala e outras formas de expressão.

(EI01EF07) Conhecer e manipular materiais
impressos e audiovisuais em diferentes

 Utilizar no dia a dia materiais impressos, podendo construir junto com a
criança, e explorar recursos audiovisuais na rotina.

portadores (livro, revista, jornal, cartaz CD,
tablete, etc.).
(EI01EF08) Participar de situações de escuta

 Proporcionar momentos de história, contos, fábulas etc.

de textos em diferentes gêneros textuais
(poemas,

fábulas,

contos,

receitas,

quadrinhos, anúncios etc.).
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(EI01EF09) Conhecer e manipular diferentes

 Explorar brincadeiras de manuseio com papel, tinta, pincel, caneta etc.

instrumentos e suportes de escrita.

5 - ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
5.1 - INTRODUÇÃO
As 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.
28
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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.

5.2 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – BEBÊS
ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:


CONVIVER com crianças e adultos e com eles criar estratégias para investigar o mundo social e natural, demonstrando
atitudes positivas em relação a situações que envolvam diversidade étnico-racial, ambiental, de gênero, de língua, de
religião.



BRINCAR com materiais e objetos cotidianos, associados a diferentes papeis ou cenas sociais, e com elementos da
29
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natureza que apresentam diversidade de formas, texturas, cheiros, cores, tamanhos, pesos, densidades, experimentando
possibilidades de transformação.


PARTICIPAR de atividades que oportunizem a observação de contextos diversos, atentando para características do
ambiente e das histórias locais, utilizando ferramentas de conhecimento e instrumentos de registro, orientação e
comunicação, como bussola, lanterna, lupa, máquina fotográfica, gravador, filmadora, projetor, computador e celular.



EXPLORAR e identificar as características do mundo natural e social, nomeando-as, reagrupando-as e ordenando-as,
segundo critérios diversos.



EXPRESSAR suas observações, hipóteses e explicações sobre objetos, organismos vivos, fenômenos da natureza,
características do ambiente, personagens e situações sociais, registrando-as por meio de desenhos, fotografias,
gravações em áudio e vídeo, escritas e outras linguagens.



CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus próprios interesses na relação com o
mundo físico e social, apropriando-se dos costumes, das crenças e tradições de seus grupos de pertencimento e do
patrimônio cultural, artístico, ambiental, cientifico e tecnológico.

Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem
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(EI01ET01)

Explorar

e

descobrir

as



Brincar através do conjunto de regras e métodos que visam à descoberta, a

propriedades de objetos e materiais (odor,

invenção ou a resolução de problemas (brincar heurístico) com diversidade

cor,

de objetos;

sabor,

temperatura),

por

meio

da

brincadeira.



Degustação de diversos alimentos: doces, salgados, amargo e azedo;



Explorar temperatura e inclinação dos diferentes tipos de solo/piso da
instituição de Educação Infantil.

(EI01ET02) Explorar relações de causa e



Experiências com efeitos por meio de observação;

efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e



Explorar objetos empilhando, segurando, jogando, retribuindo e guardando

remover etc.) na interação com o mundo

na caixa ou outro recipiente, enchendo e esvaziando recipientes, percebendo

físico e natural.

reações simples de causa e efeito;


Observação do tempo: sol, chuva e nublado.

(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e



Observação do tempo: como está o dia hoje?;

observação, manipulando, experimentando e



Oferecer situações nas quais o bebê possa brincar na areia, brincar com

fazendo descobertas durante as situações de

água, deitar, se arrastar, ou engatinhar na grama e brincar no parque sob o

interações e brincadeiras.

olhar cuidadoso do professor.
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(EI01ET04) Manipular, experimentar, arrumar



Cantinhos diversificados, circuitos e intervenções nos espaços;

e explorar o espaço mediante experiências de



Organizando a sala e guardando brinquedos nas caixas especificas.



Organizar o ambiente de forma a priorizar os materiais como: caixas de

deslocamentos de si e dos objetos durante as
atividades cotidianas.
(EI01ET05) Manipular materiais diversos e
variados para comparar as diferenças e

diferentes tamanhos para empilhar, encaixar, entrar, atravessar, esconder,

semelhanças entre eles durante as interações

cilindros de espuma, latas e garrafas pet de diferentes tamanhos.

e a brincadeira.
(EI01ET06)

Vivenciar

diferentes

velocidades

e

nas

brincadeiras

fluxos
(em

ritmos,

interações

danças,



e

corporalmente o canto do professor alterando o ritmo e o timbre (alto, baixo,

balanços,

escorregadores etc.).

Brincadeiras de roda ou danças circulares bem como acompanhar

grave, agudo) dos sons, etc.;


Diversidade musical: proporcionar o contato com vários estilos musicais.

6 - RECURSOS DIDÁTICOS


Recursos Sonoros (livros, pianos musicais, chocalhos, etc.)



Instrumentos musicais do acervo da escola (bandinha) e também produzidos com sucata;



Cantigas de roda e músicas infantis;



Sala de vídeo (filmes e vídeos infantis);
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Pendrive;



Rádio e/ou microfone;



Notebook ou computador;



Celular;



Internet;



Fotografias;



Diferentes ferramentas para registro (lousa, celular: foto/vídeo, caderno, folha sulfite, cartazes, mural, etc.);



Diversos portadores impressos (livros de histórias, revistas, livros de pano, livros de banho, embalagens, livro didático,
jornais, gibis, ilustrações, cartazes, panfletos, etc.);



Papéis diversos (diferentes tamanhos, texturas e cores);



Materiais para pintura: tinta (caseira e convencional), recursos naturais, pincel, caneta hidrográfica, giz de cera, giz de lousa,
lápis de cor, materiais recicláveis, etc.;



Jogos didáticos do acervo da escola e também produzidos com sucata;



Materiais que trabalham com psicomotricidade: corda, bambolês, colchonetes, cones, bolinhas coloridas, kit jogo de futebol,
jogo de boliche, parque, tanque de areia, minhocão, etc.;



Materiais para modelagem: massinha (convencional e caseira), argila, etc.;



Materiais de diversos componentes (metal, madeira, plástico, borracha, areia, etc.);
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Materiais diversos para exploração sensorial (cheiros diversos, sabores diversos, objetos diversos para manipulação,
vendas, etc.);



Elementos da natureza (folhas, galhos, flores, árvores, sementes e demais elementos);



Espelho;



Fantoches;



Sucatas;



Cola;



Recorte a dedo;



Tesoura;



Receitas



Calendário;



Folclore;



Leitura;



Brincadeiras diversas;



Teatro e/ou dramatizações;



Caixas diversas (histórias, sensoriais, com objetos surpresas, etc.);



Roda de conversa;
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Pesquisas;



Gráficos;



Experiências;



Materiais e formas diversas para medidas de comprimento ou quantidade (fita métrica, barbante, palmo, régua, pé, litro,
xícara, copo, etc.)



7- DIMENSÕES INTEGRADORAS DE APRENDIZAGEM – permeiam todas as habilidades, portanto devem ser estudadas,
compreendidas e contempladas neste plano de ensino ao elaborarmos os projetos. Elas se encontram a partir da pág. 818, com o
título “Organizador das Dimensões Integradoras da Aprendizagem”, na versão 2 do Currículo Paulista. São elas:
Da mesma forma serão tratados os diferentes tipos de conteúdos: factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais.

COMUNICAÇÃO/ORALIDADE,

ESPAÇO, TEMPO E

ÉTICA, DIVERSIDADE E

CONVIVÊNCIA E
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LEITURA E ESCRITA

MOVIMENTO

SUSTENTABILIDADE

SOLIDARIEDADE

8 –AVALIAÇÃO (Concepção/ Critérios-Foco/ Instrumentos e Formas).
O processo de avaliação deve considerar o uso de instrumentos e formas de registros diversificadas para se observar, no
desenvolvimento da aprendizagem, princípios que contribuam para a Educação Integral dos estudantes.
Para o professor, a avaliação deve ser utilizada como um fundamento que permeia o processo do ensino e da
aprendizagem, trazendo subsídios para rever seu plano pedagógico, reorientando a partir do contexto do (a) aluno (a), a tempo de
assegurar os direitos de aprendizagem no período escolar no qual se encontra, assumindo um cunho qualitativo, voltado à
compreender os resultados expressos a curto e longo prazo, explícitos e ocultos, garantindo a progressão das proficiências nas
habilidades e a progressão das habilidades ao longo dos anos.
A avaliação integra e constitui um espaço crítico-reflexivo da prática docente, possibilitando para as aprendizagens
coerência com os princípios educacionais de desenvolvimento pleno, a partir do percurso realizado (a) pelo estudante entre o que
se almeja e o que se concretiza.
Serão utilizados vários tipos de instrumentos de avaliação, de forma que as habilidades previstas no Currículo Paulista
tornem-se indicadores no processo avaliativo de onde se quer chegar, sendo importante para a gestão pedagógica em sala de
aula, como também para a gestão escolar e na elaboração de políticas públicas. (Currículo Paulista p. 28,29)
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A avaliação dentro deste campo de experiência ocorrerá por meio do acompanhamento do processo de aprendizagem e
desenvolvimento através da observação, do registro (escrito individual e coletivo, fotos, filmagens, portifólios, produções feitas
pelas crianças) e da avaliação formativa.
Lembramos ainda que “a avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não comparativamente com as
outras crianças” SET Brasil P. 47, além de enfatizar suas descobertas e aprendizagens, bem como considerar as potencialidades,
os interesses e as necessidades de cada uma delas.
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

• CONVIVER 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.
• BRINCAR 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.
• PARTICIPAR 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.
• EXPLORAR 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.
• EXPRESSAR, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.
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• CONHECER-SE 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.
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O EU, O OUTRO E O NÓS

1- INTRODUÇÃO
O campo de experiência O EU, O OUTRO E O NÓS trata sobre a construção da identidade, da subjetividade, das relações
interpessoais, do respeito próprio e coletivo, da sensação de pertencimento a um grupo. As crianças são convidadas a participar
ativamente do processo educativo, reconhecer seu pertencimento a um grupo social e compreender que a diferentes modos de
dizer, de fazer, de querer, de ser, além da importância de respeitar as diferenças
O campo reflete o olhar da BNCC para a educação voltada ao alto conhecimento e aceitação dos demais. Reflete o
entendimento de que a vida é construída a partir de relacionamentos e de interações, também envolve aprender a conviver e a
trabalhar junto com os outros.
É na interação com os pares e com os 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 vistas. Conforme vivem suas
primeiras experiências sociais na família, na instituição escolar e 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 em
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. 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
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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. Sendo assim, o papel primordial dos educadores deve ser guiá-los nos primeiros passos desse caminho, estimulando e
orientando a boa convivência entre os colegas e os adultos que fazem parte do meio social do aluno.
1.1 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS BEM PEQUENAS

ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM


CONVIVER com crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, reconhecer e respeitar as
diferentes identidades e pertencimento étnico-racial, de gênero e de religião.



BRINCAR com diferentes parceiros, envolver-se em variadas brincadeiras e jogos de regras,
reconhecerem o sentido do singular, do coletivo, da autonomia e da solidariedade, constituindo
as culturas infantis.



PARTICIPAR das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si e do
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ambiente, como das relativas as atividades propostas pelo/a professor/a, e de decisões
relativas a escola, aprendendo a respeitar os ritmos, os interesses e os desejos das outras
pessoas.


EXPLORAR ambientes e situações, de diferentes formas, com pessoas e grupos sociais
diversos, ampliando a sua noção de mundo e sua sensibilidade em relação aos outros.



EXPRESSAR as outras crianças e/ou adultos suas necessidades, emoções, sentimentos,
duvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, oposições, utilizando diferentes linguagens, de
modo autônomo e criativo, e empenhando-se em entender o que os outros expressam.



CONHECER-SE nas interações e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizar suas
próprias características e as das outras crianças e adultos, constituindo uma confiança em si e
uma atitude acolhedora e respeitosa em relação aos outros.
Objetivos de Aprendizagem

(EI02EO01) Demonstrar e valorizar atitudes
de cuidado, cooperação e solidariedade na
interação com crianças e adultos.

Situações de aprendizagem





Interações de rotina;
Roda de conversa;
Jogos simbólicos (mímica);
Reconhecimento corporal com brincadeiras
lúdicas e músicas;
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(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de
si e confiança em sua capacidade para
enfrentar
identificando

dificuldades
cada

vez

e

desafios,
mais

suas








possibilidades, de modo a agir para ampliálas.




Reconhecimento da identidade do outro
através de fotografias e da própria imagem
do outro;
Espelho (explorar a própria imagem)
Caixa surpresa ( com objetos diferenciados)
Cantigas de roda;
Manipulação de massinha de modelar
caseira;
Parque (exploração do ambiente, interação
do grupo)
Massagem (movimentar as partes do
corpo)
Trabalhar com Identidade e Autonomia
Interações de rotina;
Roda de conversa;
Chamada;
Brincadeiras com massinha de modelar;
Brincadeiras envolvendo relações entre o
corpo das crianças, suas roupas e
pertences;
Contorno do corpo em papel pardo;
Brincadeiras a partir de fotografia das
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(EI02EO03) Compartilhar os objetos, os
temas, as personagens e os espaços com
crianças da mesma faixa etária, de faixas
etárias diferentes e adultos.
















crianças;
Jogos simbólicos (mímica);
Reconhecimento corporal com brincadeiras
lúdicas e músicas;
Reconhecimento da identidade do outro
através de fotografias e da própria imagem
do outro;
Jogo do espelho(identidade e autonomia)
Caixa surpresa;
Cantigas de roda;
Massagem.
Interações de rotina;
Roda de conversa;
Chamada;
Brincadeiras com massinha de modelar;
Brincadeiras a partir de fotografia das
crianças;
Jogos simbólicos;
Jogo do espelho (identidade e autonomia)
Cantigas de roda;
Esconde-esconde;
Parque;
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(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e
os adultos, buscando compreende-los e
fazendo-se compreender, ampliando suas
possibilidades expressivas e comunicativas.

(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm
características físicas diferentes, valorizando
e respeitando essas diferenças.




Cavalinhos;
Massagem.







Interações de rotina;
Roda de conversa;
Chamada;
Brincadeiras com massinha de modelar;
Brincadeiras a partir de fotografia das
crianças;
Jogos simbólicos;
Cantigas de roda;
Esconde-esconde;
Brincadeiras com músicas
Cartazes
Parque;
Cavalinhos.
Interações de rotina;
Roda de conversa;
Chamada;
Brincadeiras com massinha de modelar;
Brincadeiras a partir de fotografia das
crianças;
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(EI02EO06) Respeitar regras básicas de
convívio social nas interações e brincadeiras,
identificando

e

compreendendo

seu

pertencimento nos diversos grupos dos quais
















participa.








Jogos simbólicos;
Jogo do espelho( identidade e autonomia)
Cantigas de roda;
Esconde-esconde;
Parque;
Cavalinhos;
Confecção de máscaras;
Roda de Histórias;
Cartazes.
Interações de rotina;
Roda de conversa;
Chamada;
Brincadeiras com massinha de modelar;
Brincadeiras a partir de fotografia das
crianças;
Jogos simbólicos;
Jogo do espelho ( identidade e autonomia)
Cantigas de roda;
Esconde-esconde;
Parque;
Cavalinhos;
Massagem;
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(EI02EO07) Resolver conflitos nas interações
e brincadeiras, com a orientação do(a)
professor(a), por meio do diálogo, utilizando
seus recursos pessoais, respeitando as
outras crianças e buscando reciprocidade.



Cartazes com Regras e Combinados.















Interações de rotina;
Roda de conversa;
Chamada;
Brincadeiras com massinha de modelar;
Jogos simbólicos;
Jogo do espelho ( identidade e autonomia)
Cantigas de roda;
Esconde-esconde;
Parque;
Cavalinhos;
Massagem;
Regras e Combinados;
Brincadeiras com Músicas.
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CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
2- INTRODUÇÃO

Apresentação do campo de experiência CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS compreendem fatores essenciais nos
ambientes de aprendizagens para o desenvolvimento integral das crianças na Educação Infantil, sendo assim, as experiências
vivenciadas por meio desse campo precisam ser ricas e diversificadas, compreendendo que, gestos, mímicas, posturas e
movimentos expressivos compõem uma linguagem fundamental com a qual as crianças se expressam, se comunicam, constroem
conhecimentos e se desenvolvem de forma global.
De acordo com o Currículo Paulista e da BNCC é dever dos profissionais da Educação Infantil oportunizar situações de
aprendizagens coesas, estruturadas, intencionais, compromissadas e problematizadoras colocando a criança como protagonista
permeando o desenvolvimento de um conjunto de competências que envolvam colaboração, respeito, pensamento crítico,
resolução de problemas, responsabilidade e autoconhecimento.
Na concepção educacional expressa nas DCNEI (Resolução CNE/CEB nº 05/09), corpo, gestos e movimentos são destacados
como mediadores básicos da aprendizagem e do desenvolvimento de todas as crianças, inclusive das que apresentam algum tipo
de comprometimento motor.
Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos
norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que: I – promovam o conhecimento de si e do mundo por meio
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da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da
individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; II – favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical.
Sendo assim, os profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Assis, precisam compreender que trabalhar com
esse campo de experiência exige a garantia dos direitos de aprendizagem, sendo estes: conviver, brincar, expressar, explorar e
conhecer-se, para que a criança possa avançar em suas competências corporais. Isso demanda do professor, desenvolver um
trabalho pautado nos objetivos de aprendizagem específicos que estão organizados em três grupos de faixa etária, que são:
Bebês, Crianças bem pequenas e Crianças pequenas.
Para nortear todo o trabalho realizado, o professor precisa realizar a avaliação contínua, diagnóstica, processual e formativa com o
objetivo de acompanhar o desenvolvimento da criança em suas aprendizagens possibilitando ao docente a reflexão sobre a prática
pedagógica.
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2.1- QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS BEM PEQUENAS

ANUAL
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:


CONVIVER com crianças e adultos e experimentar, de múltiplas formas, a gestualidade que
marca sua cultura e está presente nos cuidados pessoais, na dança, na música, no teatro,
nas artes circenses, nos jogos, na escuta de histórias e nas brincadeiras.



BRINCAR, utilizando movimentos para: expressar-se; explorar espaços, objetos e
situações; imitar; jogar; imaginar; interagir e utilizar criativamente o repertorio da cultura
corporal e do movimento.



PARTICIPAR de diversas atividades de cuidados pessoais e do contexto social, de
brincadeiras, encenações teatrais ou circenses, danças e músicas; desenvolver práticas
corporais e autonomia para cuidar de si, do outro e do ambiente.



EXPLORAR amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas; descobrir
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modos de ocupação e de uso do espaço com o corpo e adquirir a compreensão do seu
corpo no espaço, no tempo e no grupo.


EXPRESSAR corporalmente emoções, ideias e opiniões, tanto nas relações cotidianas
como nas brincadeiras, nas dramatizações, na dança, nas músicas, na contação de
histórias, dentre outras manifestações, empenhando-se em compreender o que outros
também expressam.



CONHECER-SE nas diversas oportunidades de interações e explorações com seu corpo;
reconhecer e valorizar o seu pertencimento de gênero, étnico-racial e religioso.

Objetivos de Aprendizagem
(EI02CG01)

Apropriar-se

de

gestos

Situações de aprendizagem
e

movimentos de sua cultura no cuidado de si e
nos

jogos

papéis

e

sociais

brincadeiras,
que

vão

reproduzindo

conhecendo

expressando-se de diversas formas.





e






Jogos simbólicos (mímica);
Manipulações de objetos (cor, forma,
textura, etc.);
Reconhecimento corporal com brincadeiras
lúdicas;
Espelho ao contrário;
Jogo do espelho ( identidade e autonomia)
Caixa surpresa;
Cantigas de roda;
Esconde-esconde;
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(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço,
orientando-se por noções como em frente,
atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc.,
aperfeiçoando

seus

recursos

de



Roda de conversa;



Deslocamento no espaço com ritmo, tempo,
dentro e fora;
Circuito de coordenação motora fina (pinça,
rosca, encaixe);
Atividades manipulativas (tampinhas, caixa
sensorial, etc.);
Brincadeiras de roda;
Brincadeiras
para
desenvolver
a
coordenação motora fina;
Tanque de areia.
Atividades rítmicas cantadas com regras e
imitações;
Rodas e brincadeiras cantadas;
Jogos de pegar;
Apresentações;
Vídeos.
Interações de rotina: higiene, alimentação,
vestir-se e despir-se;
Brincadeira de vestir o boneco;
Brincando de cabeleireiro;
Projeto: Água




deslocamento e ajustando suas habilidades
motoras, ao se envolver em brincadeiras e
atividades de diferentes naturezas.
(EI02CG03)

Explorar

deslocamento

no

espaço

formas

de

(pular,

saltar,

dançar), combinado movimentos e segundo
orientações do(a) professor(a).
(EI02CG04)

Demonstrar

progressiva

independência no cuidado do seu corpo,
refletindo

sobre

aprendizado,

a

importância

encontrando

soluções

desse
para
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resolver

suas

necessidades

pessoais

e

pedindo ajuda, quando necessário.

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente
as habilidades manuais, adquirindo controle
para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre
outros,

explorando

materiais,

objetos

e







brinquedos diversos.



Brincar com massinha de modelar;
Confecção de materiais sonoros;
Confecção de máscaras;
Folhear e rasgar revistas;
Atividades de coordenação motora fina
(pinça, rosca, encaixe);
Atividades manipulativas (tampinhas, caixa
sensorial);
Confecção de brinquedos com materiais
recicláveis.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
3- INTRODUÇÃO
Este Plano de ensino está fundamentado na BNCC, Currículo Paulista e Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e livro
didático – PNLD, é um plano da rede municipal de ensino da cidade de Assis-SP.
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Entendemos que neste Plano de Ensino as creches e pré-escolas devem ter como objetivo o acolhimento da criança e
suas famílias, e partilhar com estas os cuidados essenciais a que têm direito na infância, tais como: o cuidados com corpo,
pensamento, afetos e imaginação. Além disso, deve ampliar as experiências, respeitando a historicidade, construída no ambiente
familiar e na comunidade em que a criança está inserida. Diante disso, às propostas pedagógicas das instituições de Educação
Infantil devem se articular a partir dos seus interesses e necessidades. (P. 41 Currículo Paulista).
O campo de experiência “Traços, sons, cores e formas” contribui para ampliar a sensibilidade, desenvolver o senso
estético, empatia e respeito às diferentes culturas e identidades. Por meio do BRINCAR com diferentes sons, ritmos, formas,
cores, texturas, objetos e materiais, constroem cenários e adereços para brincadeiras de faz de conta, encenações ou para festas
tradicionais.
Através de combinações de materiais, substancias, objetos e recursos tecnológicos criam e recriam danças, artes visuais,
encenações teatrais e musica. Entrando em contato com as manifestações do patrimônio cultural, artístico e tecnológico,
apropriam-se de diferentes linguagens, expressando-se com criatividade e responsabilidade as suas emoções, sentimentos,
necessidades e ideias. Por meio do brincar, cantar, dançar, esculpir, desenhar, encenar, identificam e valorizam o seu
pertencimento social.
A avaliação dentro deste campo de experiência ocorrerá por meio do acompanhamento do processo de aprendizagem e
desenvolvimento através da observação, do registro (escrito individual e coletivo, fotos, filmagens) e da avaliação formativa.
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3.1 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS BEM PEQUENAS

ANUAL
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:


CONVIVER e fruir das manifestações artísticas e culturais da sua comunidade e de outras
culturas – artes plásticas, música, dança, teatro, cinema, folguedos e festas populares –
ampliando a sua sensibilidade, desenvolvendo senso estético, empatia e respeito as
diferentes culturas e identidades.



BRINCAR com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos, materiais,
construindo cenários e indumentárias para brincadeiras de faz de conta, encenações, ou
para festas tradicionais, enriquecendo seu repertorio e desenvolvendo seu senso estético.



PARTICIPAR de decisões e ações relativas a organização do ambiente (tanto no cotidiano
como na preparação de eventos especiais), a definição de temas e a escolha de materiais
a serem usados em atividades lúdicas e teatrais, entrando em contato com manifestações
do patrimônio cultural, artístico e tecnológico, apropriando-se de diferentes linguagens.
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EXPLORAR variadas possibilidades de usos e combinações de matérias, substancias,
objetos e recursos tecnológicos para criar e recriar danças, artes visuais, encenações
teatrais, musicais, escritas e mapas, apropriando-se de diferentes manifestações artísticas
e culturais.



EXPRESSAR

com

criatividade

e

responsabilidade,

suas

emoções,

sentimentos,

necessidades e idéias brincando, cantando, dançando, esculpindo, desenhando,
encenando, compreendendo e usufruindo o que e comunicado pelos demais colegas e
pelos adultos.


CONHECER-SE no contato criativo com manifestações artísticas e culturais locais e de
outras comunidades, identificando e valorizando o seu pertencimento étnico-racial, de
gênero e de crença religiosa, desenvolvendo sua sensibilidade, criatividade, gosto pessoal
e modo peculiar de expressão por meio de teatro, música, dança, desenho e imagens.

Objetivos de Aprendizagem
(EI02TS01)

Criar

sons

com

materiais,

objetos, instrumentos musicais e com o
próprio corpo, para acompanhar diversos

Situações de aprendizagem


Possíveis
temas
norteadores:
Musicalização; Cultura indígena; Amigo
bicho; Brincadeiras Musicais; Coisas da
nossa terra(folclore);
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ritmos de músicas.







(EI02TS02) Utilizar materiais variados com
diversas

possibilidades

de

manipulação

(argila, massa de modelar, água, areia, terra,
tintas, etc.), explorando cores, texturas,







Proporcionar a exploração de diferentes
fontes sonoras, de forma que as crianças
possam experimentar várias maneiras de
produzir sons, reconhecendo nas diversas
situações cotidianas, a presença ou
ausência deles;
Participar de brincadeiras e jogos musicais,
demonstrando atenção aos momentos
adequados para tocar, esperar e cantar;
Padrões rítmicos simples podem ser
trabalhados com as crianças antes mesmo
de aprenderem a cantar;
Propor a criação de diferentes sons,
inclusive com o próprio corpo;
Bandinha;
Imitação
Vídeos;
Sons da natureza.
Propiciar a exploração de diferentes
materiais, tais como: conchas, materiais
reciclados (frascos, tampas, caixas de
papelão de diversos tamanhos, tecidos de
diferentes texturas e tamanhos, rolhas),
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superfícies, planos, formas e volumes ao
criar objetos tridimensionais.


(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras








disponíveis no ambiente em brincadeiras
cantadas, canções, músicas e melodias,
apreciando,

descobrindo

possibilidades

sonoras,

sons
explorando

e
e

identificando elementos da música para se



prendedores de roupa, bolas de meia,
tintas diversas, papéis variados, palitos de
madeira, etc.;
Propiciar a utilização de materiais naturais,
que despertem o máximo de interesse da
criança pela experimentação, por meio de
experiências que passam pela observação
de pessoas, da natureza, dos materiais e
objetos, em vivências individuais e
coletivas;
Cartazes;
Confecção de brinquedos;
Massinha de modelar;
Argila
Tanque de areia
Propiciar a exploração de diversas fontes
sonoras, como, aparelhos tecnológicos,
objetos e materiais rústicos, para produzir
sons e descobrir novas possibilidades de
exploração;
Convidar as crianças a identificarem e
imitarem sons conhecidos, como os sons
da natureza, sons da cultura, sons do
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expressar, interagir com os outros e ampliar
seu conhecimento de mundo.








(EIO2TS04) Demonstrar interesse, respeito e
valorização pelas diferentes manifestações
artísticas de sua comunidade e de outras
culturas.



ambiente ou o silêncio, proporcionando
vivências de ouvir, perceber e discriminar
eventos sonoros diversos, produzidos por
variados objetos e instrumentos e
presentes
em
diferentes
produções
musicais;
Promover a escuta de obras musicais de
diversas épocas, povos, países, culturas,
gêneros, estilos, artistas... buscando
desenvolver o prazer da escuta, o desejo
de ouvir e interagir;
Construir com as crianças instrumentos
simples, com materiais de largo alcance;
Bandinha rítmica;
Roda de conversa;
Confecção de instrumentos musicais;
Imitação.
Oportunizar a convivência com as
diferentes manifestações artísticas e
culturais, locais e universais, pois a partir
dessas experiências diversificadas elas
podem fruir e recriar um universo de
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experiências,
práticas
e
conceitos
singulares;
Propor a exploração de distintos materiais,
recursos tecnológicos, audiovisuais e
multimídia,
para
realizar
produções
culturais, exercitando sua autoria - coletiva
e individual - com gestos, sons, traços,
danças, mímicas, encenações, canções,
desenhos e modelagens, constituindo
senso estético e crítico;
Podem
também,
desenvolver
a
sensibilidade, a criatividade, a expressão
pessoal, apropriando-se e reconfigurando,
permanentemente, sua cultura;
Vídeos;
Cartazes;
Apresentações musicais e teatrais.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
4- INTRODUÇÃO
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O Currículo Paulista é direcionado para os seguintes objetivos:
 Assegurar os direitos de aprendizagem de todos os estudantes paulistas, garantindo o que está previsto na BNCC, dando
continuidade aos documentos que o antecederam e contextualizando as competências e as habilidades com as especificidades do
Estado de São Paulo.


Trazer os princípios orientadores para uma escola que busca o desenvolvimento pleno de seus estudantes, por meio de um

currículo de Educação Integral, indispensável na formação dos indivíduos em suas dimensões: biológica, afetiva, social, cultural e
profissional no mundo contemporâneo.


Reafirmar os princípios de colaboração e democracia que deram origem ao documento.



Subsidiar a construção de materiais de apoio e programas específicos de modo a valorizar as experiências das diversas
redes e compartilhar o conhecimento produzido por todos.



Valorizar a Proposta Pedagógica de cada escola do território.

O Currículo Paulista apresenta, assim, os objetivos orientadores para uma escola comprometida com seu tempo, contextualizada,
na qual assegurasse a aprendizagem para todos os estudantes, considerando aspectos sociais, culturais, intelectuais, físicos,
corporais e afetivos voltados aos desafios presentes e futuros que se apresentam (e se reapresentam) na vida cotidiana dos
estudantes.
A BNCC preconiza a concepção de que, quando o Currículo explicita para a Educação Básica os direitos que devem ser
asseguradas para todos (as) os(as) cidadãos(ãs), expressa a igualdade educacional, estabelecendo as aprendizagens essenciais
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que devem ser consideradas e atendidas. Isso incluí, também, que todos (as) devem ter acesso ao ingresso e permanência
garantindo seu direito de aprender.
Ainda, mesmo assegurando as aprendizagens essenciais para toda a Educação Básica, deve ser obrigatória a concepção
de que as necessidades para o desenvolvimento das aprendizagens não são iguais para todos (as) estudantes, ou seja, a
equidade deve estar presente em todos os âmbitos da escola.
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4.1- QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS BEM PEQUENAS
ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:


CONVIVER com crianças e adultos, compartilhando situações comunicativas cotidianas,
constituindo modos de pensar, imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer.



BRINCAR com parlendas, trava-línguas, adivinhas, textos de memória, rodas, brincadeiras
cantadas e jogos, ampliando o repertório das manifestações culturais, da tradição local e de
outras culturas, enriquecendo a linguagem oral, corporal, musical, dramática, escrita, dentre
outras.



PARTICIPAR de rodas de conversa, de relatos de experiências, de conotação e leitura de
historias e poesias, de construção de narrativas, da elaboração e descrição de papeis no qual
de conta, de exploração de materiais impressos, analisando as estratégias comunicativas, as
67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CASA DA MENINA “SÃO FRANCISCO DE ASSIS”
Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP
Telefone: (18) 3325-1131 – E-mail: cmenina@femanet.com

variedades linguísticas e descobrindo as diversas formas de organizar o pensamento.


EXPLORAR gestos, expressões, da língua, rimas, imagens textos escritos, além dos sentidos
das falas cotidianas, das palavras nas poesias, parlendas, canções e nos enredos de historias,
apropriando-se desses elementos para criar novas falas, enredos, histórias e escritas,
convencionais ou não.



EXPRESSAR sentimentos, ideias, percepções, desejos, necessidades, pontos de vista,
informações, duvidas e descobertas, utilizando múltiplas linguagens entendendo e considerando
o que é comunicado pelos colegas e adultos.



CONHECER-SE, a partir de uma apropriação autoral das linguagens, interagindo com os outros,
reconhecendo suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares, história.
Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos,
expressando

seus

desejos,

necessidades,

sentimentos, preferências, saberes, vivências,
dúvidas e opiniões, ampliando gradativamente
suas

possibilidades

de

comunicação







e


Interações de rotina;
Chamada;
Jogo de expressões faciais;
Confecção de máscaras;
Caixa musical (dramatização, imitação,
canto);
Roda de conversa;
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expressão.

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e
reconhecer rimas e aliterações em cantigas de
roda e textos poéticos.

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao
ouvir a leitura de histórias e outros textos,
diferenciando

escrita

de

ilustrações,

acompanhando, com orientação do adulto-

e
















Canções com diferentes ritmos e
sonoridades;
Brincadeiras musicais;
Bandinha musical;
Parlendas;
Poemas;
Caixa musical (dramatização, imitação,
canto);
Cantigas de roda;
Brincar com imitação;
Cartazes;
Roda de histórias.
Interações de rotina;
Teatro com fantoches;
Caixa musical (dramatização, imitação,
canto);
Confecção de cartazes, demonstrando a
direção da leitura e escrita através de
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-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo,
da esquerda para a direita).




(EI02EF04) Formular e responder perguntas



sobre fatos da história narrada, identificando
cenários,

personagens

e

principais

acontecimentos, tais como “quem?”, “o quê?”,




“quando?”, “como?”, “onde?”, “o que acontece
depois?” e “por quê?”.

(EI02EF05)

Relatar

experiências

e

fatos

acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças
teatrais assistidos etc.






músicas, poesias e poemas;
Cartazes;
Roda de história.

Teatro com fantoches com interação das
crianças;
Brincadeiras da cultura popular utilizando
parlendas;
Imitação de sons relacionados a leitura
de contos ou apresentação de teatrinhos;
Caixa musical (dramatização, imitação,
canto);
Roda de histórias;
Roda de conversa.
Interações de rotina: rodas de conversa;
Cantinho do olhar, utilizando fotografias
de atividades realizadas pelos alunos;
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(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente,
com base em imagens ou temas sugeridos,
utilizando-se de termos próprios dos textos
literários.






(EI02EF07)

Manusear

diferentes

portadores

textuais (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD,
tablet etc.), inclusive em suas brincadeiras,
demonstrando reconhecer seus usos sociais.










Teatro com fantoches com interação das
crianças;
Reconto de histórias feitas pelas
crianças;
Brincadeiras da cultura popular utilizando
parlendas;
Imitação de sons relacionados a leitura
de contos ou apresentação de teatrinhos;
Caixa musical (dramatização, imitação,
canto);
Conto e reconto;
Danças.
Canções com diferentes ritmos e
sonoridades;
Brincadeiras musicais;
Bandinha musical;
Caixa musical (dramatização, imitação,
canto);
Cantigas de roda;
Vídeos.
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(EI02EF08) Manipular textos e participar de
situações de escuta para ampliar seu contato




com diferentes gêneros textuais (parlendas,
histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala,




cardápios, bilhetes, notícias etc.), ampliando
suas experiências com a língua escrita.
(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e



suportes de escrita para desenhar, traçar letras e
outros sinais gráficos escrevendo, mesmo que
de forma não convencional.

Canções com diferentes ritmos e
sonoridades;
Brincadeiras musicais;
Caixa musical (dramatização, imitação,
canto);
Cantigas de roda;
Roda de leitura;
Desenhar livremente com canetas grossas
e lápis de cor jumbo em sulfite ou cartolina;



Desenhar livremente com dedo, pincel
grosso, tintas guache ou caseiras sobre
superfícies como: azulejos, piso, papel
pardo, lixas, cartolinas e lousas;

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
5 - INTRODUÇÃO
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As 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.

5.1 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS BEM PEQUENAS
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ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:


CONVIVER com crianças e adultos e com eles criar estratégias para investigar o mundo
social e natural, demonstrando atitudes positivas em relação a situações que envolvam
diversidade étnico-racial, ambiental, de gênero, de língua, de religião.



BRINCAR com materiais e objetos cotidianos, associados a diferentes papeis ou cenas
sociais, e com elementos da natureza que apresentam diversidade de formas, texturas,
cheiros,

cores,

tamanhos,

pesos,

densidades,

experimentando

possibilidades

de

transformação.


PARTICIPAR de atividades que oportunizem a observação de contextos diversos, atentando
para características do ambiente e das histórias locais, utilizando ferramentas de
conhecimento e instrumentos de registro, orientação e comunicação, como bussola,
lanterna, lupa, máquina fotográfica, gravador, filmadora, projetor, computador e celular.
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EXPLORAR e identificar as características do mundo natural e social, nomeando-as,
reagrupando-as e ordenando-as, segundo critérios diversos.



EXPRESSAR suas observações, hipóteses e explicações sobre objetos, organismos vivos,
fenômenos da natureza, características do ambiente, personagens e situações sociais,
registrando-as por meio de desenhos, fotografias, gravações em áudio e vídeo, escritas e
outras linguagens.



CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus próprios
interesses na relação com o mundo físico e social, apropriando-se dos costumes, das
crenças e tradições de seus grupos de pertencimento e do patrimônio cultural, artístico,
ambiental, cientifico e tecnológico.

Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem

(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e
diferenças
propriedades

entre
dos

as
objetos

tamanho),

expressando

descobertas

ao

longo

características
(textura,

do



e

massa,

sensações

e

processo

de



Brincadeiras dirigidas com lego e blocos
lógicos: separação e comparação de
tamanho, cores, formas, espessura,
peso;
Exploração de elementos da natureza
como: comparação de tamanhos (folhas,
galhos, flores, árvores e demais
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observação.


(EI02ET02)

Observar,

relatar

e

descrever

incidentes do cotidiano e fenômenos naturais
(luz

solar,

hipóteses

vento,
sobre

chuva
tais

etc.),

levantando

acontecimentos

e

fenômenos.
(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças,










situações de cuidado de plantas e animais,
participando de pesquisas e experiências, nos
espaços da instituição e fora dela.




elementos);
Tapete sensorial: lixa, feijão, macarrão,
embalagem de ovo, algodão, esponja de
aço, espuma, tampinhas, areia, chá
mate, etc.;
Passeios;
Circuitos.
Observação do tempo: como está o dia
hoje?;
Plantio e observação do crescimento da
planta através do tempo;
Painel do tempo;
Calendário: Hoje é?;
Roda de leitura;
Descobrir e conhecer ativamente o meio
natural, desenvolvendo atitudes de
respeito
e
cuidado,
aprimorando
habilidades que permitam ampliar suas
noções e sua compreensão sobre os
seres vivos e as relações com seu
entrono;
Plantio;
Abordagem com a temática: Animais.
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(EI02ET04)

Identificar

e

explorar

relações



espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo,
acima, abaixo, entre e do lado), ampliando seu
vocabulário.

(EI02ET05) Classificar objetos, considerando
determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma
etc.), expressando-se por meio de vocabulário









adequado.




Planejar, construir e explorar circuitos
motores, progredindo no domínio das
relações espaciais;
Caça ao tesouro;
Peças de encaixe;
Circuito;
Velotrol;
Cavalinhos.
Brincadeiras com sucata, classificando
por tamanho, peso, cor, forma e etc.;
Oferecer materiais variados, incluindo os
elementos naturais variados, incluindo os
elementos naturais, de diferentes formas,
tamanhos, formas, tamanhos, texturas,
cores, espessuras, que podem ser
explorados
utilizando
diversos
instrumentos para compará-los, tais
como
balanças,
réguas,
trenas,
recipientes, barbantes, palmos, etc.;
Painel de medidas;
Trenzinho
(ordem
crescente
e
decrescente, vice-versa, referente à
altura).
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(EI02ET06) Identificar relações temporais e



utilizar conceitos básicos de tempo (agora,
antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã,

vocabulário adequado ao conceito em uso.





(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas,





lento, rápido, depressa, devagar), ampliando o

livros etc., em contextos diversos.

(EI02ET08) Registrar com números a quantidade
de crianças (meninas e meninos, presentes e
ausentes) e a quantidade de objetos da mesma
natureza (bonecas, bolas, livros etc.).








Bandinha rítmica: diferenciar sons dos
instrumentos
(alto,
baixo,
rápido,
devagar, etc.);
Calendário;
Circuitos motores;
Músicas que estimulam o raciocínio
temporal;
Rodas de leitura e conversa;
Apresentações teatrais e danças.
Brincadeiras envolvendo números e sua
quantidade;
Chamadinha (Quantos alunos vieram
hoje?);
Leitura de histórias, parlendas, cantigas
Chamadinha (Quantos alunos vieram
hoje?)
Uso do quadro numérico, calendários,
cartazes com datas de aniversários,
Contagem;
Calendário.

6 - RECURSOS DIDÁTICOS
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Base Nacional Comum Curricular (BNCC);



Currículo Paulista;



Livro didático: Cadê? Achou!;



Livro: Brinquedos, desafios e descobertas;



Livro: Os Fazeres na Educação Infantil.



Livro: Estimularte Berçário: Vol.5;



Jogos para estimulação das múltiplas inteligências.



Recursos Sonoros (livros, pianos musicais, chocalhos, etc.)



Instrumentos musicais do acervo da escola (bandinha) e também produzidos com sucata



Cantigas de roda e músicas infantis



Vídeos (carrinho com TV na sala de aula)



Sala de vídeo (filmes e vídeos infantis)



Pendrive



Rádio e/ou microfone



Notebook ou computador



Celular



Internet
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Recursos de multimídia (conjunto dos mais variados meios de comunicação: áudios, imagens, mensagens, etc. para
transmitir informações)



Fotografias



Diferentes ferramentas para registro (lousa, celular: foto/vídeo, caderno, folha sulfite, cartazes, mural, etc.)



Diversos portadores impressos (livros de histórias, revistas, livros de pano, livros de banho, embalagens, livro didático,
jornais, gibis, ilustrações, cartazes, panfletos, etc.)



Papéis diversos (diferentes tamanhos, texturas e cores)



Materiais para pintura: tinta (caseira e convencional), recursos naturais, pincel, giz de cera, giz de lousa, materiais
recicláveis, etc.



Jogos didáticos do acervo da escola e também produzidos com sucata



Materiais que trabalham com psicomotricidade: corda, bambolês, colchonetes, cones, bolinhas coloridas, kit jogo de futebol,
boliche, parque, tanque de areia, minhocão, etc.



Materiais para modelagem: massinha (convencional e caseira), argila, etc.



Materiais não estruturados (objetos colocados à disposição da criança para que elas inventem a sua própria brincadeira:
rolos de papel higiênico, potes)



Materiais de diversos componentes (metal, madeira, plástico, borracha, areia, etc.)



Materiais diversos para exploração sensorial (cheiros diversos, sabores diversos, objetos diversos para manipulação.)



Brinquedos diversos do acervo da escola e também produzidos com sucata
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Elementos da natureza (folhas, galhos, flores, árvores, sementes e demais elementos)



Alfabeto (letras, nome, fichas, etc.)



Espelho (identidade e autonomia)



Corpo ( musicas)



Fantoches



Sucatas



Recorte a dedo



Calendário



Quadro numérico



- Folclore



- Família na Escola



- Leitura



- Semana Pedagógica com temática “Meio Ambiente”



Brincadeiras diversas



Teatro e/ou dramatizações



Caixas diversas (histórias, sensoriais, com objetos surpresas, etc.)



Histórias (abordando diferentes gêneros textuais e materiais diversos: avental, livros, fantoches, etc.)
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Roda de conversa



Experiências



Materiais e formas diversas para medidas de comprimento ou quantidade (fita métrica, barbante, palmo, régua, pé).

7- DIMENSÕES INTEGRADORAS DE APRENDIZAGEM – permeiam todas as habilidades, portanto devem ser estudadas,
compreendidas e contempladas neste plano de ensino ao elaborarmos os projetos. Elas se encontram a partir da pág. 818, com o
título “Organizador das Dimensões Integradoras da Aprendizagem”, na versão 2 do Currículo Paulista. São elas:
Da mesma forma serão tratados os diferentes tipos de conteúdos: factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais.

8

COMUNICAÇÃO/ORALIDADE,

ESPAÇO,

ÉTICA,

CONVIVÊNCIA E

LEITURA E ESCRITA

TEMPO E

DIVERSIDADE E

SOLIDARIEDADE

MOVIMENTO

SUSTENTABILIDADE

-

AVALIAÇÃO

(Concepção/ Critérios-Foco/ Instrumentos e Formas).
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O processo de avaliação deve considerar o uso de instrumentos e formas de registros diversificadas para se observar, no
desenvolvimento da aprendizagem, princípios que contribuam para a Educação Integral dos estudantes.
Para o professor, a avaliação deve ser utilizada como um fundamento que permeia o processo do ensino e da
aprendizagem, trazendo subsídios para rever seu plano pedagógico, reorientando a partir do contexto do (a) aluno (a), a tempo de
assegurar os direitos de aprendizagem no período escolar no qual se encontra, assumindo um cunho qualitativo, voltado à
compreender os resultados expressos a curto e longo prazo, explícitos e ocultos, garantindo a progressão das proficiências nas
habilidades e a progressão das habilidades ao longo dos anos.
A avaliação integra e constitui um espaço crítico-reflexivo da prática docente, possibilitando para as aprendizagens
coerência com os princípios educacionais de desenvolvimento pleno, a partir do percurso realizado (a) pelo estudante entre o que
se almeja e o que se concretiza.
Serão utilizados vários tipos de instrumentos de avaliação, de forma que as habilidades previstas no Currículo Paulista
tornem-se indicadores no processo avaliativo de onde se quer chegar, sendo importante para a gestão pedagógica em sala de
aula, como também para a gestão escolar e na elaboração de políticas públicas. (Currículo Paulista p. 28,29)
A avaliação dentro deste campo de experiência ocorrerá por meio do acompanhamento do processo de aprendizagem e
desenvolvimento através da observação, do registro (escrito individual e coletivo, fotos, filmagens, portifólios, produções feitas
pelas crianças) e da avaliação formativa.
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Lembramos ainda que “a avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não comparativamente com as
outras crianças” SET Brasil P. 47, além de enfatizar suas descobertas e aprendizagens, bem como considerar as potencialidades,
os interesses e as necessidades de cada uma delas.
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PLANO DE ENSINO
CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

ENSINO INFANTIL
MATERNAL I
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ASSIS – 2020/2021
PROFESSORES DAS CRIANÇAS BEM PEQUENAS

MATERNAL I:
A – DANIELI CRISTINA OLIVEIRA
B – ANDREA CRISTINA CONÇEIÇÃO SANTOS
C – SILENE PAES DE OLIVEIRA SIPRIANO
D – DANIELA JUSTO DE MELO VITORINO
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

• CONVIVER 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.
• BRINCAR 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.
• PARTICIPAR 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.
• EXPLORAR 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.
• EXPRESSAR, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.
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• CONHECER-SE 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.
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O EU, O OUTRO E O NÓS

5- INTRODUÇÃO
O campo de experiência O EU, O OUTRO E O NÓS trata sobre a construção da identidade, da subjetividade, das relações
interpessoais, do respeito próprio e coletivo, da sensação de pertencimento a um grupo. As crianças são convidadas a participar
ativamente do processo educativo, reconhecer seu pertencimento a um grupo social e compreender que a diferentes modos de
dizer, de fazer, de querer, de ser, além da importância de respeitar as diferenças
O campo reflete o olhar da BNCC para a educação voltada ao alto conhecimento e aceitação dos demais. Reflete o
entendimento de que a vida é construída a partir de relacionamentos e de interações, também envolve aprender a conviver e a
trabalhar junto com os outros.
É na interação com os pares e com os 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 vistas. Conforme vivem suas
primeiras experiências sociais na família, na instituição escolar e 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 em
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. 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
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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. Sendo assim, o papel primordial dos educadores deve ser guiá-los nos primeiros passos desse caminho, estimulando e
orientando a boa convivência entre os colegas e os adultos que fazem parte do meio social do aluno.
1.2 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS BEM PEQUENAS

ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM


CONVIVER com crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, reconhecer e respeitar as
diferentes identidades e pertencimento étnico-racial, de gênero e de religião.



BRINCAR com diferentes parceiros, envolver-se em variadas brincadeiras e jogos de regras,
reconhecer o sentido do singular, do coletivo, da autonomia e da solidariedade, constituindo as
culturas infantis.



PARTICIPAR das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si e do
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ambiente, como das relativas as atividades propostas pelo/a professor/a, e de decisões
relativas a escola, aprendendo a respeitar os ritmos, os interesses e os desejos das outras
pessoas.


EXPLORAR ambientes e situações, de diferentes formas, com pessoas e grupos sociais
diversos, ampliando a sua noção de mundo e sua sensibilidade em relação aos outros.



EXPRESSAR as outras crianças e/ou adultos suas necessidades, emoções, sentimentos,
duvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, oposições, utilizando diferentes linguagens, de
modo autônomo e criativo, e empenhando-se em entender o que os outros expressam.



CONHECER-SE nas interações e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizar suas
próprias características e as das outras crianças e adultos, constituindo uma confiança em si e
uma atitude acolhedora e respeitosa em relação aos outros.
Objetivos de Aprendizagem

(EI02EO01) Demonstrar e valorizar atitudes
de cuidado, cooperação e solidariedade na
interação com crianças e adultos.

Situações de aprendizagem




Interações de rotina;
Comunicação da criança explicando o que
irá fazer durante o dia.
Roda de conversa, ouvir , cantar e
comentar sobre o desenvolvimento da
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atividade do dia.
Reconhecimento corporal com brincadeiras
lúdicas e músicas;
Reconhecimento da identidade do outro
através de fotografias e da própria imagem
do outro;
Reconhecimento da identidade de si e do
outro;
Jogo do espelho autoconhecimento,
refletido e comparado;
Trabalhar com Identidade e Autonomia;
Higiene e conhecimento do próprio corpo;
Adaptação e socialização;

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de
si e confiança em sua capacidade para
enfrentar
identificando

dificuldades
cada

vez

e

desafios,
mais




suas

possibilidades, de modo a agir para- ampliálas.





Chamada, identificar quem vem antes e
depois, através de fotografia, bolsas.
Brincadeiras envolvendo relações entre o
corpo das crianças, suas roupas e
pertences;
Quebra-cabeça, com partes do rosto.
Contorno do corpo em papel pardo;
Confecção de fichas com foto e nome das
crianças;
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Jogos simbólicos (mímica);
Confecção
de
máscaras,
datas
comemorativas, carnaval, páscoa.
Caixa surpresa, identificando o alfabeto,
animais e cores.

(EI02EO03) Compartilhar os objetos, os
temas, as personagens e os espaços com
crianças da mesma faixa etária, de faixas
etárias diferentes e adultos.










Brincadeiras com massinha de modelar;
Corrida com bexigas;
Esconde-esconde;
Melecas, manuseando gelatina, sagú e
macarrão.
Quebra-cabeça, montagem do corpo
humano.
Parque, tanque de areia, balanço e giragira.
Velotrol,
desenvolver
a
lateralidade,
estimula o desenvolvimento motor.
Cavalinhos, propícia a noção de partilha e a
socialização.

(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e
os adultos, buscando compreende-los e
fazendo-se compreender, ampliando suas



Cantigas de roda, desenvolve a audição,
ritmo, movimentos, equilíbrios e linguagem
oral.
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possibilidades expressivas e comunicativas.



Brincadeiras
cadeira.

(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm



Regras de convivência, (não bater, não
morder).
Socialização por meio de carinho e afeto;
Cantinho da fantasia, onde a criança pode
se imaginar uma princesa ou super herói.

características físicas diferentes, valorizando
e respeitando essas diferenças.




com

músicas,

dança

da

(EI02EO06) Respeitar regras básicas de
convívio social nas interações e brincadeiras,
identificando

e

compreendendo

seu





Jogos simbólicos, como esperar a vez.
Trenzinho; (não empurrar).
Cartazes com Regras e Combinados.
(Obrigado, por favor, desculpa).



Respeitar a rotina; seguindo as regras do
horário;
Brincadeiras coletivas; (esperar
a vez,
dividir os brinquedos)

pertencimento nos diversos grupos dos quais
participa.
(EI02EO07) Resolver conflitos nas interações
e brincadeiras, com a orientação do(a)
professor(a), por meio do diálogo, utilizando



seus recursos pessoais, respeitando as
outras crianças e buscando reciprocidade.




Brincadeiras de Roda; (batata quente,
passa a bola)
Jogos simbólicos recriar e reproduzir
atitudes do cotidiano; (brincar de casinha,
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panelinha, carrinho)
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CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
6- INTRODUÇÃO

Apresentação do campo de experiência CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS compreende fatores essenciais nos
ambientes de aprendizagens para o desenvolvimento integral das crianças na Educação Infantil, sendo assim, as experiências
vivenciadas por meio desse campo precisam ser ricas e diversificadas, compreendendo que, gestos , mímicas, posturas e
movimentos expressivos compõem uma linguagem fundamental com a qual as crianças se expressam, se comunicam, constroem
conhecimentos e se desenvolvem de forma global.
De acordo com o Currículo Paulista e da BNCC é dever dos profissionais da Educação Infantil oportunizar situações de
aprendizagens coesas, estruturadas, intencionais, compromissadas e problematizadoras colocando a criança como protagonista
permeando o desenvolvimento de um conjunto de competências que envolvam colaboração, respeito, pensamento crítico,
resolução de problemas, responsabilidade e autoconhecimento.
Na concepção educacional expressa nas DCNEI (Resolução CNE/CEB nº 05/09), corpo, gestos e movimentos são destacados
como mediadores básicos da aprendizagem e do desenvolvimento de todas as crianças, inclusive das que apresentam algum tipo
de comprometimento motor.
Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos
norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que: I – promovam o conhecimento de si e do mundo por meio
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da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da
individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; II – favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical.
Sendo assim, os profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Assis, precisam compreender que trabalhar com
esse campo de experiência exige a garantia dos direitos de aprendizagem, sendo estes: conviver, brincar, expressar, explorar e
conhecer-se, para que a criança possa avançar em suas competências corporais. Isso demanda do professor, desenvolver um
trabalho pautado nos objetivos de aprendizagem específicos que estão organizados em três grupos de faixa etária, que são:
Bebês, Crianças bem pequenas e Crianças pequenas.
Para nortear todo o trabalho realizado, o professor precisa realizar a avaliação contínua, diagnóstica, processual e formativa com o
objetivo de acompanhar o desenvolvimento da criança em suas aprendizagens possibilitando ao docente a reflexão sobre a prática
pedagógica.
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2.1- QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS BEM PEQUENAS

ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:


CONVIVER com crianças e adultos e experimentar, de múltiplas formas, a gestualidade que
marca sua cultura e está presente nos cuidados pessoais, na dança, na música, no teatro,
nas artes circenses, nos jogos, na escuta de histórias e nas brincadeiras.



BRINCAR, utilizando movimentos para: expressar-se; explorar espaços, objetos e
situações; imitar; jogar; imaginar; interagir e utilizar criativamente o repertorio da cultura
corporal e do movimento.



PARTICIPAR de diversas atividades de cuidados pessoais e do contexto social, de
brincadeiras, encenações teatrais ou circenses, danças e músicas; desenvolver práticas
corporais e autonomia para cuidar de si, do outro e do ambiente.
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EXPLORAR amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas; descobrir
modos de ocupação e de uso do espaço com o corpo e adquirir a compreensão do seu
corpo no espaço, no tempo e no grupo.



EXPRESSAR corporalmente emoções, ideias e opiniões, tanto nas relações cotidianas
como nas brincadeiras, nas dramatizações, na dança, nas músicas, na contação de
histórias, dentre outras manifestações, empenhando-se em compreender o que outros
também expressam.



CONHECER-SE nas diversas oportunidades de interações e explorações com seu corpo;
reconhecer e valorizar o seu pertencimento de gênero, étnico-racial e religioso.

Objetivos de Aprendizagem
(EI02CG01)

Apropriar-se

de

gestos

Situações de aprendizagem
e

movimentos de sua cultura no cuidado de si e
nos

jogos

papéis

e

sociais

brincadeiras,
que

vão

reproduzindo

conhecendo

expressando-se de diversas formas.





e




Jogos simbólicos (mímica);
Manipulações de objetos (cor, forma,
textura, etc.);
Reconhecimento corporal com brincadeiras
lúdicas;
Espelho ao contrário; estimular os sentidos;
Jogo do espelho; fazer caretas e imitações
Cantigas de roda; bater palma e o pé;
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(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço,
orientando-se por noções como em frente,
atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc.,
aperfeiçoando

seus

recursos




de

deslocamento e ajustando suas habilidades
motoras, ao se envolver em brincadeiras e
atividades de diferentes naturezas.












Corrida das bexigas; cores e tamanho;
Esconde-esconde;
Pega-pega;
Passa anel;
Roda de conversa;
Explorar diferentes movimentos utilizando
fantasias.
Deslocamento no espaço com ritmo, tempo,
dentro e fora;
Circuito de habilidades motoras globais;
Circuito de coordenação motora fina (pinça,
rosca, encaixe);
Atividades manipulativas (tampinhas, caixa
sensorial, etc.);
Boliche; (utilizando numerais)
Brincadeiras de roda;
Coelhinho sai da toca;
Vivo ou morto;
Peteca;
Amarelinha;
Brincadeiras
para
desenvolver
a
coordenação motora fina;
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(EI02CG03)

Explorar

deslocamento

no

espaço

formas

de

(pular,

saltar,

dançar), combinado movimentos e segundo



Tanque de areia.



Circuito com movimentos variados e
combinados;
Circuito psicomotor;
Atividades rítmicas cantadas com regras e
imitações;
Rodas e brincadeiras cantadas;
Coelhinho sai da toca;
Jogos de pegar;
Cabra-cega;
Apresentações;
Vídeos.
Interações de rotina: higiene, alimentação,
vestir-se e despir-se;
Brincadeira de vestir o boneco;
Cantinho da fantasia;
Brincando de cabeleireiro;
Cantinho da maquiagem;




orientações do(a) professor(a).

(EI02CG04)

Demonstrar

progressiva

independência no cuidado do seu corpo,
refletindo

sobre

aprendizado,
resolver

suas

a

importância

encontrando

soluções

necessidades

desse
para

pessoais

e
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pedindo ajuda, quando necessário.



Projeto: Água

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente





Brincar com massinha de modelar;
Desenho livre ou dirigido;
Pintar utilizando diversos materiais giz de
cera, tintas, lápis de cor jumbo;
Confecção de materiais sonoros;
Confecção de máscaras;
Folhear e rasgar revistas;
Recortar, colar;
Atividades de coordenação motora fina
(pinça, rosca, encaixe);
Atividades manipulativas (tampinhas, caixa
sensorial);
Confecção de brinquedos com materiais
recicláveis.

as habilidades manuais, adquirindo controle
para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre
outros,

explorando

brinquedos diversos.

materiais,

objetos

e









TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
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7- INTRODUÇÃO
Este Plano de ensino está fundamentado na BNCC, Currículo Paulista e Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e livro
didático – PNLD, é um plano da rede municipal de ensino da cidade de Assis-SP.
Entendemos que neste Plano de Ensino as creches e pré-escolas devem ter como objetivo o acolhimento da criança e
suas famílias, e partilhar com estas os cuidados essenciais a que têm direito na infância, tais como: o cuidados com corpo,
pensamento, afetos e imaginação. Além disso, deve ampliar as experiências, respeitando a historicidade, construída no ambiente
familiar e na comunidade em que a criança está inserida. Diante disso, às propostas pedagógicas das instituições de Educação
Infantil devem se articular a partir dos seus interesses e necessidades. (P. 41 Currículo Paulista).
O campo de experiência “Traços, sons, cores e formas” contribui para ampliar a sensibilidade, desenvolver o senso
estético, empatia e respeito às diferentes culturas e identidades. Por meio do BRINCAR com diferentes sons, ritmos, formas,
cores, texturas, objetos e materiais, constroem cenários e adereços para brincadeiras de faz de conta, encenações ou para festas
tradicionais
Através de combinações de materiais, substancias, objetos e recursos tecnológicos criam e recriam danças, artes visuais,
encenações teatrais e musica. Entrando em contato com as manifestações do patrimônio cultural, artístico e tecnológico,
apropriam-se de diferentes linguagens, expressando-se com criatividade e responsabilidade as suas emoções, sentimentos,
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necessidades e ideias. Por meio do brincar, cantar, dançar, esculpir, desenhar, encenar, identificam e valorizam o seu
pertencimento social.
A avaliação dentro deste campo de experiência ocorrerá por meio do acompanhamento do processo de aprendizagem e
desenvolvimento através da observação, do registro (escrito individual e coletivo, fotos, filmagens) e da avaliação formativa.

3.2 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS BEM PEQUENAS

ANUAL
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM:


CONVIVER e fruir das manifestações artísticas e culturais da sua comunidade e de outras
culturas – artes plásticas, música, dança, teatro, cinema, folguedos e festas populares –
ampliando a sua sensibilidade, desenvolvendo senso estético, empatia e respeito as
diferentes culturas e identidades.



BRINCAR com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos, materiais,
construindo cenários e indumentárias para brincadeiras de faz de conta, encenações, ou
para festas tradicionais, enriquecendo seu repertorio e desenvolvendo seu senso estético.



PARTICIPAR de decisões e ações relativas a organização do ambiente (tanto no cotidiano
como na preparação de eventos especiais), a definição de temas e a escolha de materiais
a serem usados em atividades lúdicas e teatrais, entrando em contato com manifestações
do patrimônio cultural, artístico e tecnológico, apropriando-se de diferentes linguagens.



EXPLORAR variadas possibilidades de usos e combinações de matérias, substancias,
objetos e recursos tecnológicos para criar e recriar danças, artes visuais, encenações
teatrais, musicais, escritas e mapas, apropriando-se de diferentes manifestações artísticas
e culturais.



EXPRESSAR

com

criatividade

e

responsabilidade,

suas

emoções,

sentimentos,
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necessidades e idéias brincando, cantando, dançando, esculpindo, desenhando,
encenando, compreendendo e usufruindo o que e comunicado pelos demais colegas e
pelos adultos.


CONHECER-SE no contato criativo com manifestações artísticas e culturais locais e de
outras comunidades, identificando e valorizando o seu pertencimento étnico-racial, de
gênero e de crença religiosa, desenvolvendo sua sensibilidade, criatividade, gosto pessoal
e modo peculiar de expressão por meio de teatro, música, dança, desenho e imagens.

Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem
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(EI02TS01)

Criar

sons

com

materiais,



objetos, instrumentos musicais e com o
próprio corpo, para acompanhar diversos
ritmos de músicas.













Possíveis
temas
norteadores:
Musicalização; Cultura indígena; Amigo
bicho; Brincadeiras Musicais; Coisas da
nossa terra(folclore);
Proporcionar a exploração de diferentes
fontes sonoras, de forma que as crianças
possam experimentar várias maneiras de
produzir sons, reconhecendo nas diversas
situações cotidianas, a presença ou
ausência deles;
Participar de brincadeiras e jogos musicais,
demonstrando atenção aos momentos
adequados para tocar, esperar e cantar;
Padrões rítmicos simples podem ser
trabalhados com as crianças antes mesmo
de aprenderem a cantar;
Propor a criação de diferentes sons,
inclusive com o próprio corpo;
Os recursos multimídia poderão ser
utilizados para a gravação e escuta das
explorações musicais das crianças;
Bandinha; utilizando sucata
Manipulação de objetos variados;
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(EI02TS02) Utilizar materiais variados com
diversas

possibilidades

de





Imitação
Vídeos;
Sons da natureza.



Propiciar a exploração de diferentes
materiais, tais como: conchas, materiais
reciclados (frascos, tampas, caixas de
papelão de diversos tamanhos, tecidos de
diferentes texturas e tamanhos, rolhas),
prendedores de roupa, bolas de meia,
tintas diversas, papéis variados, palitos de
madeira, etc.;
Propiciar a utilização de materiais naturais,
que despertem o máximo de interesse da
criança pela experimentação, por meio de
experiências que passam pela observação
de pessoas, da natureza, dos materiais e
objetos, em vivências individuais e
coletivas;
Incentivar a expressão autêntica das
crianças por meio de desenhos, pinturas,
construções,
recortes,
colagens
e

manipulação

(argila, massa de modelar, água, areia, terra,
tintas, etc.), explorando cores, texturas,
superfícies, planos, formas e volumes ao
criar objetos tridimensionais.
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(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras







disponíveis no ambiente em brincadeiras
cantadas, canções, músicas e melodias,
apreciando,

descobrindo

possibilidades

sonoras,

sons
explorando

e
e



identificando elementos da música para se
expressar, interagir com os outros e ampliar
seu conhecimento de mundo.



modelagens, oportunizando experiências
em diferentes espaços;
Confecção de brinquedos;
Massinha de modelar;
Argila
Tanque de areia
Propiciar a exploração de diversas fontes
sonoras, como, aparelhos tecnológicos,
objetos e materiais rústicos, para produzir
sons e descobrir novas possibilidades de
exploração;
Convidar as crianças a identificarem e
imitarem sons conhecidos, como os sons
da natureza, sons da cultura, sons do
ambiente ou o silêncio, proporcionando
vivências de ouvir, perceber e discriminar
eventos sonoros diversos, produzidos por
variados objetos e instrumentos e
presentes
em
diferentes
produções
musicais;
Promover a escuta de obras musicais de
diversas épocas, povos, países, culturas,
gêneros, estilos, artistas... buscando
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(EIO2TS04) Demonstrar interesse, respeito e






valorização pelas diferentes manifestações
artísticas de sua comunidade e de outras
culturas.





desenvolver o prazer da escuta, o desejo
de ouvir e interagir;
Construir com as crianças instrumentos
simples, com materiais de largo alcance;
Manipulação de objetos variados;
Confecção de instrumentos musicais;
Imitação.
Oportunizar a convivência com as
diferentes manifestações artísticas e
culturais, locais e universais, pois a partir
dessas experiências diversificadas elas
podem fruir e recriar um universo de
experiências,
práticas
e
conceitos
singulares;
Propor a exploração de distintos materiais,
recursos tecnológicos, audiovisuais e
multimídia,
para
realizar
produções
culturais, exercitando sua autoria - coletiva
e individual - com gestos, sons, traços,
danças, mímicas, encenações, canções,
desenhos e modelagens, constituindo
senso estético e crítico;
Podem
também,
desenvolver
a
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sensibilidade, a criatividade, a expressão
pessoal, apropriando-se e reconfigurando,
permanentemente, sua cultura;
Vídeos;
Cartazes;
Apresentações musicais e teatrais.
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ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
8- INTRODUÇÃO
O Currículo Paulista é direcionado para os seguintes objetivos:
 Assegurar os direitos de aprendizagem de todos os estudantes paulistas, garantindo o que está previsto na BNCC, dando
continuidade aos documentos que o antecederam e contextualizando as competências e as habilidades com as especificidades do
Estado de São Paulo.


Trazer os princípios orientadores para uma escola que busca o desenvolvimento pleno de seus estudantes, por meio de um

currículo de Educação Integral, indispensável na formação dos indivíduos em suas dimensões: biológica, afetiva, social, cultural e
profissional no mundo contemporâneo.


Reafirmar os princípios de colaboração e democracia que deram origem ao documento.



Subsidiar a construção de materiais de apoio e programas específicos de modo a valorizar as experiências das diversas
redes e compartilhar o conhecimento produzido por todos.



Valorizar a Proposta Pedagógica de cada escola do território.

O Currículo Paulista apresenta, assim, os objetivos orientadores para uma escola comprometida com seu tempo, contextualizada,
na qual assegurasse a aprendizagem para todos os estudantes, considerando aspectos sociais, culturais, intelectuais, físicos,
corporais e afetivos voltados aos desafios presentes e futuros que se apresentam (e se reapresentam) na vida cotidiana dos
estudantes.
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A BNCC preconiza a concepção de que, quando o Currículo explicita para a Educação Básica os direitos que devem ser
asseguradas para todos (as) os(as) cidadãos(ãs), expressa a igualdade educacional, estabelecendo as aprendizagens essenciais
que devem ser consideradas e atendidas. Isso incluí, também, que todos (as) devem ter acesso ao ingresso e permanência
garantindo seu direito de aprender.
Ainda, mesmo assegurando as aprendizagens essenciais para toda a Educação Básica, deve ser obrigatória a concepção
de que as necessidades para o desenvolvimento das aprendizagens não são iguais para todos (as) estudantes, ou seja, a
equidade deve estar presente em todos os âmbitos da escola.

4.1- QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS BEM PEQUENAS
ANUAL
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:


CONVIVER com crianças e adultos, compartilhando situações comunicativas cotidianas,
constituindo modos de pensar, imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer.



BRINCAR com parlendas, trava-línguas, adivinhas, textos de memória, rodas, brincadeiras
cantadas e jogos, ampliando o repertório das manifestações culturais, da tradição local e de
outras culturas, enriquecendo a linguagem oral, corporal, musical, dramática, escrita, dentre
outras.
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PARTICIPAR de rodas de conversa, de relatos de experiências, de conotação e leitura de
historias e poesias, de construção de narrativas, da elaboração e descrição de papeis no qual
de conta, de exploração de materiais impressos, analisando as estratégias comunicativas, as
variedades linguísticas e descobrindo as diversas formas de organizar o pensamento.



EXPLORAR gestos, expressões, da língua, rimas, imagens textos escritos, além dos sentidos
das falas cotidianas, das palavras nas poesias, parlendas, canções e nos enredos de historias,
apropriando-se desses elementos para criar novas falas, enredos, histórias e escritas,
convencionais ou não.



EXPRESSAR sentimentos, ideias, percepções, desejos, necessidades, pontos de vista,
informações, duvidas e descobertas, utilizando múltiplas linguagens entendendo e considerando
o que é comunicado pelos colegas e adultos.



CONHECER-SE, a partir de uma apropriação autoral das linguagens, interagindo com os outros,
reconhecendo suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares, história.
Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem
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(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos,
expressando

seus

desejos,

necessidades,

sentimentos, preferências, saberes, vivências,
dúvidas e opiniões, ampliando gradativamente
suas

possibilidades

de

comunicação






e

expressão.






(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e
reconhecer rimas e aliterações em cantigas de
roda e textos poéticos.








Interações de rotina (ouvir, cantar e
recordar histórias)
Chamada;
Jogo de expressões faciais;
Brincadeiras de adivinhação a partir de
fichas ilustrativas;
Caixa musical (dramatização, imitação,
canto);
Roda de conversa (cotidiano, cantigas,
oração, brincadeiras);
Roda de histórias com diversos gêneros
textuais;
Adivinhas;
Canções com diferentes ritmos e
sonoridades;
Brincadeiras musicais (desenvolvimento
da linguagem e corporal)
Bandinha musical;
Rimas;
Parlendas;
Poemas;
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(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao
ouvir a leitura de histórias e outros textos,
diferenciando

escrita

de

ilustrações,

e

acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo,
da esquerda para a direita).











Cantigas de roda;
Caixa surpresa brincar com imitação e
adivinhação;
Roda de histórias utilizando avental e
livros.
Interações de rotina;
Teatro com fantoches;
Reconto de histórias feito pelas crianças;
Teatro entre as crianças;
Contar histórias com animais;
Brincadeiras da cultura popular utilizando
parlendas;
Confecção de cartazes, demonstrando a
direção da leitura e escrita através de
músicas, poesias e poemas;
Dramatização;

(EI02EF04) Formular e responder perguntas
sobre fatos da história narrada, identificando
cenários,

personagens

e

principais

acontecimentos, tais como “quem?”, “o quê?”,
“quando?”, “como?”, “onde?”, “o que acontece






Reconto de histórias feitas pelas
crianças;
Questionamento da história;
Análise da história;
Estimular a imaginação e a linguagem
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depois?” e “por quê?”.

(EI02EF05)

Relatar

experiências

e

fatos

acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças
teatrais assistidos etc.

(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente,
com base em imagens ou temas sugeridos,
utilizando-se de termos próprios dos textos
literários.














perguntando o que será que vai
acontecer?;
Imitação de sons relacionados a leitura
de contos ou apresentação de teatrinhos;
Interações de rotina: rodas de conversa;
Cantinho do olhar, utilizando fotografias
de atividades realizadas pelos alunos;
Listas;
Cesto de contar histórias;
Teatro com fantoches com interação das
crianças;
Reconto de histórias feitas pelas
crianças;
Teatro entre as crianças;
Brincadeiras da cultura popular utilizando
parlendas;
Contar histórias com animais;
Imitação de sons relacionados a leitura
de contos ou apresentação de teatrinhos;
Caixa musical (dramatização, imitação,
canto);
Conto e reconto;
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(EI02EF07)

Manusear

diferentes

portadores

textuais (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD,
tablet etc.), inclusive em suas brincadeiras,
demonstrando reconhecer seus usos sociais.
(EI02EF08) Manipular textos e participar de
situações de escuta para ampliar seu contato



Danças.









Cartões de chamada;
Brincadeiras musicais;
Bandinha musical;
Coordenação motoro;
Movimento de pinça;
Confecção de cartazes de receitas;
Leitura de diferentes suportes textuais,
explorando diversos gêneros: rimas,
parlendas,
poemas,
revistassem
quadrinhos, etc.;
Canções com diferentes ritmos e
sonoridades;
Cantigas de roda; (ciranda cirandinha)
Roda de leitura; (Chapeuzinho Vermelho)
Reconto de histórias.

com diferentes gêneros textuais (parlendas,
histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala,
cardápios, bilhetes, notícias etc.), ampliando
suas experiências com a língua escrita.
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(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e
suportes de escrita para desenhar, traçar letras e



pardo sobre histórias lidas ou contadas;

outros sinais gráficos escrevendo, mesmo que
de forma não convencional.

Sugestão para aprofundarem:
Desenho livre com giz de cera em papel



Passar tinta guache sobre a letra inicial do
seu nome;



Traçar desenhos e letras com carvão, em
papel pardo ou outro suporte;



Desenhar livremente com canetas grossas
e lápis de cor jumbo em sulfite ou cartolina
fazer listas de brinquedos existentes na
sala;

Desenhar livremente com dedo, pincel grosso,
tintas guache ou caseiras sobre superfícies
como: azulejos, piso, papel pardo, lixas,
cartolinas e lousas;

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
5 - INTRODUÇÃO
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As 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.
5.1 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS BEM PEQUENAS

ANUAL
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:


CONVIVER com crianças e adultos e com eles criar estratégias para investigar o mundo
social e natural, demonstrando atitudes positivas em relação a situações que envolvam
diversidade étnico-racial, ambiental, de gênero, de língua, de religião.



BRINCAR com materiais e objetos cotidianos, associados a diferentes papeis ou cenas
sociais, e com elementos da natureza que apresentam diversidade de formas, texturas,
cheiros,

cores,

tamanhos,

pesos,

densidades,

experimentando

possibilidades

de

transformação.


PARTICIPAR de atividades que oportunizem a observação de contextos diversos, atentando
para características do ambiente e das histórias locais, utilizando ferramentas de
conhecimento e instrumentos de registro, orientação e comunicação, como bussola,
lanterna, lupa, máquina fotográfica, gravador, filmadora, projetor, computador e celular.



EXPLORAR e identificar as características do mundo natural e social, nomeando-as,
reagrupando-as e ordenando-as, segundo critérios diversos.



EXPRESSAR suas observações, hipóteses e explicações sobre objetos, organismos vivos,
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fenômenos da natureza, características do ambiente, personagens e situações sociais,
registrando-as por meio de desenhos, fotografias, gravações em áudio e vídeo, escritas e
outras linguagens.


CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus próprios
interesses na relação com o mundo físico e social, apropriando-se dos costumes, das
crenças e tradições de seus grupos de pertencimento e do patrimônio cultural, artístico,
ambiental, cientifico e tecnológico.

Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem

(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e
diferenças
propriedades

entre
dos

as
objetos

tamanho),

expressando

descobertas

ao

longo

características
(textura,

do



e

massa,

sensações

e

processo

de



observação.


Brincadeiras dirigidas com lego e blocos
lógicos: separação e comparação de
tamanho, cores, formas, espessura,
peso;
Exploração de elementos da natureza
como: comparação de tamanhos (folhas,
galhos, flores, árvores e demais
elementos);
Planejar oportunidades de utilização de
instrumentos convencionais ou não para
pesar ou medir materiais diversos, por
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(EI02ET02)

Observar,

relatar

e

descrever




incidentes do cotidiano e fenômenos naturais
(luz

solar,

hipóteses

vento,
sobre

chuva
tais

etc.),

levantando

acontecimentos

e

fenômenos.






exemplo: quantas colheres de farinha
cabe em uma xícara?;
Tapete sensorial: lixa, feijão, macarrão,
embalagem de ovo, algodão, esponja de
aço, espuma, tampinhas, areia, chá
mate, etc.;
Trabalhar com receitas diversas;
Apoiar o aprimoramento das suas
habilidades em formular perguntas,
relacionar
informações,
construir
hipóteses e, com isso, ampliar seus
conhecimentos e suas experiências, com
o auxilio de: revistas, jornais, recursos
midiáticos, gráficos, etc.;
Experiências com efeitos: observação
dos estados físicos da água (líquido,
sólido e gasoso);
Observação do tempo: como está o dia
hoje?;
Plantio e observação do crescimento da
planta através do tempo;
Painel do tempo;
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(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças,
situações de cuidado de plantas e animais,
participando de pesquisas e experiências, nos




espaços da instituição e fora dela.





(EI02ET04)

Identificar

e

explorar

relações

espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo,
acima, abaixo, entre e do lado), ampliando seu




vocabulário.




Contato com animais para observação
das suas características;
Descobrir e conhecer ativamente o meio
natural, desenvolvendo atitudes de
respeito
e
cuidado,
aprimorando
habilidades que permitam ampliar suas
noções e sua compreensão sobre os
seres vivos e as relações com seu
entrono;
Passeios ecológicos;
Pesquisa de campo através entrevista
com familiares e alunos de outras salas;
Roda de conversa levantando os
conhecimentos prévios dos alunos sobre
plantas e animais;
Localizar objetos a partir de referências
espaciais dados;
Planejar, construir e explorar circuitos
motores, progredindo no domínio das
relações espaciais;
Caça ao tesouro;
Peças de encaixe;
Circuito;
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(EI02ET05) Classificar objetos, considerando
determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma
etc.), expressando-se por meio de vocabulário




Velotrol;
Cavalinhos.



Brincadeiras com sucata, classificando
por tamanho, peso, cor, forma e etc.;
Desafios: explorar e classificar diferentes
objetos de acordo com seus atributos,
incentivando a explicar os arranjos
constituídos;
Jogos dirigidos com blocos lógicos;
Oferecer materiais variados, incluindo os
elementos naturais variados, incluindo os
elementos naturais, de diferentes formas,
tamanhos, formas, tamanhos, texturas,
cores, espessuras, que podem ser
explorados
utilizando
diversos
instrumentos para compará-los, tais
como
balanças,
réguas,
trenas,
recipientes, barbantes, palmos, etc.;
Receitas;
Jogos simbólicos;



adequado.
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(EI02ET06) Identificar relações temporais e



Trenzinho
(ordem
crescente
decrescente, vice-versa, referente
altura).



Bandinha rítmica: diferenciar sons dos
instrumentos
(alto,
baixo,
rápido,
devagar, etc.);
Calendário;
Circuitos motores;
Músicas que estimulam o raciocínio
temporal;
Rodas de leitura e conversa;
Apresentações teatrais e danças.
Brincadeiras envolvendo números e sua
quantidade;
Chamadinha (Quantos alunos vieram
hoje?);
Contagem de tampinhas ou outros
objetos;
Jogo da memória (objetos x quantidade);
Leitura de histórias, parlendas, cantigas
e jogos;

utilizar conceitos básicos de tempo (agora,
antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã,

vocabulário adequado ao conceito em uso.





(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas,





lento, rápido, depressa, devagar), ampliando o

livros etc., em contextos diversos.





e
à
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(EI02ET08) Registrar com números a quantidade




Gráficos;
Listas.



Brincadeiras que proporcione contar,
recitar e registar contagens, mesmo que
de forma não convencional, com apoio
do(a) professor(a);
Chamadinha (Quantos alunos vieram
hoje?), sequencia numérica e na lousa;
Gráficos para registro de preferencias ou
assuntos trabalhados;
Jogos com números escritos ou que
envolvam contagem;
Pesquisas referentes aos números
(idade, número de calçado, roupa, peso
e etc.);
Uso do quadro numérico, calendários,
cartazes com datas de aniversários,
registros de coleções e de pontuação
nos jogos, organização de agendas
telefônicas e álbuns de figurinhas, etc.;

de crianças (meninas e meninos, presentes e
ausentes) e a quantidade de objetos da mesma
natureza (bonecas, bolas, livros etc.).
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Contagem;

7 - RECURSOS DIDÁTICOS


Base Nacional Comum Curricular (BNCC);



Currículo Paulista;



Livro didático: Cadê? Achou!;



Livro: Brinquedos, desafios e descobertas;



Livro: Os Fazeres na Educação Infantil;



Jogos para estimulação das múltiplas inteligências.



Instrumentos musicais do acervo da escola (bandinha) e também produzidos com sucata.



Cantigas de roda e músicas infantis.



Vídeos infantis e filmes, (TV na sala de aula).



Pendrive;



Rádio;



Notebook e computador;
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Celular;



Internet;



Recursos de multimídia (conjunto dos mais variados meios de comunicação: áudios, imagens, mensagens, etc. para
transmitir informações)



Fotografias;



Diferentes ferramentas para registro (lousa, celular: foto/vídeo, caderno, folha sulfite, cartazes, mural, etc.)



Diversos portadores impressos (livros de histórias, revistas, livros de pano, livros de banho, embalagens, livro didático,
jornais, gibis, ilustrações, cartazes, panfletos, etc.)



Papéis diversos (diferentes tamanhos, texturas e cores)



Materiais para pintura: tinta (caseira e convencional), recursos naturais, pincel, caneta hidrográfica, giz de cera, giz de lousa,
lápis de cor, materiais recicláveis, etc.



Jogos didáticos do acervo da escola e também produzidos com sucata



Materiais que trabalham com psicomotricidade: corda, bambolês, colchonetes, cones, bolinhas coloridas, kit jogo de futebol,
jogo de boliche, parque, tanque de areia, minhocão, etc.



Materiais para modelagem: massinha (convencional e caseira), argila, etc.



Materiais não estruturados (objetos colocados à disposição da criança para que elas inventem a sua própria brincadeira:
palitos, botões, rolos de papel higiênico, rolha, barbante, tampinhas, potes, etc.)



Materiais de diversos componentes (metal, madeira, plástico, borracha, areia, etc.)
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Materiais diversos para exploração sensorial (cheiros diversos, sabores diversos, objetos diversos para manipulação,
vendas, etc.)



Brinquedos diversos do acervo da escola e também produzidos com sucata



Elementos da natureza (folhas, galhos, flores, árvores, sementes e demais elementos)



Alfabeto (letras, nome, fichas, etc.)



Espelho



Corpo



Fantoches



Sucatas



Cola



Recorte a dedo



Receitas



Calendário



Reta numérica



Quadro numérico



- Folclore



- Família na Escola
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- Leitura



- Semana Pedagógica com temática “Meio Ambiente
Brincadeiras diversas



Teatro e/ou dramatizações



Caixas diversas (histórias, sensoriais, com objetos surpresas, etc.)



Histórias (abordando diferentes gêneros textuais e materiais diversos: avental, livros, fantoches, etc.)



Roda de conversa



Pesquisas



Gráficos



Experiências



Materiais e formas diversas para medidas de comprimento ou quantidade (fita métrica, barbante, palmo, régua, pé, litro,
xícara, copo, etc.)

7- DIMENSÕES INTEGRADORAS DE APRENDIZAGEM – permeiam todas as habilidades, portanto devem ser estudadas,
compreendidas e contempladas neste plano de ensino ao elaborarmos os projetos. Elas se encontram a partir da pág. 818, com o
título “Organizador das Dimensões Integradoras da Aprendizagem”, na versão 2 do Currículo Paulista. São elas:
132

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CASA DA MENINA “SÃO FRANCISCO DE ASSIS”
Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP
Telefone: (18) 3325-1131 – E-mail: cmenina@femanet.com

Da mesma forma serão tratados os diferentes tipos de conteúdos: factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais.

COMUNICAÇÃO/ORALIDADE,

ESPAÇO,

ÉTICA,

CONVIVÊNCIA E

LEITURA E ESCRITA

TEMPO E

DIVERSIDADE E

SOLIDARIEDADE

MOVIMENTO

SUSTENTABILIDADE

8-

AVALIAÇÃO

(Concepção/ Critérios-Foco/ Instrumentos e Formas).

O processo de avaliação, deve considerar o uso de instrumentos e formas de registros diversificadas para se observar, no
desenvolvimento da aprendizagem, princípios que contribuam para a Educação Integral dos estudantes.
Para o professor, a avaliação deve ser utilizada como um fundamento que permeia o processo do ensino e da
aprendizagem, trazendo subsídios para rever seu plano pedagógico, reorientando a partir do contexto do (a) aluno (a), a tempo de
assegurar os direitos de aprendizagem no período escolar no qual se encontra, assumindo um cunho qualitativo, voltado à
compreender os resultados expressos a curto e longo prazo, explícitos e ocultos, garantindo a progressão das proficiências nas
habilidades e a progressão das habilidades ao longo dos anos.
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A avaliação integra e constitui um espaço crítico-reflexivo da prática docente, possibilitando para as aprendizagens
coerência com os princípios educacionais de desenvolvimento pleno, a partir do percurso realizado (a) pelo estudante entre o que
se almeja e o que se concretiza.
Será utilizado vários tipos de instrumentos de avaliação, de forma que as habilidades previstas no Currículo Paulista
tornem-se indicadores no processo avaliativo de onde se quer chegar, sendo importante para a gestão pedagógica em sala de
aula, como também para a gestão escolar e na elaboração de políticas públicas. (Currículo Paulista p. 28,29)
A avaliação dentro deste campo de experiência ocorrerá por meio do acompanhamento do processo de aprendizagem e
desenvolvimento através da observação, do registro (escrito individual e coletivo, fotos, filmagens, portifólios, produções feitas
pelas crianças) e da avaliação formativa.
Lembramos ainda que “a avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não comparativamente com as
outras crianças” SET Brasil P. 47, além de enfatizar suas descobertas e aprendizagens, bem como considerar as potencialidades,
os interesses e as necessidades de cada uma delas.
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PLANO DE ENSINO
CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

ENSINO INFANTIL
MATERNAL I I
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ASSIS – 2020/2021
PROFESSORES DAS CRIANÇAS BEM PEQUENAS

MATERNAL I I:
A – DAIENE SHEILA LOPES RIBEIRO BRAGA
B – CASSIA ELIANA VIEIRA DE SOUZA
C – JULIANA VILALBA MOURA
D – MARIZA SANTOS DANTAS
E – ALINE APARECIDA SANTOS
F- ROBERTA CHIQUETO R. SALOMÃO
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

• CONVIVER 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.
• BRINCAR 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.
• PARTICIPAR 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.
• EXPLORAR 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.
• EXPRESSAR, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.
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• CONHECER-SE 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.
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O EU, O OUTRO E O NÓS

1- INTRODUÇÃO
O campo de experiência O EU, O OUTRO E O NÓS trata sobre a construção da identidade, da subjetividade, das relações
interpessoais, do respeito próprio e coletivo, da sensação de pertencimento a um grupo. As crianças são convidadas a participar
ativamente do processo educativo, reconhecer seu pertencimento a um grupo social e compreender que a diferentes modos de
dizer, de fazer, de querer, de ser, além da importância de respeitar as diferenças
O campo reflete o olhar da BNCC para a educação voltada ao autoconhecimento e aceitação dos demais. Reflete o
entendimento de que a vida é construída a partir de relacionamentos e de interações, também envolve aprender a conviver e a
trabalhar junto com os outros.
É na interação com os pares e com os 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 vistas. Conforme vivem suas
primeiras experiências sociais na família, na instituição escolar e 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 em
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. 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
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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. Sendo assim, o papel primordial dos educadores deve ser guiá-los nos primeiros passos desse caminho, estimulando e
orientando a boa convivência entre os colegas e os adultos que fazem parte do meio social do aluno.

1.1 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS BEM PEQUENAS
ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
● CONVIVER com crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, reconhecer e respeitar as
diferentes identidades e pertencimento étnico-racial, de gênero e de religião.
● BRINCAR com diferentes parceiros, envolver-se em variadas brincadeiras e jogos de regras,
reconhecer o sentido do singular, do coletivo, da autonomia e da solidariedade, constituindo as
culturas infantis.
● PARTICIPAR das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si e do
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ambiente, como das relativas às atividades propostas pelo/a professor/a, e de decisões
relativas à escola, aprendendo a respeitar os ritmos, os interesses e os desejos das outras
pessoas.
● EXPLORAR ambientes e situações, de diferentes formas, com pessoas e grupos sociais
diversos, ampliando a sua noção de mundo e sua sensibilidade em relação aos outros.
● EXPRESSAR as outras crianças e/ou adultos suas necessidades, emoções, sentimentos,
dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, oposições, utilizando diferentes linguagens, de
modo autônomo e criativo, e empenhando-se em entender o que os outros expressam.
● CONHECER-SE nas interações e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizar suas
próprias características e as das outras crianças e adultos, constituindo uma confiança em si e
uma atitude acolhedora e respeitosa em relação aos outros.
Objetivos de Aprendizagem
(EI02EO01) Demonstrar e valorizar atitudes
de cuidado, cooperação e solidariedade na
interação com crianças e adultos.

Situações de aprendizagem
● Atividade com o cuidado consigo, com o
outro, com os materiais produzidos por eles
e o com o ambiente;
● Oportunidades para aprendizagem de
fórmulas sociais de comunicação: muito
obrigado, com licença, por favor, etc.;
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● Atividades em roda como recontagem de
histórias onde desenvolva a linguagem e a
capacidade de ouvir;
● Confecção de cartazes com lista de
combinados;
● Atividades e Brincadeiras que envolvam o
trabalho coletivo;
● Abordagem temática: “Eu sou assim”
(atividades para identidade e adaptação).
(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de
si e confiança em sua capacidade para
enfrentar
identificando

dificuldades
cada

vez

e

desafios,
mais

suas

possibilidades, de modo a agir para ampliálas.

● Atividades de cuidados e higiene com o
próprio corpo e ambiente;
● Chamada (fotos, ficha de nome, leitura do
nome e sobrenome - professor);
● Atividades ante ao espelho;
● Massa de modelar;
● Atividades envolvendo o corpo e pertences
das crianças;
● Quebra-cabeça;
● Confecção do livro de biografia das
crianças;
● Fichas com o nome e foto das crianças;
● Atividade com fotos das famílias;
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(EI02EO03) Compartilhar os objetos, os
temas, as personagens e os espaços com
crianças da mesma faixa etária, de faixas
etárias diferentes e adultos.

● Desenho com giz o contorno do corpo das
crianças na lousa, papel, papelão ou chão;
● Circuitos psicomotores;
● Amarelinha;
● Estafetas;
● Bingo com as letras do nome;
● Aprendendo a se vestir;
● Este é o meu calçado;
● Painel (estes são meus amigos, esta é a
minha família);
● Cantinhos diversos;
● Leitura
de
histórias
infantis
sobre
valorização e superação.
● Peças de encaixe;
● Bandinha musical;
● Atividades no parque da escola;
● Atividades coletivas como hora do conto,
festas e eventos que abrange toda escola;
Brincadeiras de casinha e faz-de-conta;
● Sequência didática: pág.192 Livro didático
“Cadê? Achou!”;
● Hora do Conto;
● Momento Cívico;
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●
●
●
●
●
●
●

(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e
os adultos, buscando compreendê-los e
fazendo-se compreender, ampliando suas
possibilidades expressivas e comunicativas.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Baile de Carnaval;
Festa Junina;
Atividades da Semana das Crianças;
Atividades da Semana do Folclore;
Musicalizar e brincar: pág. 199 Livro
Didático “Cadê? Achou!;
Desenho do contorno Corporal: pág 200
Livro Didático Cadê? Achou!;
Monóculo de garrafa pet pág. 209 Livro
didático “Cadê? Achou!;
Fantoches;
Fantasias.
Roda de conversa;
Brincadeiras com mímicas;
Leitura de pequenas histórias e reconto das
mesmas ao modo da criança;
Desenhos livres com diferentes materiais
gráficos;
Dança;
Teatro;
Cantos (músicas);
Jogos imitativos;
Fantoches;
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(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm
características físicas diferentes, valorizando
e respeitando essas diferenças.

● Roda de leitura;
● Roda de cantigas;
● Cesto dos tesouros: com objetos trazidos
de casa;
● Leitura de Figuras;
● Leitura de histórias realizada pela criança
para o grupo;
● Socialização de atividades que foram
realizadas em conjunto com a Família;
● Listas contendo (músicas, alimentos,
brincadeiras, brinquedos, histórias) que as
crianças apreciam;
● Projeto: Hora do conto;
● Passeios (bairro/escola);
● Brincadeiras de faz de conta;
● Adivinhações;
● Parlendas.
● Fichas com nomes e fotos das crianças;
● Confecção de livros com a biografia de
cada criança.
● Mural com foto de seus familiares;
● Exploração de revistas e livros;
● Atividades com filmes, vídeos e livros que
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●
●

●

●

●
●
●
●

●

tratam de culturas de diferentes povos;
Desenhar
os
colegas
com
suas
características próprias;
Leitura e reconto de histórias como “Menina
bonita do laço de fita”, “Patinho Feio”, “O
Cabelo de Lelê”, “O Pé do Igor”, etc.;
Medir as crianças com barbante e fixar na
parede para a visualização e comparação
de todos;
Em roda de conversa, citar uma
característica física dos amigos que lhe
agrada; Montagem de esquema corporal
com recortes de revista;
Cara Redonda;
Atividades frente ao espelho: observar o
próprio corpo e dos colegas,
Elaboração de gráficos (peso, altura,
número do calçado),
Atividades envolvendo comparação entre a
turma através da observação dos colegas
(comprimento, cor e tipo de cabelos, cor
dos olhos, tom da pele);
Histórias;
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(EI02EO06) Respeitar regras básicas de
convívio social nas interações e brincadeiras,
identificando

e

compreendendo

seu

pertencimento nos diversos grupos dos quais
participa.

● Jogos que envolvam o toque do próprio
corpo e dos colegas;
● Fichas com fotos recortadas de revistas;
● Avental de história;
● Caixa de História: A Caixa de Lápis de Cor;
● História: O menino de todas as cores;
● Cartaz de conscientização sobre o Autismo.
● Lista de Combinados (O que não pode fazer
na escola; O que não pode fazer em lugar
nenhum e o que gostamos e podemos fazer
na escola);
● Brincadeiras e jogos de roda com regras,
como cabra-cega, lenço-que-corra, João
comeu o pão, Caiu-no-poço; Balançacaixão; Pega-pega; Pique-esconde; Dança
da cadeira etc.;
● Estafetas;
● Zelar pelos materiais confeccionados por si
e pelos demais colegas;
● Atividade: Quem está falando/cantando;
● Roda de conversa;
● Roda de leitura;
● Circuito (atividades motoras e Dia do
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(EI02EO07) Resolver conflitos nas interações
e brincadeiras, com a orientação do (a)
professor(a), por meio do diálogo, utilizando
seus recursos pessoais, respeitando as
outras crianças e buscando reciprocidade.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Trânsito);
Balões no lençol;
Atividades de Musicalização;
Rabo do Burro;
Atividades de Pintura;
Boliche;
Minhocão;
Bola no Aro;
Cambalhotas;
Recorte com tesoura;
Bingo;
Brincadeiras no parque.
Roda de Conversa;
Jogos de quebra-cabeça;
Peças de encaixe;
Jogos de construtor;
Brincadeiras de roda;
Brincadeiras de faz-de-conta;
Lista de Combinados (O que não pode fazer
na escola; O que não pode fazer em lugar
nenhum e o que gostamos e podemos fazer
na escola);
Brincadeiras no parque, demonstrando com
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diálogo suas vontades e preferências,
respeitando reciprocamente as vontades e
preferências dos amigos;
● Vivência
de
atitudes
de
cortesia:
cumprimentar, agradecer, pedir licença,
saber ouvir, pedir desculpas;
● Vivência de atividades de ajuda na
organização e manutenção da limpeza da
sala, cuidados com o material coletivo.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
2- INTRODUÇÃO

Apresentação do campo de experiência CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS compreende fatores essenciais nos
ambientes de aprendizagens para o desenvolvimento integral das crianças na Educação Infantil, sendo assim, as experiências
vivenciadas por meio desse campo precisam ser ricas e diversificadas, compreendendo que, gestos , mímicas, posturas e
movimentos expressivos compõem uma linguagem fundamental com a qual as crianças se expressam, se comunicam, constroem
conhecimentos e se desenvolvem de forma global.
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De acordo com o Currículo Paulista e da BNCC é dever dos profissionais da Educação Infantil oportunizar situações de
aprendizagens coesas, estruturadas, intencionais, compromissadas e problematizadoras colocando a criança como protagonista
permeando o desenvolvimento de um conjunto de competências que envolvam colaboração, respeito, pensamento crítico,
resolução de problemas, responsabilidade e autoconhecimento.
Na concepção educacional expressa nas DCNEI (Resolução CNE/CEB nº 05/09), corpo, gestos e movimentos são destacados
como mediadores básicos da aprendizagem e do desenvolvimento de todas as crianças, inclusive das que apresentam algum tipo
de comprometimento motor.
Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos
norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que: I – promovam o conhecimento de si e do mundo por meio
da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da
individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; II – favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical.
Sendo assim, os profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Assis, precisam compreender que trabalhar com
esse campo de experiência exige a garantia dos direitos de aprendizagem, sendo estes: conviver, brincar, expressar, explorar e
conhecer-se, para que a criança possa avançar em suas competências corporais. Isso demanda do professor, desenvolver um
trabalho pautado nos objetivos de aprendizagem específicos que estão organizados em três grupos de faixa etária, que são:
Bebês, Crianças bem pequenas e Crianças pequenas.
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Para nortear todo o trabalho realizado, o professor precisa realizar a avaliação contínua, diagnóstica, processual e formativa com o
objetivo de acompanhar o desenvolvimento da criança em suas aprendizagens possibilitando ao docente a reflexão sobre a prática
pedagógica.
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2.1- QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS BEM PEQUENAS

ANUAL
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:
● CONVIVER com crianças e adultos e experimentar, de múltiplas formas, a gestualidade que
marca sua cultura e está presente nos cuidados pessoais, na dança, na música, no teatro,
nas artes circenses, nos jogos, na escuta de histórias e nas brincadeiras.
● BRINCAR, utilizando movimentos para: expressar-se; explorar espaços, objetos e
situações; imitar; jogar; imaginar; interagir e utilizar criativamente o repertório da cultura
corporal e do movimento.
● PARTICIPAR de diversas atividades de cuidados pessoais e do contexto social, de
brincadeiras, encenações teatrais ou circenses, danças e músicas; desenvolver práticas
corporais e autonomia para cuidar de si, do outro e do ambiente.
● EXPLORAR amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas; descobrir
modos de ocupação e de uso do espaço com o corpo e adquirir a compreensão do seu
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corpo no espaço, no tempo e no grupo.
● EXPRESSAR corporalmente emoções, ideias e opiniões, tanto nas relações cotidianas
como nas brincadeiras, nas dramatizações, na dança, nas músicas, na contação de
histórias, dentre outras manifestações, empenhando-se em compreender o que outros
também expressam.
● CONHECER-SE nas diversas oportunidades de interações e explorações com seu corpo;
reconhecer e valorizar o seu pertencimento de gênero, étnico-racial e religioso.

Objetivos de Aprendizagem
(EI02CG01)

Apropriar-se

de

gestos

Situações de aprendizagem
e

movimentos de sua cultura no cuidado de si e
nos

jogos

papéis

e

sociais

brincadeiras,
que

vão

reproduzindo

conhecendo

expressando-se de diversas formas.

e

● Jogos simbólicos:
- Mímica
- Brincadeiras de faz de conta: salão de
beleza / casinha / supermercado / médico /
super-herói,
representando
diferentes
papéis;
● Manipulações de objetos (cor, forma, textura
etc.);
● Reconhecimento corporal com brincadeiras
lúdicas;
● Reconhecimento da identidade:
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●

●

●
●

- Do outro,
- Espelho ao contrário,
- Jogo do espelho,
Brincadeiras:
- Jogo de caixa surpresa;
- Cantigas de roda;
- Corrida das bexigas;
- Esconde-esconde;
- Pega-pega;
- Passa anel;
- Faz de conta;
- Andei, andei...
- Seu Lobo
Brincadeiras com musicalização:
- Dança dos bichos
- Cabeça, ombro, joelho e pé;
- Músicas e danças com gestos;
Fantasias;
Brinquedos não estruturados.
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(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço,
orientando-se por noções como em frente,
atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc.,
aperfeiçoando

seus

recursos

de

deslocamento e ajustando suas habilidades
motoras, ao se envolver em brincadeiras e
atividades de diferentes naturezas.

● Deslocamento no espaço com ritmo, tempo,
dentro e fora;
● Circuito de habilidades motoras global;
● Circuito com velotrol;
● Circuito de coordenação motora fina (pinça,
rosca, encaixe);
● Atividades manipulativas (tampinhas, caixa
sensorial);
● Contar histórias com animais;
● Brincadeiras diversas:
- Boliche,
- Brincadeiras de roda,
- Coelhinho sai da toca,
- Vivo ou morto,
- Peteca,
- Bexigas,
- Dança da cadeira,
- Cama de gato,
- Estátua,
- Pipa,
- Avião de papel,
- Barco de tampinhas de garrafa pet,
- Atividade Flutua ou afunda pág.271 Livro
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Didático “Cadê? Achou!”,
- Caça aos focos do mosquito da dengue
(Projeto SME),
- Cabeça, ombro, joelho e pé,
- Meu mestre mandou,
- Arremesso de Bambolês,
- Bola no cesto,
- Atividades nos brinquedos do parque,
- Pula-carniça,
- Guerra de Bolinhas (Queimada),
- Brincadeiras com cordas (pular ondas,
passar por baixo e por cima, pular cordas),
- Atividades com bolas,
- Bambolês,
- Brincadeiras de imitação,
- Dança.
(EI02CG03)
Explorar
formas
de
● Deslocamento no espaço com ritmo, tempo,
dentro e fora;
deslocamento no espaço (pular, saltar,
● Circuito de habilidades motoras global;
dançar), combinado movimentos e segundo
● Circuito com velotrol;
orientações do(a) professor(a).
● Circuito de coordenação motora fina (pinça,
rosca, encaixe);
● Atividades manipulativas (tampinhas, caixa
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sensorial);
● Contar histórias com animais;
● Brincadeiras diversas:
- Boliche,
- Brincadeiras de roda,
- Coelhinho sai da toca,
- Vivo ou morto,
- Peteca,
- Bexigas,
- Dança da cadeira,
- Cama de gato,
- Estátua,
- Pipa,
- Avião de papel,
- Barco de tampinhas de garrafa pet,
- Atividade Flutua ou afunda pág.271 Livro
Didático “Cadê? Achou!”,
- Caça aos focos do mosquito da dengue
(Projeto SME),
- Cabeça, ombro, joelho e pé,
- Meu mestre mandou,
- Arremesso de Bambolês,
- Bola no cesto,
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(EI02CG04)

Demonstrar

progressiva

independência no cuidado do seu corpo,
refletindo

sobre

aprendizado,
resolver

suas

a

importância

encontrando

soluções

necessidades

desse
para

pessoais

pedindo ajuda, quando necessário.

e

- Atividades nos brinquedos do parque,
- Pula-carniça,
- Guerra de Bolinhas (Queimada),
- Brincadeiras com cordas (pular ondas,
passar por baixo e por cima, pular cordas),
- Atividades com bolas,
- Bambolês,
- Brincadeiras de imitação,
- Dança.
● Jogos coletivos;
● Pegue a cauda, corrida do saci;
● Jogos em estafeta;
● Batata quente;
● Atividades com cuidados de higiene
pessoal;
● Brincadeira de casinha e faz-de-conta;
● Vestir o boneco;
● Passeio pelo bairro com cuidado no trânsito;
● Promover diariamente rotinas de cuidados
com o corpo: escovar os dentes, higiene das
mãos, assoar o nariz, pentear os cabelos,
aprender a se vestir/despir, calçar sapato,
utilizar o vaso sanitário, alimentar-se sem
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ajuda, guardar os pertences;
● Atividades de relaxamento.

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente
as habilidades manuais, adquirindo controle
para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre
outros,

explorando

brinquedos diversos.

materiais,

objetos

e

● Massinha de modelar;
● Desenhar com giz o contorno do corpo na
lousa, papel ou chão;
● Folhear, rasgar e recortar (tesoura/mãos)
revistas e jornais;
● Desenho livre com diferentes materiais
gráficos;
● Pintura livre e coordenada com diferentes
materiais gráficos;
● Carimbos;
● Pintura Mágica;
● Colagem;
● Alinhavo;
● Atividades de pinçamento;
● Traçar marcas gráficas utilizando diferentes
materiais (giz de cera, giz de lousa, lápis de
cor, caneta hidrográfica, pincel atômico,
brocha, pincel, esponja, dedo, cotonete,
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●
●
●
●
●
●

carvão);
Montanha Russa,
Colagem
utilizando
figuras
grandes/pequenas,
Dobradura,
Roupa no Varal,
Encaixe de contas grandes e macarrão em
fios,
Livro sensorial ou cubos de espuma
sensorial
(amarrar
cordão,
abotoar/desabotoar, abrir/fechar zíper, etc.).

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
3- INTRODUÇÃO
Este Plano de ensino está fundamentado na BNCC, Currículo Paulista e Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e livro
didático – PNLD, é um plano da rede municipal de ensino da cidade de Assis-SP.
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Entendemos que neste Plano de Ensino as creches e pré-escolas devem ter como objetivo o acolhimento da criança e
suas famílias, e partilhar com estas os cuidados essenciais a que têm direito na infância, tais como: o cuidados com corpo,
pensamento, afetos e imaginação. Além disso, deve ampliar as experiências, respeitando a historicidade, construída no ambiente
familiar e na comunidade em que a criança está inserida. Diante disso, às propostas pedagógicas das instituições de Educação
Infantil devem se articular a partir dos seus interesses e necessidades. (P. 41 Currículo Paulista).
O campo de experiência “Traços, sons, cores e formas” contribui para ampliar a sensibilidade, desenvolver o senso
estético, empatia e respeito às diferentes culturas e identidades. Por meio do BRINCAR com diferentes sons, ritmos, formas,
cores, texturas, objetos e materiais, constroem cenários e adereços para brincadeiras de faz de conta, encenações ou para festas
tradicionais
Através de combinações de materiais, substâncias, objetos e recursos tecnológicos criam e recriam danças, artes visuais,
encenações teatrais e música. Entrando em contato com as manifestações do patrimônio cultural, artístico e tecnológico,
apropriam-se de diferentes linguagens, expressando-se com criatividade e responsabilidade as suas emoções, sentimentos,
necessidades e idéias. Por meio do brincar, cantar, dançar, esculpir, desenhar, encenar, identificam e valorizam o seu
pertencimento social.
A avaliação dentro deste campo de experiência ocorrerá por meio do acompanhamento do processo de aprendizagem e
desenvolvimento através da observação, do registro (escrito individual e coletivo, fotos, filmagens) e da avaliação formativa.
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3.1 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS BEM PEQUENAS

ANUAL
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:
● CONVIVER e fruir das manifestações artísticas e culturais da sua comunidade e de outras
culturas – artes plásticas, música, dança, teatro, cinema, folguedos e festas populares –
ampliando a sua sensibilidade, desenvolvendo senso estético, empatia e respeito às
diferentes culturas e identidades.
● BRINCAR com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos, materiais,
construindo cenários e indumentárias para brincadeiras de faz de conta, encenações, ou
para festas tradicionais, enriquecendo seu repertório e desenvolvendo seu senso estético.
● PARTICIPAR de decisões e ações relativas à organização do ambiente (tanto no cotidiano
como na preparação de eventos especiais), a definição de temas e a escolha de materiais
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a serem usados em atividades lúdicas e teatrais, entrando em contato com manifestações
do patrimônio cultural, artístico e tecnológico, apropriando-se de diferentes linguagens.
● EXPLORAR variadas possibilidades de usos e combinações de materiais, substâncias,
objetos e recursos tecnológicos para criar e recriar danças, artes visuais, encenações
teatrais, musicais, escritas e mapas, apropriando-se de diferentes manifestações artísticas
e culturais.
● EXPRESSAR

com

criatividade

e

responsabilidade,

suas

emoções,

sentimentos,

necessidades e idéias brincando, cantando, dançando, esculpindo, desenhando,
encenando, compreendendo e usufruindo o que e comunicado pelos demais colegas e
pelos adultos.
● CONHECER-SE no contato criativo com manifestações artísticas e culturais locais e de
outras comunidades, identificando e valorizando o seu pertencimento étnico-racial, de
gênero e de crença religiosa, desenvolvendo sua sensibilidade, criatividade, gosto pessoal
e modo peculiar de expressão por meio de teatro, música, dança, desenho e imagens.

Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem
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(EI02TS01)

Criar

sons

com

materiais,

objetos, instrumentos musicais e com o
próprio corpo, para acompanhar diversos
ritmos de músicas.

● Possíveis
temas
norteadores:
Musicalização; Cultura indígena; Amigo
bicho; Brincadeiras Musicais; Coisas da
nossa terra (folclore);
● Brincadeiras com musicalização: Dona
tartaruga, Lavando a roupa, O jacaré foi
passear lá na lagoa, O carrinho do papai, A
lagarta comilona, Clip Clap; Cultura
indígena: Yapo;
● Proporcionar a exploração de diferentes
fontes sonoras, de forma que as crianças
possam experimentar várias maneiras de
produzir sons, reconhecendo nas diversas
situações cotidianas, a presença ou
ausência deles;
● Participar de brincadeiras e jogos musicais,
demonstrando atenção aos momentos
adequados para tocar, esperar e cantar;
● Padrões rítmicos simples podem ser
trabalhados com as crianças antes mesmo
de aprenderem a cantar;
● Propor a criação de diferentes sons,
inclusive com o próprio corpo;
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(EI02TS02) Utilizar materiais variados com
diversas

possibilidades

de

manipulação

(argila, massa de modelar, água, areia, terra,
tintas, etc.), explorando cores, texturas,
superfícies, planos, formas e volumes ao
criar objetos tridimensionais.

● Os recursos multimídia poderão ser
utilizados para a gravação e escuta das
explorações musicais das crianças;
● Chocalho;
● Bandinha Musical;
● Bandinha de sucata;
● Rodas de cantigas;
● Atividades que promova e diferencia o
silêncio do som;
● Atividades de audição e reprodução dos
sons com o corpo e objetos disponíveis no
cotidiano da sala;
● Canto e interpretação da música Yapo.
● Possíveis temas norteadores: Cores e
Formas; Monteiro Lobato; Grandes artistas
(Releitura de obras);
● Propiciar a exploração de diferentes
materiais, tais como: conchas, materiais
reciclados (frascos, tampas, caixas de
papelão de diversos tamanhos, tecidos de
diferentes texturas e tamanhos, rolhas),
prendedores de roupa, bolas de meia,
tintas diversas, papéis variados, palitos de
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●

●

●
●

madeira, etc.;
Propiciar a utilização de materiais naturais,
que despertem o máximo de interesse da
criança pela experimentação, por meio de
experiências que passam pela observação
de pessoas, da natureza, dos materiais e
objetos, em vivências individuais e
coletivas. Incentivar a expressão autêntica
das crianças por meio de desenhos,
pinturas, construções, recortes, colagens e
modelagens, oportunizando experiências
em diferentes espaços;
Pintura em telas, papelões, pets, isopor,
cartelas de ovos, cavaletes, sulfites, tecido,
lixa,
tripé,
celofane,
entre
outras
superfícies, com pincéis, dedos, esponjas,
hastes flexíveis, chumaços de algodão,
canudos plásticos etc., utilizando tintas de
diferentes gêneros e cores: barro, borra de
café, beterraba etc.;
Recriar obras de arte através da
manipulação de argila e massa de modelar;
Confeccionar e explorar massa de modelar
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●
●
●

●

●
●
●
●

●
●

●

caseira;
Brincadeiras em tanque de areia;
Brincadeiras em piscina de lona;
Carimbos das mãos e pés com diferentes
tipos de tintas e em variados planos e
superfícies;
Confecção de obras com colagens de
diferentes materiais e texturas em variados
planos e superfícies;
Caixa das sensações;
Tapete das sensações;
Confecção de obras, brinquedos e
instrumentos musicais com sucata;
Coleta de folhas, cascas e galhos de
árvores e plantas para exploração e
confecção de painéis e cartazes;
Peças de encaixe de diferentes estilos;
Confecção de máscaras e fantasias
temáticas utilizando diferentes meios, como
papéis variados, sucata, caixa de papelão,
pet, algodão, lantejoulas, glitter, barbantes,
pratos de papelão, elásticos, tecidos etc.;
Caça ao tesouro com objetos encontrados
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(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras

●
●
●
●

disponíveis no ambiente em brincadeiras
cantadas, canções, músicas e melodias,
apreciando,

descobrindo

possibilidades

sonoras,

sons
explorando

e

●

e

identificando elementos da música para se

●

expressar, interagir com os outros e ampliar
seu conhecimento de mundo.

●

no parque;
Pintura do corpo;
Produção de tintas caseiras;
Atividade com receitas.
Possíveis temas norteadores: A hora do
conto; Roda de músicas; Musicalização – A
mulher do sapo, A lagarta e a borboleta;
Brincadeiras musicais; Bandinha Musical;
Utilizar partes do próprio corpo para a
produção de som em atividades com
cantigas.
Propiciar a exploração de diversas fontes
sonoras, como, aparelhos tecnológicos,
objetos e materiais rústicos, para produzir
sons e descobrir novas possibilidades de
exploração.
Convidar as crianças a identificarem a
imitar sons conhecidos, como os sons da
natureza, sons da cultura, sons do
ambiente ou o silêncio, proporcionando
vivências de ouvir, perceber e discriminar
eventos sonoros diversos, produzidos por
variados objetos e instrumentos e
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●

●
●

●

●
●
(EIO2TS04) Demonstrar interesse, respeito e
valorização pelas diferentes manifestações
artísticas de sua comunidade e de outras
culturas.

●

presentes
em
diferentes
produções
musicais.
Promover a escuta de obras musicais de
diversas épocas, povos, países, culturas,
gêneros, estilos, ritmos e artistas,
buscando desenvolver o prazer da escuta,
o desejo de ouvir e interagir.
Construir com as crianças instrumentos
simples, com materiais de largo alcance.
Caixa
surpresa
com
pequenos
instrumentos musicais para exploração da
música “Loja do Mestre André”;
Utilização da caixa de som e microfone
para apresentação shows das crianças e
brincadeiras de karaokê;
Atividades com músicas de relaxamento;
Músicas relacionadas às partes do corpo
humano.
Oportunizar a convivência com as
diferentes manifestações artísticas e
culturais, locais e universais, pois a partir
dessas experiências diversificadas elas
podem fruir e recriar um universo de
171

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CASA DA MENINA “SÃO FRANCISCO DE ASSIS”
Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP
Telefone: (18) 3325-1131 – E-mail: cmenina@femanet.com

●

●

●
●
●

●

experiências,
práticas
e
conceitos
singulares;
Propor a exploração de distintos materiais,
recursos tecnológicos, audiovisuais e
multimídia,
para
realizar
produções
culturais, exercitando sua autoria - coletiva
e individual - com gestos, sons, traços,
danças, mímicas, encenações, canções,
desenhos e modelagens, constituindo
senso estético e crítico;
Podem
também,
desenvolver
a
sensibilidade, a criatividade, a expressão
pessoal, apropriando-se e reconfigurando,
permanentemente, sua cultura;
Participação e apresentação de dança,
músicas e encenação nas festas escolares;
Apreciação de teatros folclóricos nas
unidades escolares;
Apreciação
e
participação
de
apresentações culturais no momento
cívico;
Brincadeira de faz de conta com diferentes
fantasias;
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● Sessão Cinema com vídeos e filmes sobre
diferentes
manifestações
culturais;
Participação na exposição de seus
trabalhos e visualização dos trabalhos dos
demais;
● Rodas de conversa com diferentes temas
artísticos e culturais;
● Leitura de histórias, contos e lendas;
● Reprodução de obras de arte que retratam
culturas variadas;
● DVD, fotos e outros materiais de mídia
sobre o tema;
● Confecção de cartazes;
● Escuta de músicas típicas;
● Roda de conversa;
● Festa Junina;
● Festa da Família;
● Teatro “Sítio do Pica Pau Amarelo” (Projeto
Folclore);
● Dramatização da música: A Linda Rosa
Juvenil
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ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
4- INTRODUÇÃO
O Currículo Paulista é direcionado para os seguintes objetivos:
● Assegurar os direitos de aprendizagem de todos os estudantes paulistas, garantindo o que está previsto na BNCC, dando
continuidade aos documentos que o antecederam e contextualizando as competências e as habilidades com as especificidades do
Estado de São Paulo.
● Trazer os princípios orientadores para uma escola que busca o desenvolvimento pleno de seus estudantes, por meio de um
currículo de Educação Integral, indispensável na formação dos indivíduos em suas dimensões: biológica, afetiva, social, cultural e
profissional no mundo contemporâneo.
● Reafirmar os princípios de colaboração e democracia que deram origem ao documento.
● Subsidiar a construção de materiais de apoio e programas específicos de modo a valorizar as experiências das diversas
redes e compartilhar o conhecimento produzido por todos.
● Valorizar a Proposta Pedagógica de cada escola do território.
O Currículo Paulista apresenta, assim, os objetivos orientadores para uma escola comprometida com seu tempo, contextualizada,
na qual assegura a aprendizagem para todos os estudantes, considerando aspectos sociais, culturais, intelectuais, físicos,
corporais e afetivos voltados aos desafios presentes e futuros que se apresentam (e se reapresentam) na vida cotidiana dos
estudantes.
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A BNCC preconiza a concepção de que, quando o Currículo explicita para a Educação Básica os direitos que devem ser
asseguradas para todos (as) os (as) cidadãos (ãs), expressa a igualdade educacional, estabelecendo as aprendizagens essenciais
que devem ser consideradas e atendidas. Isso incluí, também, que todos (as) devem ter acesso ao ingresso e permanência
garantindo seu direito de aprender.
Ainda, mesmo assegurando as aprendizagens essenciais para toda a Educação Básica, deve ser obrigatória a concepção
de que as necessidades para o desenvolvimento das aprendizagens não são iguais para todos (as) estudantes, ou seja, a
equidade deve estar presente em todos os âmbitos da escola.

4.1- QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS BEM PEQUENAS
ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

DIREITOS DE APRENDIZAGEM:
● CONVIVER com crianças e adultos, compartilhando situações comunicativas cotidianas,
constituindo modos de pensar, imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer.
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● BRINCAR com parlendas, trava-línguas, adivinhas, textos de memória, rodas, brincadeiras
cantadas e jogos, ampliando o repertório das manifestações culturais, da tradição local e de
outras culturas, enriquecendo a linguagem oral, corporal, musical, dramática, escrita, dentre
outras.
● PARTICIPAR de rodas de conversa, de relatos de experiências, de conotação e leitura de
histórias e poesias, de construção de narrativas, da elaboração e descrição de papéis no qual
de conta, de exploração de materiais impressos, analisando as estratégias comunicativas, as
variedades linguísticas e descobrindo as diversas formas de organizar o pensamento.
● EXPLORAR gestos, expressões, da língua, rimas, imagens textos escritos, além dos sentidos
das falas cotidianas, das palavras nas poesias, parlendas, canções e nos enredos de histórias,
apropriando-se desses elementos para criar novas falas, enredos, histórias e escritas,
convencionais ou não.
● EXPRESSAR sentimentos, idéias, percepções, desejos, necessidades, pontos de vista,
informações, dúvidas e descobertas, utilizando múltiplas linguagens entendendo e considerando
o que é comunicado pelos colegas e adultos.
● CONHECER-SE, a partir de uma apropriação autoral das linguagens, interagindo com os outros,
reconhecendo suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares, história.
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Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos,
expressando

seus

desejos,

necessidades,

sentimentos, preferências, saberes, vivências,
dúvidas e opiniões, ampliando gradativamente
suas

possibilidades

expressão.

de

comunicação

e

● Caixa de música (dramatização, imitação,
canto);
● Roda de Conversa diária como meio da
criança vivenciar o planejamento do dia;
● Caixa surpresa com fichas de diferentes
imagens para exploração e diálogo sobre
as mesmas;
● Brincadeiras de faz de conta;
● Invenções e conto de histórias pelas
crianças;
● Confecção de máscaras do humor;
● Desenho livre;
● Pintura livre;
● Brincadeiras frente ao espelho;
● Quebra cabeça com partes da face
(Sorrindo, Triste, Chorando, Bravo,
Angustiado, alegre, com sono, dormindo,
etc.);
● Fantoches;
● Leitura de histórias;
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(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e
reconhecer rimas e aliterações em cantigas de
roda e textos poéticos.

● Elaboração de combinados antes dos
jogos e brincadeiras;
● Painel: “Esta é a minha Família”, ”Estes
são os meus amigos”;
● Painel de fotos com a rotina diária;
● Livro da Vida;
● Bingo com o nome próprio;
● Caça ao tesouro com fotos dos alunos
colada em bolas coloridas dentro da
piscina; Como eu venho para a escola;
● Esta é a minha casa!;
● Meu nome;
● Cartaz com o Poema: Gente tem
sobrenome.
● Escolha a sua música;
● Dança
● Atividades com leitura e exploração de
livros com parlendas, poemas, versos,
contos;
● Ouvir diversas histórias gravadas de
diferentes estilos literários;
● Teatros;
● Cantigas de roda;
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(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao
ouvir a leitura de histórias e outros textos,
diferenciando

escrita

de

ilustrações,

e

acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo,
da esquerda para a direita).

● Confecção e leitura de cartazes com a
escrita de textos de diferentes estilos
literários;
● Atividades de musicalização (“Elefante
tem dobrinhas”, “Cabeça, ombro, joelho e
pé”);
● Caixa de música;
● Atividade: Que som é esse? (sons dos
animais, natureza, etc.);
● Adivinha quem está cantando?;
● Karaokê;
● Bandinha;
● Instrumentos Musicais não estruturados
● Roda de Conversa;
● Folhear e explorar revistas, gibis, livros e
jornais etc.;
● Reconto de histórias;
● Listas de combinados;
● Exploração de diversos tipos de listas em
lousa;
● Calendário;
● Painel de aniversariantes;
● Leitura e preparo de receitas culinárias;
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● Fichas com nomes dos alunos;
● Confecção e apresentação do livro de
biográfica dos alunos;
● Atividades com giz de cera e lousa,
utilizando chão, lousa, papel pardo;
cartolinas, sulfites etc.;
● Roda de leitura;
● Audição e reprodução de parlendas,
adivinha, quadrinhas, trava-línguas;
● Cartazes contendo: Listas com diferentes
temas, receitas, poemas, músicas,
gráficos;
● Cantinho da leitura;
● Sacola Literária 2ºsemestre (levar o livro
para casa semanalmente);
● Confecção do livro de cantigas de roda;
● Registro do reconto na lousa.
● Álbum de imagens (Livro Didático “Cadê?
Achou!” – Pág. 219)
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(EI02EF04) Formular e responder perguntas
sobre fatos da história narrada, identificando
cenários,

personagens

e

principais

acontecimentos, tais como “quem?”, “o quê?”,
“quando?”, “como?”, “onde?”, “o que acontece
depois?” e “por quê?”.

● Leitura de histórias;
● Reconto de histórias;
● Ilustração de histórias com diferentes
matérias gráficas e de recorte e colagem;
Teatro de fantoches;
● Confecção de personagens das histórias
com sucata;
● Sessão Cinema com vídeos e filmes
infantis;
● Roda de Conversa;
● Confecção de livros de histórias e
músicas;
● Caixa de história com diversos temas (Os
três porquinhos, etc.);
● Hora do conto em conjunto com as
turmas
MIIA,
MIIB
e
MIIC
(semanalmente);
● Ficha com sequência de histórias;
● Leitura de imagens;
● Roda literária.
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(EI02EF05)

Relatar

experiências

e

fatos

acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças
teatrais assistidos etc.

(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente,
com base em imagens ou temas sugeridos,
utilizando-se de termos próprios dos textos
literários.

● Roda de conversa;
● Desenhos e ilustrações com diferentes
fontes gráficas, planos e superfícies;
● Massa de modelar industrial e caseira;
● Peças de encaixe;
● Roda literária;
● Dramatizações;
● Cineminha (recurso projetor ou sala de
TV);
● Roda de leitura.
● Roda de Conversa;
● Manuseio e exploração de livros infantis
de diferentes gêneros com e sem
escritas;
● Caixa Surpresa com itens e fichas de
diferentes imagens para a criação de
histórias a partir do item ou imagem
retirada;
● Relatos de histórias a partir dos
desenhos livres criado por eles;
● Reconto;
● Fantoches;
● Sacola literária;
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(EI02EF07)

Manusear

diferentes

portadores

textuais (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD,
tablet etc.), inclusive em suas brincadeiras,

●
●
●
●
●
●
●
●
●

demonstrando reconhecer seus usos sociais.
●

●
●
●
●
●

Avental de histórias;
Teatro de sombras;
Caixa de histórias;
Roda de leitura;
Ficha com imagens;
Leitura de livros com figuras;
Ficha com sequência de histórias.
Folhear e explorar livros, gibis, revistas,
jornais, panfletos etc.;
Procurar e recortar a letra inicial de seu
nome e de seus conhecidos em
diferentes meios impressos;
Assumir o lugar da professora na roda de
conversa para o manuseio e leitura de
livro de história do dia;
Ficha com nomes;
Peixinhos;
Confecção de cartazes temáticos;
Cartaz com receitas;
Painel na sala ao alcance das crianças
contendo diferentes gêneros textuais.
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(EI02EF08) Manipular textos e participar de
situações de escuta para ampliar seu contato
com diferentes gêneros textuais (parlendas,
histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala,
cardápios, bilhetes, notícias etc.), ampliando
suas experiências com a língua escrita.

● Leitura e preparo de receitas culinárias;
● Confecção de cartazes temáticos;
● Confecção de cartões em datas
especiais;
● Exploração em sala e envio para casa de
panfletos informativos;
● Criação, na lousa, de bilhete aos pais e
depois distribuição dos mesmos impresso
em
folha
para
entregá-los
aos
responsáveis;
● Manuseio e exploração de livros, gibis,
jornais, panfletos, revistas, rótulos de
produtos diversos etc.;
● Fichas com nomes;
● Peixinhos;
● Roda de leitura;
● Cantinho da leitura;
● Hora do conto;
● Teatros;
● Dramatizações;
● Escuta de CDs de Histórias e poesias;
● Cartazes;
● Varal de poesias;
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● Poema: As
Moraes)

(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e
suportes de escrita para desenhar, traçar letras e
outros sinais gráficos escrevendo, mesmo que
de forma não convencional.

borboletas

(Vinícius

de

● Giz na lousa e chão;
● Desenho
livre
com
diferentes
instrumentos de escrita (giz de cera, giz
de lousa, etc.) em variadas superfícies;
● Pinturas livres com pincéis, dedo,
cotonete, sopro, esponja, carvão, em
diferentes superfícies;
● Carimbos
de
diversos
materiais
(legumes; bandeja de isopor, rolo de
papel, madeira, convencional, etc.);
● Desenho livre e com interferência;
● Auto retrato;
● Grafismo;
● Desenhar com gravetos/dedos na areia;
● Pintura com tinta guache e tintas
naturais;
● Registros
gráficos
em
diferentes
posições: sentado, em pé, agachado,
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deitado;
● Texturas;
● Moldes vazados.

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
5 - INTRODUÇÃO
As 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.
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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.
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5.1 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS BEM PEQUENAS

ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:
● CONVIVER com crianças e adultos e com eles criar estratégias para investigar o mundo
social e natural, demonstrando atitudes positivas em relação a situações que envolvam
diversidade étnico-racial, ambiental, de gênero, de língua, de religião.
● BRINCAR com materiais e 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,

experimentando

possibilidades

de

transformação.
● PARTICIPAR de atividades que oportunizem a observação de contextos diversos, atentando
para características do ambiente e das histórias locais, utilizando ferramentas de
conhecimento e instrumentos de registro, orientação e comunicação, como bússola,
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lanterna, lupa, máquina fotográfica, gravador, filmadora, projetor, computador e celular.
● EXPLORAR e identificar as características do mundo natural e social, nomeando-as,
reagrupando-as e ordenando-as, segundo critérios diversos.
● EXPRESSAR suas observações, hipóteses e explicações sobre objetos, organismos vivos,
fenômenos da natureza, características do ambiente, personagens e situações sociais,
registrando-as por meio de desenhos, fotografias, gravações em áudio e vídeo, escritas e
outras linguagens.
● CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus próprios
interesses na relação com o mundo físico e social, apropriando-se dos costumes, das
crenças e tradições de seus grupos de pertencimento e do patrimônio cultural, artístico,
ambiental, científico e tecnológico.

Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem

(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e
diferenças
propriedades

entre
dos

as
objetos

tamanho),

expressando

descobertas

ao

longo

características
(textura,

do

e

massa,

sensações

e

processo

de

● Brincadeiras dirigidas com lego e blocos
lógicos: separação e comparação de
tamanho, cores, formas, espessura,
peso;
● Exploração de elementos da natureza
como: comparação de tamanhos (folhas,
galhos, flores, árvores e demais
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observação.
●

●

●
●
●

●
●
●
●

elementos);
Planejar oportunidades de utilização de
instrumentos convencionais ou não para
pesar ou medir materiais diversos, por
exemplo: quantas colheres de farinha
cabe em uma xícara?
Tapete sensorial: lixa, feijão, macarrão,
embalagem de ovo, algodão, esponja de
aço, espuma, tampinhas, areia, chá
mate, etc.;
Caixa das sensações com objetos
diversos;
Massa de modelar industrializada e
caseira;
Potes de sucata com tampas de
diferentes formatos, cores e tamanhos
para encaixar;
Medida dos alunos com barbante;
Contorno do corpo da criança com giz no
chão, lousa ou papel pardo;
Peças de construtor;
Passeio pelo bairro para observação
daquilo que nos cerca;
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(EI02ET02)

Observar,

relatar

e

descrever

incidentes do cotidiano e fenômenos naturais
(luz

solar,

hipóteses
fenômenos.

vento,
sobre

chuva
tais

etc.),

levantando

acontecimentos

e

● Atividades com argila;
● Trabalhar com receitas diversas;
● Bonecos de areia, farinha de trigo, água,
grãos,
etc.
(confeccionados
com
bexigas);
● Areia da lua;
● Técnicas de pintura: pintura com plástico
bolha, cotonete, barbante, gelatina, sal
grosso, pó de café, areia, gelatina,
bexiga, rolo de papel, sopro.
● Apoiar o aprimoramento das suas
habilidades em formular perguntas,
relacionar
informações,
construir
hipóteses e, com isso, ampliar seus
conhecimentos e suas experiências, com
o auxílio de: revistas, jornais, recursos
midiáticos, gráficos, etc.;
● Experiências com efeitos: observação
dos estados físicos da água (líquido,
sólido e gasoso);
● Observação do tempo: como está o dia
hoje?
● Plantio e observação do crescimento da
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

planta através do tempo.
Calendário;
Observação do tempo e reprodução do
mesmo com desenhos e pinturas;
Roda de Conversa;
Observação sobre as vestimentas do dia;
Confecção de cartazes das estações do
ano;
Leituras de livro que tratam sobre
estações do ano;
Vídeos e filmes que abrangem o clima e
as mudanças climáticas;
Atividades sobre os estados da água;
Sons com brincadeiras utilizando água;
Catavento;
Experiências: Luva viva, Ovo na Garrafa,
Vulcão;
A importância da água para os seres
vivos.
Vídeo “De gotinha em gotinha” (Palavra
Cantada);
Atividades com: pipas, avião de papel,
barco de papel, flutua ou afunda;
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(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças,
situações de cuidado de plantas e animais,
participando de pesquisas e experiências, nos
espaços da instituição e fora dela.

● Observação do gelo em contato com a
luz solar;
● Comparação do solo seco e molhado;
● Observação das nuvens;
● Musicalização: “Lavadeira”, “Esta árvore
tão bonita, “Tiquequê lavar as mãos”/
“Ciranda dos Bichos” (Palavra Cantada);
● Brincadeiras com binóculo (Livro Didático
“Cadê? Achou!” – pág. 217)
● Contato com animais para observação
das suas características;
● Descobrir e conhecer ativamente o meio
natural, desenvolvendo atitudes de
respeito
e
cuidado,
aprimorando
habilidades que permitam ampliar suas
noções e sua compreensão sobre os
seres vivos e as relações com seu
entorno;
● Passeios ecológicos;
● Passeio no Clube São Paulo.
● Pesquisa de campo através entrevista
com familiares e alunos de outras salas;
● Roda de conversa levantando os
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●
●
●
●
●

●

●

●
●
●

conhecimentos prévios dos alunos sobre
plantas e animais.
Rodas de conversa com temas ou livres;
Visita de diversos animais de pequeno
porte durante a aluna;
Painéis com fotos de seus bichinhos de
estimação;
Vídeos e filmes sobre os animais, seus
costumes características e habitat;
Confecção de cartazes a respeito da
importância da água para o meio
ambiente;
Plantio, cultivo e observação de plantas
em sala de aula (alpiste, painço, feijão,
girassol, etc.);
Passeio pelas ruas do bairro, para
conhecimento e observação dos animais
e plantas que há ao redor de nossa
escola;
Recorte de revistas;
Painel com diferentes tipos de semente e
grãos;
Comparação entre os diferentes tipos de
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●
●
●

(EI02ET04)

Identificar

e

explorar

relações

espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo,
acima, abaixo, entre e do lado), ampliando seu

●
●
●

vocabulário.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

frutas e suas respectivas sementes;
Jogo da memória de frutas e animais;
Quebra-cabeça: frutas, animais;
Lista com nome de animais/frutas que as
crianças conhecem;
Pescaria.
Localizar objetos a partir de referências
espaciais dados;
Planejar, construir e explorar circuitos
motores, progredindo no domínio das
relações espaciais;
Caça ao tesouro;
Bola ao alvo
Caixa Surpresa;
Esconde-esconde;
Andar na risca;
Quebra cabeça;
Deslocamento no espaço com ritmo,
tempo, dentro e fora;
Circuito de habilidades motoras global;
Circuito de coordenação motora fina
(pinça, rosca, encaixe);
Atividades manipulativas (tampinhas,
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

caixa sensorial);
Boliche;
Brincadeiras de roda, coelhinho sai da
toca, vivo ou morto, peteca, bexigas;
Dança da cadeira;
Cabeça, ombro, joelho e pé;
Meu mestre mandou;
Arremesso de Bambolês;
Bola no cesto;
Atividades nos brinquedos do parque;
Pula-carniça;
Brincadeiras com cordas (pular ondas,
passar por baixo e por cima, pular
cordas);
Atividades com bolas, bambolês,
minhocão, pneus;
Estafetas;
Brincadeiras de imitação;
Atividades de empilhamento e encaixe
com potes de sucata;
Amarelinha;
Pinturas com comando;
Jogos imitativos;
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● Colagem;
● Dobradura;
● Empilhar caixas de papelão e blocos de
madeira
(EI02ET05) Classificar objetos, considerando
determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma
etc.), expressando-se por meio de vocabulário
adequado.

● Brincadeiras com sucata, classificando
por tamanho, peso, cor, forma e etc.;
● Desafios: explorar e classificar diferentes
objetos de acordo com seus atributos,
incentivando a explicar os arranjos
constituídos;
● Jogos dirigidos com blocos lógicos;
● Oferecer materiais variados, incluindo os
elementos
naturais
variados,
de
diferentes formas, tamanhos, formas,
tamanhos, texturas, cores, espessuras,
que podem ser explorados utilizando
diversos instrumentos para compará-los,
tais como balanças, réguas, trenas,
recipientes, barbantes, palmos, etc.
● Atividades com bolas e cestos coloridos;
guardando cada bola em seu respectivo
cesto;
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● Separar e agrupar peças de encaixe com
as mesmas características;
● Coleta de folhas e demais elementos da
natureza;
● Separar e agrupar frutas de uma cesta
levando em conta uma caracteriza delas
(cor, tamanho, peso ou etc.);
● Confeccionar diferentes cartazes de
seriação e classificação com figuras de
objetos, meios de transportes, alimentos,
animais etc.
● Cesto dos tesouros;
● Dado de cores e formas;
● Centopeia com sequência de cores;
● Jogo das cores,
● Jogo da memória (cores e formas);
● Comparação de peso: garrafas pet com
diferentes materiais (água, areia, papel,
pedra, grãos, algodão);
● Flutua ou afunda;
● Experiências com misturas de cores
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(EI02ET06) Identificar relações temporais e
utilizar conceitos básicos de tempo (agora,
antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã,
lento, rápido, depressa, devagar), ampliando o
vocabulário adequado ao conceito em uso.

● Bandinha rítmica: diferenciar sons dos
instrumentos
(alto,
baixo,
rápido,
devagar, etc.);
● Calendário;
● Circuitos motores;
● Músicas que estimulam o raciocínio
temporal;
● Roda de leitura apresentando os
diversos gêneros textuais durante a
contação das histórias;
● Roda de conversa no início e fim das
aulas,
repassando
a
rotina
e
relembrando o que fizeram no dia e
semana;
● Painel de aniversariantes;
● Chamada com fichas dos nomes e fotos;
● Atividades com músicas de ritmos
variados e dança;
● Bandinha rítmica: diferenciar sons dos
instrumentos
(alto,
baixo,
rápido,
devagar, etc.);
● Experiências com o Visconde;
● Atividades de musicalização: “Agora eu
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(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas,
livros etc., em contextos diversos.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

vou
andar
devagarinho”
(XUXA),
“Passear no jardim”;
Painel do tempo;
Receitas;
Utilização do relógio em sala de aula.
Brincadeiras envolvendo números e sua
quantidade;
Chamadinha (Quantos alunos vieram
hoje?);
Contagem de tampinhas ou outros
objetos;
Jogo da memória (objetos x quantidade);
Leitura de histórias, parlendas, cantigas
e jogos;
Jogo de dominó;
Boliche;
Dança da cadeira;
Esconde-esconde;
Atividade com seriação, classificação e
contagem de objetos e pessoas;
Peças de encaixe;
Peças de construtor;
Receitas culinárias, salientando a
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●
●

●
(EI02ET08) Registrar com números a quantidade

●

de crianças (meninas e meninos, presentes e
ausentes) e a quantidade de objetos da mesma
natureza (bonecas, bolas, livros etc.).

●

●
●
●

verificação das medidas e quantidades
dos ingredientes;
Painel Quantos somos?;
Contagem diária dos alunos: fichas de
nome, fichas de fotos, aluno/aluno,
traços na lousa, letra inicial do nome na
lousa.
Músicas sobre o tema: A galinha do
vizinho, Indiozinhos, Mariana.
Brincadeiras que proporcione contar,
recitar e registar contagens, mesmo que
de forma não convencional, com apoio
do (a) professor (a);
Chamadinha com ficha de nomes e fotos
(Quantos
alunos
vieram
hoje?),
sequência numérica e na lousa;
Gráficos para registro de preferências ou
assuntos trabalhados;
Jogos com números escritos ou que
envolvam contagem;
Pesquisas referentes aos números
(idade, número de calçado, roupa, peso
e etc.);
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● Uso do quadro numérico, calendários,
cartazes com datas de aniversários,
registros de coleções e de pontuação
nos jogos, organização de agendas
telefônicas e álbuns de figurinhas, etc.;
● Registro na lousa ou cartazes de receitas
culinárias.
6 - RECURSOS DIDÁTICOS
● Base Nacional Comum Curricular (BNCC);
● Currículo Paulista;
● Livro didático: Cadê? Achou!;
● Livro: Brinquedos, desafios e descobertas;
● Livro: Os Fazeres na Educação Infantil.
● Livro: Estimularte Berçário: Vol.5;
● Jogos para estimulação das múltiplas inteligências.
● Recursos Sonoros (livros, pianos musicais, chocalhos, etc.)
● Instrumentos musicais do acervo da escola (bandinha) e também produzidos com sucata
● Cantigas de roda e músicas infantis
● Vídeos (carrinho com TV na sala de aula)
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● Sala de vídeo (filmes e vídeos infantis)
● DVD / CD / Pendrive
● Retroprojetor
● Rádio e/ou microfone
● Notebook ou computador
● Celular
● Internet
● Recursos de multimídia (conjunto dos mais variados meios de comunicação: áudios, imagens, mensagens, etc. para
transmitir informações)
● Fotografias
● Diferentes ferramentas para registro (lousa, celular: foto/vídeo, caderno, folha sulfite, cartazes, mural, etc.)
● Diversos portadores impressos (livros de histórias, revistas, livros de pano, livros de banho, embalagens, livro didático,
jornais, gibis, ilustrações, cartazes, panfletos, etc.)
● Papéis diversos (diferentes tamanhos, texturas e cores)
● Materiais para pintura: tinta (caseira e convencional), recursos naturais, pincel, caneta hidrográfica, giz de cera, giz de lousa,
lápis de cor, materiais recicláveis, etc.
● Jogos didáticos do acervo da escola e também produzidos com sucata
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● Materiais que trabalham com psicomotricidade: corda, bambolês, colchonetes, cones, bolinhas coloridas, kit jogo de futebol,
jogo de boliche, parque, tanque de areia, minhocão, etc.
● Materiais para modelagem: massinha (convencional e caseira), argila, etc.
● Materiais não estruturados (objetos colocados à disposição da criança para que elas inventem a sua própria brincadeira:
palitos, botões, rolos de papel higiênico, rolha, barbante, tampinhas, potes, etc.)
● Materiais de diversos componentes (metal, madeira, plástico, borracha, areia, etc.)
● Materiais diversos para exploração sensorial (cheiros diversos, sabores diversos, objetos diversos para manipulação,
vendas, etc.)
● Brinquedos diversos do acervo da escola e também produzidos com sucata
● Elementos da natureza (folhas, galhos, flores, árvores, sementes e demais elementos)
● Alfabeto (letras, nome, fichas, etc.)
● Espelho
● Corpo
● Fantoches
● Sucatas
● Cola
● Recorte a dedo
● Tesoura
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● Receitas
● Calendário
● Reta numérica
● Quadro numérico
● - Folclore
● - Família na Escola
● - Leitura
● - Semana Pedagógica com temática “Meio Ambiente
Brincadeiras diversas
● Teatro e/ou dramatizações
● Caixas diversas (histórias, sensoriais, com objetos surpresas, etc.)
● Histórias (abordando diferentes gêneros textuais e materiais diversos: avental, livros, fantoches, etc.)
● Roda de conversa
● Pesquisas
● Gráficos
● Experiências
● Materiais e formas diversas para medidas de comprimento ou quantidade (fita métrica, barbante, palmo, régua, pé, litro,
xícara, copo, etc.)
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7- DIMENSÕES INTEGRADORAS DE APRENDIZAGEM – permeiam todas as habilidades, portanto devem ser estudadas,
compreendidas e contempladas neste plano de ensino ao elaborarmos os projetos. Elas se encontram a partir da pág. 818, com o
título “Organizador das Dimensões Integradoras da Aprendizagem”, na versão 2 do Currículo Paulista. São elas:
Da mesma forma serão tratados os diferentes tipos de conteúdos: factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais.
COMUNICAÇÃO/ORALIDADE,

ESPAÇO,

ÉTICA,

CONVIVÊNCIA E

LEITURA E ESCRITA

TEMPO E

DIVERSIDADE E

SOLIDARIEDADE

MOVIMENTO

SUSTENTABILIDADE

8 - AVALIAÇÃO (Concepção/ Critérios-Foco/ Instrumentos e Formas).

O processo de avaliação, deve considerar o uso de instrumentos e formas de registros diversificadas para se observar, no
desenvolvimento da aprendizagem, princípios que contribuam para a Educação Integral dos estudantes.
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Para o professor, a avaliação deve ser utilizada como um fundamento que permeia o processo do ensino e da
aprendizagem, trazendo subsídios para rever seu plano pedagógico, reorientando a partir do contexto do (a) aluno (a), a tempo de
assegurar os direitos de aprendizagem no período escolar no qual se encontra, assumindo um cunho qualitativo, voltado à
compreender os resultados expressos a curto e longo prazo, explícitos e ocultos, garantindo a progressão das proficiências nas
habilidades e a progressão das habilidades ao longo dos anos.
A avaliação integra e constitui um espaço crítico-reflexivo da prática docente, possibilitando para as aprendizagens
coerência com os princípios educacionais de desenvolvimento pleno, a partir do percurso realizado (a) pelo estudante entre o que
se almeja e o que se concretiza.
Será utilizado vários tipos de instrumentos de avaliação, de forma que as habilidades previstas no Currículo Paulista
tornem-se indicadores no processo avaliativo de onde se quer chegar, sendo importante para a gestão pedagógica em sala de
aula, como também para a gestão escolar e na elaboração de políticas públicas. (Currículo Paulista p. 28,29)
A avaliação dentro deste campo de experiência ocorrerá por meio do acompanhamento do processo de aprendizagem e
desenvolvimento através da observação, do registro (escrito individual e coletivo, fotos, filmagens, portifólios, produções feitas
pelas crianças) e da avaliação formativa.
Lembramos ainda que “a avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não comparativamente com as
outras crianças” SET Brasil P. 47, além de enfatizar suas descobertas e aprendizagens, bem como considerar as potencialidades,
os interesses e as necessidades de cada uma delas.
9- REFERÊNCIAS
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PLANO DE ENSINO
CRIANÇAS PEQUENAS
(4 anos a 5 anos)

ENSINO INFANTIL
1ª ETAPA – A, B, C, D
ASSIS – 2020/2021
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PROFESSORES DAS CRIANÇAS PEQUENAS
A – BRUNA MARTINS SALES
B – VANESSA MARIA SILVA
C – LARA FERREIRA PAIVA OSORIO LEITE
D – ELOISA DA SILVA FRANCISCO
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
• CONVIVER 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.
• BRINCAR 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.
• PARTICIPAR 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.
• EXPLORAR 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.
• EXPRESSAR, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.
• CONHECER-SE 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.
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1 - O EU, O OUTRO E O NÓS
1.1 - INTRODUÇÃO
O campo de experiência O EU, O OUTRO E O NÓS trata sobre a construção da identidade, da subjetividade, das relações
interpessoais, do respeito próprio e coletivo, da sensação de pertencimento a um grupo. As crianças são convidadas a participar
ativamente do processo educativo, reconhecer seu pertencimento a um grupo social e compreender que a diferentes modos de
dizer, de fazer, de querer, de ser, além da importância de respeitar as diferenças.
O campo reflete o olhar da BNCC para a educação voltada ao alto conhecimento e aceitação dos demais. Reflete o
entendimento de que a vida é construída a partir de relacionamentos e de interações, também envolve aprender a conviver e a
trabalhar junto com os outros.
É na interação com os pares e com os 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 vistas. Conforme vivem suas
primeiras experiências sociais na família, na instituição escolar e 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 em
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.
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
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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.
Sendo assim, o papel primordial dos educadores deve ser guiá-los nos primeiros passos desse caminho, estimulando e
orientando a boa convivência entre os colegas e os adultos que fazem parte do meio social do aluno.

1.2 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS PEQUENAS

ANUAL
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
● CONVIVER com crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, reconhecer e respeitar as diferentes identidades e
pertencimento etnicoracial, de gênero e de religião.
● BRINCAR com diferentes parceiros, envolver-se em variadas brincadeiras e jogos de regras, reconhecer o sentido do
singular, do coletivo, da autonomia e da solidariedade, constituindo as culturas infantis.
● PARTICIPAR das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si e do ambiente, como das relativas às
atividades propostas pelo/a professor/a, e de decisões relativas à escola, aprendendo a respeitar os ritmos, os interesses e os
desejos das outras pessoas.
● EXPLORAR ambientes e situações, de diferentes formas, com pessoas e grupos sociais diversos, ampliando a sua noção de
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mundo e sua sensibilidade em relação aos outros.
● EXPRESSAR as outras crianças e/ou adultos suas necessidades, emoções, sentimentos, duvidas, hipóteses, descobertas,
opiniões, oposições, utilizando diferentes linguagens, de modo autônomo e criativo, e empenhando-se em entender o que os
outros expressam.
● CONHECER-SE nas interações e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizar suas próprias características e as das
outras crianças e adultos, constituindo uma confiança em si e uma atitude acolhedora e respeitosa em relação aos outros.

Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem
pelos

●

Saber ouvir e esperar a vez de falar;

outros, percebendo que as pessoas têm

●

Vivenciar situações em que se sintam acolhidas, respeitadas, valorizadas;

diferentes

●

Fazer com que reconheçam e reajam de forma respeitosa as expressões

(EI03EO01)

Demonstrar

sentimentos,

empatia

necessidades

e

maneiras de pensar e agir.

comunicações e ações de seus colegas e da professora;
●

Desenvolver e demonstrar empatia de modo a perceber que as pessoas tem
diferentes sentimentos, necessidades e maneiras próprias de pensar e agir.

(EI03EO02) Agir de maneira independente,
com

confiança

em

suas



capacidades,

reconhecendo suas conquistas e limitações.

Oportunizar brincadeiras dirigidas observando suas limitações e ampliação
de habilidades;

●

Fazer com que as crianças aprendam a agir de forma mais independente e
com confiança em suas capacidades;
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●

Encorajar a criança, a decidir o que vão explorar e como resolver pequenos
problemas em situações de interação;

●

Propor condição para o desenvolvimento perseverantes da auto confiança
frente aos desafios cotidianos.

(EI03EO03)

Ampliar

as

relações



interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação, cooperação e solidariedade,

adultos;


em brincadeiras e em momentos de

Compartilhar brinquedos em suas atividades de explorações, investigações
ou de faz de conta;



interação.

Compartilhar objetos e os espaços com criança da mesma faixa etária e

Participar de situações e brincadeiras agindo de forma solidária e
colaborativa;



Compartilhar objetos e espaços com crianças e adultos manifestando
curiosidade e autonomia.

(EI03EO04)

Comunicar

suas

idéias,

●

sentimentos, preferências e vontades a
pessoas e grupos diversos, em brincadeiras

opinião diante dos questionamentos sobre uma estória;
●

e nas atividades cotidianas por meio de
diferentes linguagens.

Usar expressões faciais para apoiar seus relatos de situações vividas ou sua

Expressar e nomear sensações, sentimentos. desejos e idéias que vivencia
e observa no outro por meio de diferentes linguagem;

●

Favorecer o fortalecimento dos laços afetivos, emocionais e sociais, uma vez
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que, conforme as ações que realizem afetam a si mesmas e aos outros;
●

Reconhecer na oralidade o próprio nome e dos colegas em diferentes
situações.

(EI03EO05) Demonstrar valorização das

●

Considerar preferências, sentimentos e opiniões das crianças;

características de seu corpo e respeitar as

●

Desenvolver uma identidade pessoal, um sentimento de autoestima,

características
adultos)

com

dos outros (crianças e
os

quais

autonomia, confiança em suas possibilidades e de pertencimento a um

convive,

determinado grupo étnico-racial, crença religiosa, local de nascimento etc.;

aproximando-se do cuidado e respeito com o

●

Conhecer seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites;

outro

●

Desenvolver e valorizar hábitos de cuidados com a própria saúde e bem-

em

situações

mediadas

pelo(a)

professor(a).

estar;
●

Brincar de faz de conta assumindo diferentes papeis e imitando ações e
comportamento de seus colegas expandindo suas formas de expressão e
representação;

●

Identificar progressivamente suas características físicas reconhecendo
diferenças e semelhanças entre pares.

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito

●

Criar momentos de convivências com outras crianças;

por diferentes culturas e modos de vida, do

●

Reconhecer costumes e brincadeiras de outras épocas;

passado e do presente, valorizando as

●

Estimular o conhecimento pelas muitas culturas, com respeito ao diferente;
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marcas culturais do seu grupo de origem e

●

de outros grupos.

Vivenciar experiências cotidianamente que necessita de respeito e aceitação
ao outro, para que as diferenças sejam valorizadas;

●

Iniciar de forma gradativa regras simples de convívio de momentos de
alimentação, cuidado com a saúde e brincadeiras.

(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no

●

respeito mútuo para lidar com conflitos nas
interações

com

crianças

e

adultos,

Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e
necessidades;

●

Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo

conhecendo, respeitando e utilizando regras

sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de

elementares de convívio social.

comunicação e integração social;
●

Organizar o ambiente e as rotinas, favoráveis a uma boa transição casaescola e criação de vínculos entre as crianças;

●

Utilizar o diálogo para resolver conflitos reconhecendo as diferentes opiniões
e aprendendo a respeita-las.

2 - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS (EDUCAÇÃO FÍSICA)
2.1 - INTRODUÇÃO
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O campo de experiência CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS compreendem fatores essenciais nos ambientes de
aprendizagens para o desenvolvimento integral das crianças na Educação Infantil, sendo assim, as experiências vivenciadas por
meio desse campo precisam ser ricas e diversificadas, compreendendo que, gestos, mímicas, posturas e movimentos expressivos
compõem uma linguagem fundamental com a qual as crianças se expressam, se comunicam, constroem conhecimentos e se
desenvolvem de forma global.
De acordo com o Currículo Paulista e a BNCC é dever dos profissionais da Educação Infantil oportunizar situações de
aprendizagens coesas, estruturadas, intencionais, compromissadas e problematizadoras colocando a criança como protagonista,
permeando o desenvolvimento de um conjunto de competências que envolvam colaboração, respeito, pensamento crítico,
resolução de problemas, responsabilidade e autoconhecimento.
Na concepção educacional expressa nas DCNEI (Resolução CNE/CEB nº 05/09), corpo, gestos e movimentos são
destacados como mediadores básicos da aprendizagem e do desenvolvimento de todas as crianças, inclusive das que apresentam
algum tipo de comprometimento motor.
Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos
norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que:
I – promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais
que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;
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II – favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e
formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical.
Sendo assim, os profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Assis, precisam compreender que trabalhar com
esse campo de experiência exige a garantia dos direitos de aprendizagem, sendo estes: conviver, brincar, expressar, explorar e
conhecer-se, para que a criança possa avançar em suas competências corporais. Isso demanda do professor, desenvolver um
trabalho pautado nos objetivos de aprendizagem específicos que estão organizados em três grupos de faixa etária, que são:
Bebês, Crianças bem pequenas e Crianças pequenas.
Para nortear todo o trabalho realizado, o professor precisa realizar a avaliação contínua, diagnóstica, processual e
formativa com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento da criança em suas aprendizagens possibilitando ao docente a
reflexão sobre a prática pedagógica.

2.2 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS PEQUENAS
ANUAL
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS (EDUCAÇÃO FÍSICA)
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM:
● CONVIVER com crianças e adultos e experimentar, de múltiplas formas, a gestualidade que marca sua cultura e está
presente nos cuidados pessoais, na dança, na música, no teatro, nas artes circenses, nos jogos, na escuta de
histórias e nas brincadeiras.
● BRINCAR, utilizando movimentos para: expressar-se; explorar espaços, objetos e situações; imitar; jogar; imaginar;
interagir e utilizar criativamente o repertorio da cultura corporal e do movimento.
● PARTICIPAR de diversas atividades de cuidados pessoais e do contexto social, de brincadeiras, encenações teatrais
ou circenses, danças e músicas; desenvolver práticas corporais e autonomia para cuidar de si, do outro e do
ambiente.
● EXPLORAR amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas; descobrir modos de ocupação e de
uso do espaço com o corpo e adquirir a compreensão do seu corpo no espaço, no tempo e no grupo.
● EXPRESSAR corporalmente emoções, idéias e opiniões, tanto nas relações cotidianas como nas brincadeiras, nas
dramatizações, na dança, nas músicas, na contação de histórias, dentre outras manifestações, empenhando-se em
compreender o que outros também expressam.
● CONHECER-SE nas diversas oportunidades de interações e explorações com seu corpo; reconhecer e valorizar o
seu pertencimento de gênero, étnico-racial e religioso.
Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem

221

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CASA DA MENINA “SÃO FRANCISCO DE ASSIS”
Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP
Telefone: (18) 3325-1131 – E-mail: cmenina@femanet.com

(EI03CG01)

Criar

com

o

corpo

formas

diversificadas de expressão de sentimentos,
sensações e emoções, tanto nas situações do
cotidiano quanto em brincadeiras, dança
teatro, musica, produzindo e reproduzindo

● Oportunizar a interação entre as crianças, com seus pares e adultos;
● Vivenciar situações nas quais se sintam acolhidas, respeitadas e
valorizadas;
● Reconhecer e reagir de forma respeitosa as expressões, comunicações
e ações de seus colegas;
● Demonstrar empatia, de modo a perceber que as pessoas têm diferentes

diversas sonoridades e ritmos.

sentimentos, necessidades e maneiras próprias de pensar e agir.
(EI03CG02)
adequação

Demonstrar
do

uso

de

controle
seu

corpo

e
em

● Explorar o espaço ao seu redor fazendo movimento como saltar, correr,
arrastar-se e outros;

brincadeiras e jogos, escuta e reconto de

● Participar de situações que envolvam comandos: dentro, fora, perto,

historias, atividades artísticas, entre outras

longe, em cima, em baixo, ao lado, à frente, á traz, no alto e em baixo;

possibilidades, expressando-se por meio de

● Reconhecer o local onde se encontra seus pertences pessoais;

diferentes linguagens.

● Observar e imitar seus colegas nas diferentes formas de exploração do
espaço.

(EI03CG03)

Criar

movimentos,

gestos,

olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e
atividades artísticas como dança teatro e
música, (re) inventando jogos simbólicos e

 Realizar atividades corporais e vencer desafios;
 Descobrir diferentes possibilidades de exploração de um mesmo espaço
e compartilhar com os colegas;
 Oportunizar para que as crianças possam representar e experimentar o
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reproduzindo papéis sociais.

mundo natural, cultura e social nas quais estão inseridas;
 Planejar e proporcionar jogos, brincadeiras de roda, dança, teatro,
músicas e garantindo as crianças múltiplas possibilidades;


Explorar, conhecer, aprender, interagir e se comunicar por meio do
corpo e do movimento;

 Enriquecer o repertorio cultural e a criatividade a consciência sobre
corporeidade.
(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado
relacionados à higiene, alimentação, conforto
e aparência, atuando de forma progressiva e
autônoma nos cuidados essenciais, de acordo

● Participar de momentos como: limpar-se, lavar as mãos, vestir-se e
alimenta-se com crescente independência;
● Perceber e oralizar as necessidade do próprio corpo: fome, frio, calor,
sono, cede e outras necessidades fisiológicas;
● Reconhecer a importância de participar de experiências relacionadas há

com suas necessidades.

adoção de hábitos de alto cuidados e como isso impacta seu corpo
positivamente.
(EI03CG05)

Coordenar

suas

habilidades

manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações
diversas, explorando diferentes materiais.

● Desenvolver e coordenar as habilidades manuais, para alcançar os
resultados de suas intenções;
● Promover situações nas quais as crianças se sintam desafiadas há
manipular e explorar materiais de diferentes texturas;
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● Conhecer e explorar novos objetos e seus usos ou funções.

3- TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
3-1 - INTRODUÇÃO
Este Plano de Ensino está fundamentado na BNCC, Currículo Paulista, Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e Livro
Didático – PNLD, construído pela equipe da Rede Municipal de Ensino da cidade de Assis-SP. Entendemos que neste plano as
creches e pré-escolas devem ter como objetivo o acolhimento da criança e suas famílias, e partilhar com estas os cuidados
essenciais a que têm direito na infância, tais como: os cuidados com corpo, pensamento, afetos e imaginação.
Além disso, deve ampliar as experiências, respeitando a historicidade, construída no ambiente familiar e na comunidade
em que a criança está inserida. Diante disso, às propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil devem se articular a
partir dos seus interesses e necessidades. (P. 41 - Currículo Paulista - versão 2).
O campo de experiência “Traços, sons, cores e formas” contribui para ampliar a sensibilidade, desenvolver o senso
estético, empatia e respeito às diferentes culturas e identidades. Por meio do BRINCAR com diferentes sons, ritmos, formas,
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cores, texturas, objetos e materiais, constroem cenários e adereços para brincadeiras de faz de conta, encenações ou para festas
tradicionais. Através de combinações de materiais, substancias, objetos e recursos tecnológicos criam e recriam danças, artes
visuais, encenações teatrais e música.
Entrando em contato com as manifestações do patrimônio cultural, artístico e tecnológico, apropriam-se de diferentes
linguagens, expressando-se com criatividade e responsabilidade as suas emoções, sentimentos, necessidades e ideias. Por meio
do brincar, cantar, dançar, esculpir, desenhar, encenar, identificam e valorizam o seu pertencimento social.
A avaliação dentro deste campo de experiência ocorrerá por meio do acompanhamento do processo de aprendizagem e
desenvolvimento através da observação, do registro (escrito individual e coletivo, fotos, filmagens) e da avaliação formativa.

3.2 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS PEQUENAS
ANUAL
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:
● CONVIVER e fruir das manifestações artísticas e culturais da sua comunidade e de outras culturas – artes plásticas, música,
dança, teatro, cinema, folguedos e festas populares – ampliando a sua sensibilidade, desenvolvendo senso estético, empatia
e respeito às diferentes culturas e identidades.
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● BRINCAR com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos, materiais, construindo cenários e indumentárias para
brincadeiras de faz de conta, encenações, ou para festas tradicionais, enriquecendo seu repertorio e desenvolvendo seu
senso estético.
● PARTICIPAR de decisões e ações relativas à organização do ambiente (tanto no cotidiano como na preparação de eventos
especiais), a definição de temas e a escolha de materiais a serem usados em atividades lúdicas e teatrais, entrando em
contato com manifestações do patrimônio cultural, artístico e tecnológico, apropriando-se de diferentes linguagens.
● EXPLORAR variadas possibilidades de usos e combinações de matérias, substancias, objetos e recursos tecnológicos para
criar e recriar danças, artes visuais, encenações teatrais, musicais, escritas e mapas, apropriando-se de diferentes
manifestações artísticas e culturais.
● EXPRESSAR com criatividade e responsabilidade, suas emoções, sentimentos, necessidades e idéias brincando, cantando,
dançando, esculpindo, desenhando, encenando, compreendendo e usufruindo o que e comunicado pelos demais colegas e
pelos adultos.
● CONHECER-SE no contato criativo com manifestações artísticas e culturais locais e de outras comunidades, identificando e
valorizando o seu pertencimento étnico-racial, de gênero e de crença religiosa, desenvolvendo sua sensibilidade,
criatividade, gosto pessoal e modo peculiar de expressão por meio de teatro, música, dança, desenho e imagens.
Objetivos de Aprendizagem
(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por 

Situações de aprendizagem
Aprender sobre si mesmo, seu corpo, seus gestos, sua cultura e outras
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materiais, objetos e instrumentos musicais e

culturas, através de vivências com a música;

pelo próprio corpo durante brincadeiras de 

Expressar, conhecer, identificar produzir sons para diferentes situações;

faz de conta, encenações, criações musicais, 

Vivenciar

festas,

encenações e criações musicais, momentos festivos, sonoplastia de

possibilitando

a

apreciação

e

valorização da linguagem musical.

experiências

com

brincadeiras

cantadas,

participação

em

narrativas e atividades com diferentes gêneros musicais, para favorecer a
ampliação do repertório musical das crianças;


Explorar diversos objetos e materiais sonoros compreendendo que os mesmos
produzem sons sentindo a vibração de cada material.

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio 

Promover situações nas quais as crianças conheçam e valorizem elementos

de desenho, pintura, colagem, dobradura e

da cultura popular do seu entorno e de outras regiões;

escultura, criando produções bidimensionais e 

Proporcionar momentos de releituras de obras de arte (Grandes artistas),

tridimensionais,

situações de visitas a espaços culturais do seu município;

e

produzindo

espontaneamente trabalhos com a linguagem 

Proporcionar momentos para releitura de histórias, músicas e obras de arte,

artística.

usando a dramatização como uma das estratégias do fazer artístico;


Propiciar o desenvolvimento das idéias e experiências, encenar narrativas
conhecidas, utilizando bonecos, brinquedos, fantoches, máscaras e fantasias;



Realizar desenhos com diversas técnicas: com areia e cola, com interferência,
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livre, etc.;


Realizar experimentos com terra, areia, argila e água.

(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do 

Explorar objetos, instrumentos musicais e imitar gestos para produção de

som (intensidade, duração, altura e timbre),

sons;

utilizando-as em suas produções sonoras e 

Propiciar atividades individuais ou em pequenos grupos que incentivem as

ao ouvir músicas e sons.

crianças a explorarem seu próprio corpo, seus timbres vocais, além dos
objetos e instrumentos musicais presentes no ambiente escolar;


Realizar apreciação de novos gêneros musicais.

(EIO3TS04) Analisar apresentações de teatro, 

Possibilitar a produção, apreciação e fruição de diferentes formas de

música,

expressão cultural;

dança,

circo,

cinema

e

outras

manifestações artísticas de sua comunidade e 

Expressar suas sensações, percepções, reações, medos, interesses,

de outras culturas, expressando sua opinião

emoções e opiniões através do contato com produções artísticas, como teatro,

verbalmente ou de outra forma.

música, dança, circo e cinema;


Desenvolver a argumentação, criticidade, criatividade, e o gosto pelas
manifestações artísticas;



Cantar músicas ou cantigas conhecidas acompanhando-as com brinquedos
sonoros.
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4 - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
4.1 - INTRODUÇÃO
Este plano de ensino assim como o Currículo Paulista é direcionado para os seguintes objetivos:
● Assegurar os direitos de aprendizagem de todos os estudantes paulistas, garantindo o que está previsto na BNCC, dando
continuidade aos documentos que o antecederam e contextualizando as competências e as habilidades com as especificidades do
Estado de São Paulo.
● Trazer os princípios orientadores para uma escola que busca o desenvolvimento pleno de seus estudantes, por meio de um
Currículo de Educação Integral, indispensável na formação dos indivíduos em suas dimensões: biológica, afetiva, social, cultural e
profissional no mundo contemporâneo.
● Reafirmar os princípios de colaboração e democracia que deram origem ao documento.
● Subsidiar a construção de materiais de apoio e programas específicos de modo a valorizar as experiências das diversas
redes e compartilhar o conhecimento produzido por todos.
● Valorizar a Proposta Pedagógica de cada escola do território.
O plano em questão apresenta, assim, os objetivos orientadores para uma escola comprometida com seu tempo,
contextualizada, na qual assegurasse a aprendizagem para todos os estudantes, considerando aspectos sociais, culturais,
intelectuais, físicos, corporais e afetivos voltados aos desafios presentes e futuros que se apresentam (e se reapresentam) na vida
cotidiana dos estudantes.
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Assim como a BNCC, preconizamos a concepção de que, o Currículo explicita para a Educação Básica os direitos que
devem ser asseguradas para todos os cidadãos, expressa a igualdade educacional, estabelecendo as aprendizagens essenciais
que devem ser consideradas e atendidas. Isso inclui, também, que todos devem ter acesso ao ingresso e permanência garantindo
seu direito de aprender. Ainda, mesmo assegurando as aprendizagens essenciais para toda a Educação Básica, deve ser
obrigatória a concepção de que as necessidades para o desenvolvimento das aprendizagens não são iguais para todos os
estudantes, ou seja, a equidade deve estar presente em todos os âmbitos da escola.
Neste campo ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO as experiências nesse respondem aos interesses das
crianças com relação a forma verbal e gráfica de comunicação como meios de expressão de idéias, sentimentos e imaginação.
Propõem a inserção de vivências relacionadas aos contextos sociais e culturais de letramento (conversas, escuta de histórias lidas
ou contadas, manuseio de livros e outros suportes de escrita, produção de textos orais e/ou escritos com apoio, escrita espontânea
etc.).

4.2 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS PEQUENAS
ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM:
● CONVIVER com crianças e adultos, compartilhando situações comunicativas cotidianas, constituindo modos de pensar,
imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer.
● BRINCAR com parlendas, trava-línguas, adivinhas, textos de memória, rodas, brincadeiras cantadas e jogos, ampliando o
repertório das manifestações culturais, da tradição local e de outras culturas, enriquecendo a linguagem oral, corporal,
musical, dramática, escrita, dentre outras.
● PARTICIPAR de rodas de conversa, de relatos de experiências, de conotação e leitura de historias e poesias, de
construção de narrativas, da elaboração e descrição de papeis no qual de conta, de exploração de materiais impressos,
analisando as estratégias comunicativas, as variedades lingüísticas e descobrindo as diversas formas de organizar o
pensamento.
● EXPLORAR gestos, expressões, da língua, rimas, imagens textos escritos, além dos sentidos das falas cotidianas, das
palavras nas poesias, parlendas, canções e nos enredos de historias, apropriando-se desses elementos para criar novas
falas, enredos, histórias e escritas, convencionais ou não.
● EXPRESSAR sentimentos, idéias, percepções, desejos, necessidades, pontos de vista, informações, duvidas e
descobertas, utilizando múltiplas linguagens entendendo e considerando o que é comunicado pelos colegas e adultos.

 CONHECER-SE, a partir de uma apropriação autoral das linguagens, interagindo com os outros, reconhecendo suas
preferências por pessoas, brincadeiras, lugares, história.
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Objetivos de Aprendizagem
(EI03EF01) Expressar

idéias,

Situações de aprendizagem

desejos

e

sentimentos sobre suas vivências, por meio
da

linguagem

oral

e

escrita

(escrita

espontânea), de fotos, desenhos e outras
formas

de

gradativamente

expressão,
suas

ampliando

possibilidades

de

comunicação e expressão.

 Ampliar o vocabulário utilizado para se expressar;
 Compreender o uso linguagem oral e escrita como meio comunicação e
diálogo;
 Utilizar expressões de cortesias; cumprimentar, agradecer, desperdice e
outros;
 Conversar com as crianças sobre suas fotos, desenhos e outras formas de
expressão, garantindo um clima seguro e receptivo, assim como encorajálas em descrever uma as outras a seus familiares e as pessoas da
comunidade escolar, ainda que de forma não convencional.

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas,
poemas e canções, criando rimas, alterações
e ritmos.

 Considerar a leitura de diversos gêneros literários (poemas, canções,
histórias, parlendas, contos, fábulas, entre outros);
 Dramatizar, recontar e brincar (experiências que as possibilitam o ouvir,
ler, apreciar, dramatizar, recontar e brincar);
 Substituir uma canção, poesias conhecidas colocando outras palavras
conforme o tema trabalhado;
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 Sugerir que criem rimas, ritmos a partir de modelos de músicas, historias
parlendas e outras que conhecem de cor;
 Estimular a imaginação nas atividades dirigidas e livres através de
histórias, música, teatros, manipulação de objetos;
 Propiciar atividades lúdicas onde se sintam à vontade para se
expressarem.
(EI03EF03) Escolher
procurando

e

orientar-se

folhear
por

livros,

temas

e

ilustrações e tentando identificar palavras
conhecidas por meio de indícios fornecidos
pelos textos.

 Trabalhar diversos gêneros textuais: trava-línguas, poemas, etc.;
 Oficina de leitura de diferentes gêneros textuais;
 Oferecer livros, revistas, imagens diversas onde as crianças ampliem sua
capacidade de seleção e elaboração de hipóteses;
 Pesquisar palavras e através de recursos literários;
 Ouvir e contar histórias oralmente com base em imagens ou temas
sugeridos.

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e

 Propiciar as crianças diversas situações de escuta de histórias, por meio

planejar coletivamente roteiros de vídeos e

da leitura feita pela professora, por outra criança, por apresentações de

de encenações, definindo os contextos, os

teatro, dança e assistindo a filmes ou escutando áudios;
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personagens,

a

estrutura

da

história,

observando a seqüência da narrativa.

 Utilizar

oportunidades

para

se

apropriarem

das narrativas

e

se

interessarem por conversar e brincar com elas;
 Desenvolver sua imaginação e criatividade ao mesmo tempo em que
podem se apropriar de noções da linguagem e da escrita;
 Proporcionar conversas sobre fatos e acontecimentos da história ouvida.

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para
produção de reconto escrito, tendo os
professores como escribas.

 Identificar características dos personagens das histórias para incrementar
cenários e adereços em suas brincadeiras e faz de conta;
 Identificar os personagens principais das histórias nomeados.
 Recontar historias, tendo do professor como escriba e criar ou escrever
suas próprias narrativas por meio da escrita espontânea;
 Expressar-se verbalmente em conversas, narrações e brincadeiras,
ampliando seu vocabulário e fazendo uso de estruturas orais se aprimorem
suas competências comunicativas.
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(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias
orais e escritas (escrita espontânea), em
situações com função social significativa.

 Realizar brincadeiras onde as crianças utilizem de suas hipóteses de
leitura e escrita para produzirem suas idéias, utilizando materiais diversos.
 Oferecer diversos gêneros textuais para que as crianças manuseiem;
 Elaborar com os alunos algumas diferenças textuais pontuando suas
características como histórias infantis, textos informativos, gibis, bilhetes,
receitas, listas e outros;
 Passear no entorno da escola conhecendo e reconhecendo placas de
trânsito; nomes dos estabelecimentos comerciais; cartazes informativos,
placas informativas; entre outros.

(EI03EF07) Levantar

hipóteses

sobre

gêneros textuais veiculados em portadores
conhecidos, recorrendo a estratégias de
observação gráfica e/ou de leitura.

 Oferecer momentos pontuais de manuseio de diversos gêneros textuais
fazendo observações sobre suas características básicas;
 Narrar situações do dia a dia no sentido de manifestar experiências vividas
e ouvidas;
 Conversar com outras pessoas e familiares sobre o uso social de
diferentes portadores textuais;
 Utilizar brincadeiras onde as crianças possam realizar leituras para seus
pares partindo de seu conhecimento prévio ou pela leitura das ilustrações;
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 Manusear imagens e desenhos, realizando, registros baseados em seu
conhecimento prévio.
(EI03EF08) Selecionar livros e textos de
gêneros conhecidos para a leitura de um

 Participar de situações de exploração de portadores de diferentes gêneros
textuais em brincadeiras ou atividades de pequenos grupos;

adulto e/ou para sua própria leitura (partindo

 Manusear diversos suportes textuais percebendo as diferenças entre eles;

de seu repertório sobre esses textos, como a

 Escolher livro de literatura e “ler” à sua maneira;

recuperação pela memória, pela leitura das

 Participar de atividades de culinária fazendo uso de caderno/livros de

ilustrações etc.).

receitas.

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à

● Fazer uso de garatujas com a intenção de uma comunicação escrita;

linguagem escrita, realizando registros de

● Fazer uso de letras, ainda que de forma não convencional, de seus

palavras e textos, por meio de escrita
espontânea.

registros de comunicação;
● Utilizar diversos suportes de escrita para desenhar e escrever
espontaneamente;
● Reconhecer seus desenhos como uma forma de comunicação;
● Conhecer a escrita de seu nome associando símbolos para identificá-lo em
situações diversas; progressivamente.
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5 - ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
5.1 - INTRODUÇÃO
As 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, freqüentemente, 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
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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.
Os saberes e conhecimentos que envolvem esse campo atendem a curiosidade dos bebês e das crianças em descobrir o
sentido do mundo e das coisas, por meio de propostas com as quais possam testar, experimentar, levantar hipóteses, estimar,
contar, medir, comparar, constatar, deslocar, dentre outros.

5.2 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS PEQUENAS
ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:
● CONVIVER com crianças e adultos e com eles criar estratégias para investigar o mundo social e natural, demonstrando
atitudes positivas em relação a situações que envolvam diversidade étnico-racial, ambiental, de gênero, de língua, de religião.
● BRINCAR com materiais e objetos cotidianos, associados a diferentes papeis ou cenas sociais, e com elementos da
natureza que apresentam diversidade de formas, texturas, cheiros, cores, tamanhos, pesos, densidades, experimentando
possibilidades de transformação.
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● PARTICIPAR de atividades que oportunizem a observação de contextos diversos, atentando para características do
ambiente e das histórias locais, utilizando ferramentas de conhecimento e instrumentos de registro, orientação e
comunicação, como bússola, lanterna, lupa, máquina fotográfica, gravador, filmadora, projetor, computador e celular.
● EXPLORAR e identificar as características do mundo natural e social, nomeando-as, reagrupando-as e ordenando-as,
segundo critérios diversos.
● EXPRESSAR suas observações, hipóteses e explicações sobre objetos, organismos vivos, fenômenos da natureza,
características do ambiente, personagens e situações sociais, registrando-as por meio de desenhos, fotografias, gravações
em áudio e vídeo, escritas e outras linguagens.
● CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus próprios interesses na relação com o mundo
físico e social, apropriando-se dos costumes, das crenças e tradições de seus grupos de pertencimento e do patrimônio
cultural, artístico, ambiental, cientifico e tecnológico.

Objetivos de Aprendizagem
(EI03ET01)

Estabelecer

relações

Situações de aprendizagem
de ● Participar de situações que envolva o sistema de medidas de comprimentos

comparação entre objetos, observando suas

de massas e capacidades;

propriedades e registrando dados relativos a ● Observar objetos produzidos em diferentes épocas e por diferentes grupos
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tamanhos, pesos, volumes e temperaturas.

sociais afim de perceber características dos mesmos;
● Explorar elementos da natureza como: comparação de tamanhos (folhas,
galhos, flores, árvores e demais elementos);
● Fazer o uso de vocabulário específico e procedimentos ao comparar objetos,
por meio de diferentes materiais de medidas (fita métrica, régua, trena,
balança, etc.);
● Planejar oportunidades de utilização de instrumentos convencionais ou não
para pesar ou medir materiais diversos, por exemplo: quantas colheres de
farinha cabem em uma xícara?;
● Proporcionar situações de pesquisa, observação, manipulação, investigação,
exploração e comparação possibilitando construir conclusões baseadas nas
percepções físicas imediatas e a descrever diferenças e semelhanças dos
diferentes objetos.

(EI03ET02) Observar e descrever mudanças ● Realizar experiências com efeitos por meio de observação: detergente, tintas,
em

diferentes

ações

sobre

materiais,
eles,

em

resultantes de

vinagre, bicarbonato, água, leite e corantes alimentícios;

experimentos ● Realizar experiências com efeitos: plantação de feijão, girassol, verduras,

envolvendo fenômenos naturais e artificiais.

erva aromáticas, flores e etc.;
● Oportunizar situações de exploração de objetos, terra, areia, argila e água;
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● Registrar experiências e descobertas por meio de desenhos, fotos, legendas
e textos oferecidos e trazidos pelo professor.

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de ● Analisar e observar fontes de informações através de: livros, revistas
informações, para responder a questões

(acionando estratégias de leitura que permitam descobrir o que está escrito e

sobre a natureza, seus fenômenos, sua

onde), pessoas da comunidade, fotografia, filmes, documentários, blogs e a

conservação, utilizando, com ou sem ajuda

internet;

dos

professores,

diferentes

instrumentos ● Perceber-se em quanta parto integrante do meio ambiente;
● Ouvir músicas ou histórias que envolvam as temáticas: plantas, animais e

para coleta.

meio ambiente;
● Observar, imitar e nomear particularidades dos animais.
(EI03ET04)

Registrar

observações, ● Explorar objetos e ferramentas de medidas convencionais ou não;

manipulações e medidas, usando múltiplas ● Manipular diversos suportes em situações de jogos e brincadeiras, com
linguagens (desenho, registro por números
ou

escrita

suportes.

espontânea),

em

posterior registro pelas crianças com apoio do professor;

diferentes ● Observar, comparar e perceber as características de diferentes objetos e
espaços em relação ao seu comprimento, peso, capacidade e temperatura;
● Resolver problemas através da observação dos fenômenos naturais e suas
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transformações.

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de ● Explorar diferentes objetos, figuras, brinquedos, representação de animais,
acordo com suas semelhanças e diferenças,

plantas e seus pares;

identificando suas formas e características, ● Esquematizar
em situações de brincadeira, observação e

corporalmente

a

identificação

e

comparação

das

características pessoais;
● Construir conclusões baseadas em suas percepções físicas imediatas,

exploração.

conseguindo classificá-las a partir de características ou propriedade em que
possuem em comum.
(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre ● Observar mudanças no tempo, possibilitando relações entre o passado e
seu

nascimento

e

desenvolvimento,

a

presente;

história dos seus familiares e da sua ● Pesquisar e entrevistar seus familiares e comunidade, estimulando o
comunidade, observando a cronologia, o
local

e

quem

acontecimentos.

participou

conhecimento da própria história e o desenvolvimento da identidade;

desses ● Valorizar formas de vida de outras crianças e adultos; identificando costumes
tradições e acontecimentos significativos.
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(EI03ET07) Relacionar números às suas ● Utilizar brincadeiras que proporcione contar, recitar e registrar contagens,
respectivas quantidades e identificar o antes,

mesmo que de forma não convencional, com apoio do professor;

o depois e o entre em uma sequência, ● Utilizar objetos para que: identifiquem, classifiquem, comparem, conservem,
utilizando a linguagem matemática para

correspondam, incluam sequenciem, estimem e seriem quantidade e

construir relações, realizar descobertas e

números, favorecendo a compreensão da função social dos números.

enriquecer a comunicação em situações de
brincadeiras e interações.
(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura ● Comparar a distancia, tamanho e peso;
etc.), construindo gráficos e tabelas básicas, ● Diferenciar formas de registros das crianças, com o auxílio do professor como
utilizando

unidades

de

medidas

convencionais ou não convencionais.

desenhos, textos mesmo que não convencionais gráficos e tabelas;
● Vivenciar situações em que são incentivadas a medir objetos observando-os,
comparando-os e percebendo suas características.

6 - RECURSOS DIDÁTICOS


Base Nacional Comum Curricular (BNCC);



Currículo Paulista;



Livro Didático “Pé de Brincadeira”;
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Instrumentos musicais do acervo da escola (bandinha) e também produzidos com sucata;



Cantigas de roda e músicas infantis;



Vídeos (carrinho com TV na sala de aula);



Sala de vídeo (filmes e vídeos infantis);



DVD / CD / Pendrive;



Retroprojetor;



Rádio e/ou microfone;



Notebook ou computador;



Celular;



Internet;



Recursos de multimídia (conjunto dos mais variados meios de comunicação: áudios, imagens, mensagens, etc. para
transmitir informações);



Fotografias;



Diferentes ferramentas para registro (lousa, celular: foto/vídeo, caderno, folha sulfite, cartazes, mural, etc.);



Diversos portadores impressos (livros de histórias, revistas, livros de pano, livros de banho, embalagens, livro didático,
jornais, gibis, ilustrações, cartazes, panfletos, etc.);



Papéis diversos (diferentes tamanhos, texturas e cores);
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Materiais para pintura: tinta (caseira e convencional), recursos naturais, pincel, caneta hidrográfica, giz de cera, giz de lousa,
lápis de cor, materiais recicláveis, etc.;



Jogos didáticos do acervo da escola e também produzidos com sucata;



Materiais que trabalham com psicomotricidade: corda, bambolês, colchonetes, cones, bolinhas coloridas, kit jogo de futebol,
jogo de boliche, parque, tanque de areia, minhocão, etc.;



Materiais para modelagem: massinha (convencional e caseira), argila, etc.;



Materiais não estruturados (objetos colocados à disposição da criança para que elas inventem a sua própria brincadeira:
palitos, botões, rolos de papel higiênico, rolha, barbante, tampinhas, potes, etc.);



Materiais de diversos componentes (metal, madeira, plástico, borracha, areia, etc.);



Materiais diversos para exploração sensorial (cheiros diversos, sabores diversos, objetos diversos para manipulação,
vendas, etc.);



Materiais diversos para desenvolver a coordenação motora fina;



Brinquedos diversos do acervo da escola e também produzidos com sucata;



Elementos da natureza (folhas, galhos, flores, árvores, sementes e demais elementos);



Alfabeto (letras, nome, fichas, etc.);



Espelho;



Corpo;



Fantoches;
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Sucatas;



Cola;



Recorte a dedo;



Tesoura;



Receitas;



Calendário;



Reta numérica;



Quadro numérico;



Brincadeiras diversas;



Teatro e/ou dramatizações;



Caixas diversas (histórias, sensoriais, com objetos surpresas, etc.);



Histórias (abordando diferentes gêneros textuais e materiais diversos: avental, livros, fantoches, etc.);



Roda de conversa;



Pesquisas;



Gráficos;



Experiências;

246

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CASA DA MENINA “SÃO FRANCISCO DE ASSIS”
Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP
Telefone: (18) 3325-1131 – E-mail: cmenina@femanet.com



Materiais e formas diversas para medidas de comprimento ou quantidade (fita métrica, barbante, palmo, régua, pé, litro,
xícara, copo, etc.);



Formas geométricas, blocos lógicos.

7 – DIMENSÕES INTEGRADORAS DE APRENDIZAGEM
Permeiam todas as habilidades, portanto devem ser estudadas, compreendidas e contempladas neste plano de ensino ao

COMUNICAÇÃO/

ESPAÇO, TEMPO E

ORALIDADE, LEITURA E

MOVIMENTO

ÉTICA,
DIVERSIDADE E
SUSTENTABILIDADE

CONVIVÊNCIA E
SOLIDARIEDADE

ESCRITA
elaborarmos os projetos. Elas se encontram a partir da pág. 818, com o título “Organizador das Dimensões Integradoras da
Aprendizagem”, na versão 2 do Currículo Paulista. São elas:
Da mesma forma serão tratados os diferentes tipos de conteúdo: factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais.
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8 – AVALIAÇÃO (Concepção/ Critérios-Foco/ Instrumentos e Formas)
O processo de avaliação deve considerar o uso de instrumentos e formas de registros diversificadas para se observar, no
desenvolvimento da aprendizagem, princípios que contribuam para a Educação Integral dos estudantes.
Para o professor, a avaliação deve ser utilizada como um fundamento que permeia o processo do ensino e da
aprendizagem, trazendo subsídios para rever seu plano pedagógico, reorientando a partir do contexto do (a) aluno (a), a tempo de
assegurar os direitos de aprendizagem no período escolar no qual se encontra, assumindo um cunho qualitativo, voltado a
compreender os resultados expressos a curto e longo prazo, explícitos e ocultos, garantindo a progressão das proficiências nas
habilidades e a progressão das habilidades ao longo dos anos.
A avaliação integra e constitui um espaço crítico-reflexivo da prática docente, possibilitando para as aprendizagens
coerência com os princípios educacionais de desenvolvimento pleno, a partir do percurso realizado (a) pelo estudante entre o que
se almeja e o que se concretiza.
Serão utilizados vários tipos de instrumentos de avaliação, de forma que as habilidades previstas no Currículo Paulista se
tornem indicadores no processo avaliativo de onde se quer chegar, sendo importante para a gestão pedagógica em sala de aula,
como também para a gestão escolar e na elaboração de políticas públicas. (Currículo Paulista p. 28,29)
A avaliação dentro deste campo de experiência ocorrerá por meio do acompanhamento do processo de aprendizagem e
desenvolvimento através da observação, do registro (escrito individual e coletivo, fotos, filmagens, portfólios, produções feitas
pelas crianças) e da avaliação em Fichas de Observação (anexo).
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Lembramos ainda que “a avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não comparativamente com as
outras crianças” (SET Brasil P. 47), além de enfatizar suas descobertas e aprendizagens, bem como considerar as
potencialidades, os interesses e as necessidades de cada uma delas.
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PLANO DE ENSINO
CRIANÇAS PEQUENAS
(4 anos a 5 anos e 11 meses)

ENSINO INFANTIL
2ª ETAPA – A, B, C, D, E
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ASSIS – 2020/2021
PROFESSORES DAS CRIANÇAS PEQUENAS
A - JULIANA PONTES
B – MICHELE DIAS DE BRITO
C – ROSANGELA DE OLIVEIRA BIANCHINI
D– INGRID KAROLYNNE JOAQUIM BARCHI
E – MARIA LÚCIA SILVA
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
• CONVIVER 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.
• BRINCAR 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.
• PARTICIPAR 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.
• EXPLORAR 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.
• EXPRESSAR, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.
• CONHECER-SE 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.
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1 - O EU, O OUTRO E O NÓS
1.1 - INTRODUÇÃO
O campo de experiência O EU, O OUTRO E O NÓS, trata sobre a construção da identidade, da subjetividade, das
relações interpessoais, do respeito próprio e coletivo, da sensação de pertencimento a um grupo. As crianças são convidadas a
participar ativamente do processo educativo, reconhecer seu pertencimento a um grupo social e compreender que a diferentes
modos de dizer, de fazer, de querer, de ser, além da importância de respeitar as diferenças.
O campo reflete o olhar da BNCC para a educação voltada ao alto conhecimento e aceitação dos demais. Reflete o
entendimento de que a vida é construída a partir de relacionamentos e de interações, também envolve aprender a conviver e a
trabalhar junto com os outros.
É na interação com os pares e com os 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 vistas. Conforme vivem suas
primeiras experiências sociais na família, na instituição escolar e 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 em
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.
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
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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.
Sendo assim, o papel primordial dos educadores deve ser guiá-los nos primeiros passos desse caminho, estimulando e
orientando a boa convivência entre os colegas e os adultos que fazem parte do meio social do aluno.

1.2 - QUADRO – PLANO DE ENSINO – 2020 – CRIANÇAS PEQUENAS

ANUAL
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
● CONVIVER com crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, reconhecer e respeitar as diferentes identidades e pertencimento
étnico racial, de gênero e de religião.
● BRINCAR com diferentes parceiros, envolver-se em variadas brincadeiras e jogos de regras, reconhecer o sentido do singular, do
coletivo, da autonomia e da solidariedade, constituindo as culturas infantis.
● PARTICIPAR das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si e do ambiente, como das relativas às atividades
propostas pelo/a professor/a, e de decisões relativas à escola, aprendendo a respeitar os ritmos, os interesses e os desejos das
outras pessoas.
● EXPLORAR ambientes e situações, de diferentes formas, com pessoas e grupos sociais diversos, ampliando a sua noção de mundo
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e sua sensibilidade em relação aos outros.
● EXPRESSAR as outras crianças e/ou adultos suas necessidades, emoções, sentimentos, duvidas, hipóteses, descobertas, opiniões,
oposições, utilizando diferentes linguagens, de modo autônomo e criativo, e empenhando-se em entender o que os outros
expressam.
● CONHECER-SE nas interações e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizar suas próprias características e as das outras
crianças e adultos, constituindo uma confiança em si e uma atitude acolhedora e respeitosa em relação aos outros.

Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, ● Confraternizar entre os colegas para se socializarem;
percebendo que as pessoas têm diferentes ● Trabalhar a autonomia e reconhecer suas conquistas;
sentimentos, necessidades e maneiras de ● Brincar juntos para aprender a dividir e construir;
pensar e agir.

● Criar momentos de convivência onde a família participe das aulas, seja para contar
uma história, relatar informações sobre os filhos ou até mesmo fazer atividades
lúdicas;
● Vivenciar situações em que se sintam acolhidas, respeitadas, valorizadas e, ao
mesmo tempo, reconheçam e reajam de forma respeitosa às expressões,
comunicações e ações de seus colegas.
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(EI03EO02) Agir de maneira independente, ● Utilizar de brincadeiras dirigidas observando suas limitações e ampliação de
com

confiança

em

suas

capacidades,

reconhecendo suas conquistas e limitações.

habilidades;
● Agir de forma mais independente e com confiança em suas capacidades, quando
são encorajadas a decidir o que vão explorar e como resolver pequenos problemas
em situações de interação;
● Reconhecer seus esforços e conquistas, assim como de seus colegas em situações
individuais ou coletivas;
● Dar condições para o desenvolvimento perseverante da autoconfiança frente os
desafios cotidianos.

(EI03EO03)

Ampliar

as

relações

● Oferecer brincadeiras compartilhadas, livres e dirigidas para ampliar suas relações

interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação, cooperação e solidariedade,
em

brincadeiras

interação.

e

em

momentos

pessoais;
● Promover situações que levem em consideração os diferentes pontos de vista e a

de

compreensão dos sentimentos e emoções expressas pelas crianças;
● Realizar brincadeiras de roda estimulando a participação e interação do grupo;


Ler histórias e assistir vídeos educativos onde salientem atitudes de boa
convivência respeitando as diferenças;



Brincar e realizar atividades coletivas com outras turmas visando às relações
interpessoais.
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(EI03EO04)

Comunicar

sentimentos,

preferências

ideias, ● Dar maior capacidade de linguagem, de representação, de independência e

suas
e

vontades

a

confiança para a criança comunicar suas ideias e sentimentos;

pessoas e grupos diversos, em brincadeiras e ● Valorizar e promover o uso de diferentes aportes comunicativos como: o próprio
nas

atividades

cotidianas

por

meio

de

diferentes linguagens.

corpo, a música, a narrativa, a arte, e a linguagem verbal nas vivências organizadas
para as crianças;
● Sugerir situações que favoreçam o fortalecimento dos laços afetivos, emocionais e
sociais, uma vez que, conforme as ações que realizam, afetam a si mesmas e aos
outros.

(EI03EO05)

Demonstrar

valorização

das ● Considerar preferências, sentimentos e opiniões das crianças;

características de seu corpo e respeitar as ● Desenvolver uma identidade pessoal, um sentimento de autoestima, autonomia,
características de seu corpo e respeitar as

confiança em suas possibilidades e de pertencimento a um determinado grupo

características dos outros (crianças e adultos)

étnico-racial, crença religiosa, local de nascimento etc.;

com os quais convive, aproximando-se do ● Conhecer seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites;
cuidado e respeito com o outro em situações ● Desenvolver e valorizar hábitos de cuidados com a própria saúde e bem-estar;
mediadas pelo(a) professor(a).

● Compartilhar brincadeiras e atividades diversas de expressão contribuem para as
crianças respeitarem as características dos outros e a valorizarem as de seu corpo.
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(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por ● Criar momentos de convivências com outras crianças;
diferentes culturas e modos de vida, do ● Explorar brincadeiras tradicionais;
passado e do presente, valorizando as marcas ● Ouvir e recontar história de diferentes culturas;
culturais do seu grupo de origem e de outros ● Reconhecer costumes e brincadeiras de outras épocas;
● Pesquisar sobre uma determinada cultura;

grupos.

● Estimular o conhecimento pelas muitas culturas, com respeito ao diferente;
● Criar momentos de convivências onde a família participe das aulas, seja para
contar uma história, relatar informações sobre os filhos ou até mesmo fazer
atividades lúdicas.
(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no ● Brincar,
respeito mútuo para lidar com conflitos nas
interações

com

crianças

e

expressando

emoções,

sentimentos,

pensamentos,

desejos

e

necessidades;

adultos, ● Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua

conhecendo, respeitando e utilizando regras

autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e

elementares de convívio social.

integração social;
● Organizar o ambiente e as rotinas, favoráveis a uma boa transição casa-escola e
criação de vínculos entre as crianças;
● Trabalhar em grupo durante as atividades.
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2 - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS (EDUCAÇÃO FÍSICA)
2.1 - INTRODUÇÃO
O campo de experiência CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS compreendem fatores essenciais nos ambientes de
aprendizagens para o desenvolvimento integral das crianças na Educação Infantil, sendo assim, as experiências vivenciadas por
meio desse campo precisam ser ricas e diversificadas, compreendendo que, gestos, mímicas, posturas e movimentos expressivos
compõem uma linguagem fundamental com a qual as crianças se expressam, se comunicam, constroem conhecimentos e se
desenvolvem de forma global.
De acordo com o Currículo Paulista e a BNCC é dever dos profissionais da Educação Infantil oportunizar situações de
aprendizagens coesas, estruturadas, intencionais, compromissadas e problematizadoras colocando a criança como protagonista,
permeando o desenvolvimento de um conjunto de competências que envolvam colaboração, respeito, pensamento crítico,
resolução de problemas, responsabilidade e autoconhecimento.
Na concepção educacional expressa nas DCNEI (Resolução CNE/CEB nº 05/09), corpo, gestos e movimentos são
destacados como mediadores básicos da aprendizagem e do desenvolvimento de todas as crianças, inclusive das que apresentam
algum tipo de comprometimento motor.
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Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos
norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que:
I – Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais
que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;
II – Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e
formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical.
Sendo assim, os profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Assis, precisam compreender que trabalhar com
esse campo de experiência exige a garantia dos direitos de aprendizagem, sendo estes: conviver, brincar, expressar, explorar e
conhecer-se, para que a criança possa avançar em suas competências corporais. Isso demanda do professor, desenvolver um
trabalho pautado nos objetivos de aprendizagem específicos que estão organizados em três grupos de faixa etária, que são:
Bebês, Crianças bem pequenas e Crianças pequenas.
Para nortear todo o trabalho realizado, o professor precisa realizar a avaliação contínua, diagnóstica, processual e
formativa com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento da criança em suas aprendizagens possibilitando ao docente a
reflexão sobre a prática pedagógica.
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2.2 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS PEQUENAS
ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:
● CONVIVER com crianças e adultos e experimentar, de múltiplas formas, a gestualidade que marca sua cultura e
está presente nos cuidados pessoais, na dança, na música, no teatro, nas artes circenses, nos jogos, na escuta de
histórias e nas brincadeiras.
● BRINCAR, utilizando movimentos para: expressar-se; explorar espaços, objetos e situações; imitar; jogar; imaginar;
interagir e utilizar criativamente o repertorio da cultura corporal e do movimento.
● PARTICIPAR de diversas atividades de cuidados pessoais e do contexto social, de brincadeiras, encenações
teatrais ou circenses, danças e músicas; desenvolver práticas corporais e autonomia para cuidar de si, do outro e
do ambiente.
● EXPLORAR amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas; descobrir modos de ocupação e de
uso do espaço com o corpo e adquirir a compreensão do seu corpo no espaço, no tempo e no grupo.
● EXPRESSAR corporalmente emoções, ideias e opiniões, tanto nas relações cotidianas como nas brincadeiras, nas
262

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CASA DA MENINA “SÃO FRANCISCO DE ASSIS”
Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP
Telefone: (18) 3325-1131 – E-mail: cmenina@femanet.com

dramatizações, na dança, nas músicas, na contação de histórias, dentre outras manifestações, empenhando-se em
compreender o que outros também expressam.
● CONHECER-SE nas diversas oportunidades de interações e explorações com seu corpo; reconhecer e valorizar o
seu pertencimento de gênero, étnico-racial e religioso.
Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem

(EI03CG01) Criar com o corpo formas

● Oportunizar a interação entre as crianças, com seus pares e com

diversificadas de expressão de sentimentos,
sensações e emoções, tanto nas situações
do cotidiano quanto em brincadeiras, dança
teatro, musica, produzindo e reproduzindo
diversas sonoridades e ritmos.

adultos;
● Fazer com que as crianças vivenciem situações nas quais sintam-se
acolhidas, respeitadas e valorizadas;
● Reconhecer e reagir de forma respeitosa às expressões, comunicações
e ações de seus colegas e da professora;
● Desafiar a criança a desenvolver e demonstrar empatia, de modo a
perceber que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e
maneiras próprias de pensar e agir;

(EI03CG02)
adequação

Demonstrar
do

uso

de

controle
seu

corpo

e

● Fazer com que as crianças em situações de interação, sejam

em

encorajadas a decidir o que vão explorar e como resolver pequenos
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brincadeiras e jogos, escuta e reconto de
histórias, atividades artísticas, entre outras
possibilidades, expressando-se por meio de

problemas;
● Aprender a agir de forma mais independente e com confiança em suas
capacidades;
● Reconhecer seus esforços e conquistas, assim como, os de seus

diferentes linguagens.

colegas em situações individuais ou coletivas, também é condição para
o desenvolvimento perseverante da autoconfiança frente aos desafios
cotidianos.
(EI03CG03)

Criar

movimentos,

gestos,

● Expressar Corporalmente com música (cabeça, ombro, joelho e pé);

olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e

● Promover, por meio das brincadeiras, jogos e situações de interação,

atividades artísticas como dança teatro e

oportunidades para que as crianças possam representar e experimentar

música, (re) inventando jogos simbólicos e

o mundo natural, cultural e social nas quais estão inseridas;

reproduzindo papéis sociais.

● Garantir às crianças múltiplas possibilidades para explorar, conhecer,
aprender, interagir e se comunicar por meio do corpo e do movimento,
enriquecendo o repertório cultural, a criatividade e a consciência sobre
a corporeidade.

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado

● Usar noções básicas de cuidado consigo mesmas são formas

relacionados à higiene, alimentação, conforto

essenciais de valorização do protagonismo e da independência da

e aparência, atuando de forma progressiva e

criança;
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autônoma

nos

cuidados

essenciais,

de

acordo com suas necessidades.

● Observar os hábitos dos seus pares, para que, reconheçam a
importância de participar de experiências relacionadas à adoção de
hábitos de autocuidado e como isso impacta seu corpo positivamente.

habilidades

● Desenvolver e coordenar as habilidades manuais, para alcançar os

manuais no atendimento adequado a seus

resultados de suas intenções, não é um processo fácil para as crianças

interesses e necessidades em situações

pequenas;

(EI03CG05)

Coordenar

suas

diversas, explorando diferentes materiais.

● Promover situações nas quais as crianças se sintam desafiadas a
manipular e explorar materiais de diferentes texturas, tamanhos, pesos,
espessuras, formas e volumes e, a partir disso, tenham a oportunidade
de aprimorar suas habilidades e conquistar outras novas.

3 - TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
3.1 - INTRODUÇÃO
Este Plano de Ensino está fundamentado na BNCC, Currículo Paulista, Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e Livro
Didático – PNLD, construído pela equipe da Rede Municipal de Ensino da cidade de Assis-SP. Entendemos que neste plano as

265

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CASA DA MENINA “SÃO FRANCISCO DE ASSIS”
Rua: Dr. Luiz Pizza, nº 165 – Centro– Assis/SP
Telefone: (18) 3325-1131 – E-mail: cmenina@femanet.com

creches e pré-escolas devem ter como objetivo o acolhimento da criança e suas famílias, e partilhar com estas os cuidados
essenciais a que têm direito na infância, tais como: os cuidados com corpo, pensamento, afetos e imaginação.
Além disso, deve ampliar as experiências, respeitando a historicidade, construída no ambiente familiar e na comunidade
em que a criança está inserida. Diante disso, às propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil devem se articular a
partir dos seus interesses e necessidades. (P. 41 - Currículo Paulista - versão 2).
O campo de experiência “Traços, sons, cores e formas” contribui para ampliar a sensibilidade, desenvolver o senso
estético, empatia e respeito às diferentes culturas e identidades. Por meio do BRINCAR com diferentes sons, ritmos, formas,
cores, texturas, objetos e materiais, constroem cenários e adereços para brincadeiras de faz de conta, encenações ou para festas
tradicionais. Através de combinações de materiais, substancias, objetos e recursos tecnológicos criam e recriam danças, artes
visuais, encenações teatrais e musica.
Entrando em contato com as manifestações do patrimônio cultural, artístico e tecnológico, apropriam-se de diferentes
linguagens, expressando-se com criatividade e responsabilidade as suas emoções, sentimentos, necessidades e idéias. Por meio
do brincar, cantar, dançar, esculpir, desenhar, encenar, identifica e valoriza o seu pertencimento social.
A avaliação dentro deste campo de experiência ocorrerá por meio do acompanhamento do processo de aprendizagem e
desenvolvimento através da observação, do registro (escrito individual e coletivo, fotos, filmagens) e da avaliação formativa.
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3.2 - QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS PEQUENAS
ANUAL
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:
● CONVIVER e fruir das manifestações artísticas e culturais da sua comunidade e de outras culturas – artes
plásticas, música, dança, teatro, cinema, folguedos e festas populares – ampliando a sua sensibilidade,
desenvolvendo senso estético, empatia e respeito às diferentes culturas e identidades.
● BRINCAR com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos, materiais, construindo cenários e
indumentárias para brincadeiras de faz de conta, encenações, ou para festas tradicionais, enriquecendo seu
repertorio e desenvolvendo seu senso estético.
● PARTICIPAR de decisões e ações relativas à organização do ambiente (tanto no cotidiano como na preparação
de eventos especiais), a definição de temas e a escolha de materiais a serem usados em atividades lúdicas e
teatrais, entrando em contato com manifestações do patrimônio cultural, artístico e tecnológico, apropriando-se de
diferentes linguagens.
● EXPLORAR variadas possibilidades de usos e combinações de matérias, substancias, objetos e recursos
tecnológicos para criar e recriar danças, artes visuais, encenações teatrais, musicais, escritas e mapas,
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apropriando-se de diferentes manifestações artísticas e culturais.
● EXPRESSAR com criatividade e responsabilidade, suas emoções, sentimentos, necessidades e ideias brincando,
cantando, dançando, esculpindo, desenhando, encenando, compreendendo e usufruindo o que e comunicado
pelos demais colegas e pelos adultos.
● CONHECER-SE no contato criativo com manifestações artísticas e culturais locais e de outras comunidades,
identificando e valorizando o seu pertencimento étnico-racial, de gênero e de crença religiosa, desenvolvendo sua
sensibilidade, criatividade, gosto pessoal e modo peculiar de expressão por meio de teatro, música, dança,
desenho e imagens.
Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por ● Realizar atividade de musicalização, explorando expressão corporal,
materiais, objetos e instrumentos musicais e

movimento do corpo conforme o ritmo;

pelo próprio corpo durante brincadeiras de faz ● Promover brincadeiras relacionadas à Cultura indígena;
de conta, encenações, criações musicais, ● Fazer o uso de cantigas para embalar as brincadeiras;
festas,

possibilitando

a

apreciação

valorização da linguagem musical.

e ● Fazer o uso de vídeos e documentários sobre a cultura trabalhada;
● Fazer o uso utilizar coisas da nossa terra (folclore);
● Aprender sobre si mesmo, seu corpo, seus gestos, sua cultura e
outras culturas, através de vivências com a música;
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● Expressar, conhecer, identificar produzir sons para diferentes
situações;
● Vivenciar experiências com brincadeiras cantadas, participação em
encenações e criações musicais, momentos festivos, sonoplastia
de narrativas e atividades com diferentes gêneros musicais, para
favorecera ampliação do repertório musical das crianças;
● Confeccionar instrumentos musicais com materiais recicláveis;
● Utilizar colagens com variados materiais para expressão livre e/ou
orientada;
● Utilizar várias técnicas de pintura como forma de expressão.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio ● Expressar idéias, sentidos e sentimento por meio da linguagem
de desenho, pintura, colagem, dobradura e

artística;

escultura, criando produções bidimensionais e ● Promover situações nas quais as crianças conheçam e valorizem
tridimensionais,

e

produzindo

elementos da cultura popular do seu entorno e de outras regiões;

espontaneamente trabalhos com a linguagem ● Proporcionar momentos de releituras de obras de arte (Grandes
artística.

artistas), situações de visitas a espaços culturais do seu município;
● Proporcionar momentos para releitura de histórias, músicas e obras
de arte, usando a dramatização como uma das estratégias do fazer
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artístico;
● Propiciar o desenvolvimento das idéias e experiências, encenar
narrativas conhecidas, utilizando bonecos, brinquedos, fantoches,
máscaras e fantasias;
● Desenhar com diversas técnicas: com areia e cola, com interferência,
livre, etc.;
● Produzir desenhos artísticos com variados recursos gráficos e
suporte.
(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som ● Explorar objetos, instrumentos musicais e imitar gestos para
(intensidade,

duração,

altura

e

timbre),

produção de sons;

utilizando-as em suas produções sonoras e ao ● Propiciar atividades individuais ou em pequenos grupos que
ouvir músicas e sons.

incentivem as crianças a explorarem seu próprio corpo, seus timbres
vocais, além dos objetos e instrumentos musicais presentes no
ambiente escolar;
● Apreciar novos gêneros musicais;
● Dançar com diferentes ritmos.

(EIO3TS04) Analisar apresentações de teatro, ● Possibilitar a produção, apreciação e fruição de diferentes formas de
música,

dança,

circo,

cinema

e

outras

expressão cultural;
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manifestações artísticas de sua comunidade e ● Expressar suas sensações, percepções, reações, medos, interesses,
de outras culturas, expressando sua opinião

emoções e opiniões através do contato com produções artísticas,

verbalmente ou de outra forma.

como teatro, música, dança, circo e cinema a fim de desenvolverem
a

argumentação,

criticidade,

criatividade

e

o

gosto

pelas

manifestações artísticas;
● Cantar músicas ou cantigas conhecidas acompanhando-as com
brinquedos sonoros;
● Registrar através de: desenhos, gráficos, cartaz coletivo, vídeos,
fotos.

4 - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
4.1 - INTRODUÇÃO
Este plano de ensino assim como o Currículo Paulista é direcionado para os seguintes objetivos:
● Assegurar os direitos de aprendizagem de todos os estudantes paulistas, garantindo o que está previsto na BNCC, dando
continuidade aos documentos que o antecederam e contextualizando as competências e as habilidades com as especificidades do
Estado de São Paulo.
● Trazer os princípios orientadores para uma escola que busca o desenvolvimento pleno de seus estudantes, por meio de um
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Currículo de Educação Integral, indispensável na formação dos indivíduos em suas dimensões: biológica, afetiva, social, cultural e
profissional no mundo contemporâneo.
● Reafirmar os princípios de colaboração e democracia que deram origem ao documento.
● Subsidiar a construção de materiais de apoio e programas específicos de modo a valorizar as experiências das diversas
redes e compartilhar o conhecimento produzido por todos.
● Valorizar a Proposta Pedagógica de cada escola do território.
O plano em questão apresenta, assim, os objetivos orientadores para uma escola comprometida com seu tempo,
contextualizada, na qual assegurasse a aprendizagem para todos os estudantes, considerando aspectos sociais, culturais,
intelectuais, físicos, corporais e afetivos voltados aos desafios presentes e futuros que se apresentam (e se reapresentam) na vida
cotidiana dos estudantes.
Assim como a BNCC, preconizamos a concepção de que, o Currículo explicita para a Educação Básica os direitos que
devem ser asseguradas para todos os cidadãos, expressa a igualdade educacional, estabelecendo as aprendizagens essenciais
que devem ser consideradas e atendidas. Isso inclui, também, que todos devem ter acesso ao ingresso e permanência garantindo
seu direito de aprender. Ainda, mesmo assegurando as aprendizagens essenciais para toda a Educação Básica, deve ser
obrigatória a concepção de que as necessidades para o desenvolvimento das aprendizagens não são iguais para todos os
estudantes, ou seja, a equidade deve estar presente em todos os âmbitos da escola.
Neste campo ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO as experiências nesse respondem aos interesses das
crianças com relação a forma verbal e gráfica de comunicação como meios de expressão de idéias, sentimentos e imaginação.
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Propõem a inserção de vivências relacionadas aos contextos sociais e culturais de letramento (conversas, escuta de histórias lidas
ou contadas, manuseio de livros e outros suportes de escrita, produção de textos orais e/ou escritos com apoio, escrita espontânea
etc.).

4.2 - QUADRO – PLANO DE ENSINO – 2020 – CRIANÇAS PEQUENAS
ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:
● CONVIVER com crianças e adultos, compartilhando situações comunicativas cotidianas, constituindo modos de pensar,
imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer.
● BRINCAR com parlendas, trava-línguas, adivinhas, textos de memória, rodas, brincadeiras cantadas e jogos, ampliando o
repertório das manifestações culturais, da tradição local e de outras culturas, enriquecendo a linguagem oral, corporal,
musical, dramática, escrita, dentre outras.
● PARTICIPAR de rodas de conversa, de relatos de experiências, de conotação e leitura de historias e poesias, de
construção de narrativas, da elaboração e descrição de papeis no qual de conta, de exploração de materiais impressos,
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analisando as estratégias comunicativas, as variedades linguísticas e descobrindo as diversas formas de organizar o
pensamento.
● EXPLORAR gestos, expressões, da língua, rimas, imagens textos escritos, além dos sentidos das falas cotidianas, das
palavras nas poesias, parlendas, canções e nos enredos de historias, apropriando-se desses elementos para criar novas
falas, enredos, histórias e escritas, convencionais ou não.
● EXPRESSAR sentimentos, ideias, percepções, desejos, necessidades, pontos de vista, informações, duvidas e
descobertas, utilizando múltiplas linguagens entendendo e considerando o que é comunicado pelos colegas e adultos.
● CONHECER-SE, a partir de uma apropriação autoral das linguagens, interagindo com os outros, reconhecendo suas
preferências por pessoas, brincadeiras, lugares, história.
Objetivos de Aprendizagem
(EI03EF01) Expressar

idéias,

Situações de aprendizagem

desejos

e 

sentimentos sobre suas vivências, por meio
da

linguagem

oral

e

escrita

(escrita 

espontânea), de fotos, desenhos e outras
formas

de

gradativamente

expressão,
suas

ampliando 

possibilidades

de

Oferecer brincadeiras e canções envolvidas com o nome próprio e dos
demais colegas;
Relatar suas vivências diárias, onde todos possam se expressar
estimulando a linguagem oral ampliando seu vocabulário e expressão;
Desenhar e pintar com diferentes tipos de materiais e diversas formas de
observação e registros: desenhos com areia e cola, desenho de
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comunicação e expressão.

observação da natureza, desenhos com posições diversas (em pé, deitado,
sentado), desenhos observando as sombras;


Verbalizar suas conclusões e refletir sobre as demais opiniões do grupo;



Expressar com autonomia gráfica seus avanços.

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, 

Utilizar sonoridade das palavras;

poemas e canções, criando rimas, alterações 

Considerar a leitura de diversos gêneros literários (poemas, canções,

e ritmos, interagindo com a língua em sua

histórias, parlendas, contos, fábulas, entre outros);

dimensão poética



Dramatizar, recontar e brincar (experiências que as possibilitam o ouvir, ler,
apreciar, dramatizar, recontar e brincar);



Substituir uma canção, poesias conhecidas colocando outras palavras
conforme o tema trabalhado;



Sugerir que criem rimas, ritmos a partir de modelos de músicas, histórias
parlendas e outras que conhecem de cor;



Reproduzir sons dos animais;



Produzir escrita coletiva de poemas temáticos;



Refletir sobre sons de fonemas e sua representação gráfica;



Utilizar recursos próprios de memória e cultura para produzir e ou
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reproduzir poesias, musicas, etc.

(EI03EF03) Escolher
procurando

e

orientar-se

folhear
por

livros, 

temas

e

Promover atividades de declamação, memorização de textos, conversas as
sobre palavras rimadas ao brincar, desenvolvendo o hábito e o prazer por

ilustrações e tentando identificar palavras

textos poéticos;

conhecidas por meio de indícios fornecidos 

Desenvolver a imaginação das crianças, a criatividade e noções da

pelos textos.

linguagem oral e escrita, imersas em contextos lúdicos e divertidos que
envolvem a literatura;


Valorizar o protagonismo infantil repertoriando as crianças com diferentes
gêneros literários (poemas, canções, histórias, parlendas, entre outros) em
experiências que as possibilitem o ouvir, ler, apreciar, dramatizar, recontar
e brincar;



Escolher e gravar poemas para enviar a outras crianças ou aos familiares e
participar de saraus literários.
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(EI03EF04) Recontar

histórias

ouvidas

e 

Apresentar peças de teatro e danças assistindo filmes ou executando

planejar coletivamente roteiros de vídeos e

áudio;

de encenações, definindo os contextos, os 

Construir roteiros, áudios, vídeos e encenações;

personagens,

a

estrutura

da

história, 

observando a sequência da narrativa.

Escutar diversas vezes as mesmas histórias, possibilita que as crianças se
apropriem de elementos de sua estrutura narrativa e memorizem algumas
partes;



Recontar histórias, tendo a professora como escriba e criar suas próprias
narrativas por meio da escrita espontânea;



Assistir vídeos educativos e propiciar a roda de conversa sobre o que foi
assistido;



Convidar as crianças para recontarem aos seus pares histórias lidas por
alguém de sua família.

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para 

Comunicar com alguém distante por meio de bilhetes ou cartas (professor

produção de reconto escrito, tendo os

como escriba);

professores como escribas.



Fazer leitura de receita culinária para posterior degustação ou manuseio;



Utilizar rodas de conversa para fazer reconto oral de histórias ouvidas;



Fazer roteiros de sequência de histórias coletivamente tendo o professor
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como escriba;


Produzir reconto coletivo (professor escriba).

(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias 

Utilizar rodas de leitura de textos que se sabe de cor (parlendas,

orais e escritas (escrita espontânea), em

quadrinhas, canções, poemas, etc.);

situações com função social significativa.



Reproduzir oralmente histórias ouvidas;



Produzir um texto a partir de imagens, histórias conhecidas ou contadas
pela família;



Produzir bilhetes, cartazes, listas, convites entre outras situações com o
auxílio do professor;



Elaborar com os alunos algumas diferenças textuais pontuando suas
características como histórias infantis, textos informativos, gibis, bilhetes,
receitas, listas e outros;



Passear no entorno da escola para conhecer e reconhecer placas de
trânsito; nomes dos estabelecimentos comerciais; cartazes informativos,
placas informativas; entre outras.
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(EI03EF07) Levantar

hipóteses

sobre 

Oferecer momentos pontuais de manuseio de diversos gêneros textuais

gêneros textuais veiculados em portadores

fazendo observações sobre suas características básicas;

conhecidos, recorrendo a estratégias de 

Proporcionar brincadeiras onde as crianças possam realizar leituras para

observação gráfica e/ou de leitura.

seus pares partindo de seu conhecimento prévio ou pela leitura das
ilustrações;


Utilizar materiais impressos diversos (folhetos de propaganda, gibis,
revistas, encartes, calendários);



Produzir bilhetes e convites tendo a professora como escriba;



Elaborar pequenos textos tendo a professora como escriba;



Recontar histórias com ilustrações;



Utilizar imagens e desenhos para registros baseados em seu conhecimento
prévio.

(EI03EF08) Selecionar livros e textos de 

Oferecer às crianças diversas situações de escuta e de conversa sobre os

gêneros conhecidos para a leitura de um

diferentes gêneros, criando o gosto e o hábito pela leitura, construindo um

adulto e/ou para sua própria leitura (partindo

repertório de textos e suportes conhecidos;

de seu repertório sobre esses textos, como a 

Participar de situações em que são convidadas a falar sobre a estrutura dos

recuperação pela memória, pela leitura das

textos e identificando elementos gráficos, textuais e de conteúdo;
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ilustrações etc.).



Contribuir para que as crianças desenvolvam o gosto pessoal por alguns
textos e tenham a iniciativa de recorrer a eles de forma autônoma;



Reconhecer o uso social de textos como: convites para festas de
aniversário,

bilhetes,

propagandas,

roteiros

de

atividades do

dia,

comunicados aos pais e listas variadas.
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à 

Favorecer a convivência com a escrita em sua função social e como

linguagem escrita, realizando registros de

instrumento de expressão através da escrita de um bilhete tendo o

palavras e textos, por meio de escrita

professor como escriba, registros de rodas de conversa, escolha de livros

espontânea.

para empréstimo e produção de texto que relate as experiências vividas ao
longo de um projeto;


Verbalizar nomes com a utilização das fichas;



Possibilitar que as crianças levantem hipóteses sobre o que está escrito e
sobre como se escreve.
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5 - ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

5.1 - INTRODUÇÃO
As 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.
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Os saberes e conhecimentos que envolvem esse campo atendem a curiosidade dos bebês e das crianças em descobrir o
sentido do mundo e das coisas, por meio de propostas com as quais possam testar, experimentar, levantar hipóteses, estimar,
contar, medir, comparar, constatar, deslocar, dentre outros.
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5.2 - QUADRO – PLANO DE ENSINO – 2020 – CRIANÇAS PEQUENAS
ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:
●

CONVIVER com crianças e adultos e com eles criar estratégias para investigar o mundo social e natural, demonstrando
atitudes positivas em relação a situações que envolvam diversidade étnico-racial, ambiental, de gênero, de língua, de
religião.

●

BRINCAR com materiais e objetos cotidianos, associados a diferentes papeis ou cenas sociais, e com elementos da
natureza que apresentam diversidade de formas, texturas, cheiros, cores, tamanhos, pesos, densidades,
experimentando possibilidades de transformação.

●

PARTICIPAR de atividades que oportunizem a observação de contextos diversos, atentando para características do
ambiente e das histórias locais, utilizando ferramentas de conhecimento e instrumentos de registro, orientação e
comunicação, como bússola, lanterna, lupa, máquina fotográfica, gravador, filmadora, projetor, computador e celular.

●

EXPLORAR e identificar as características do mundo natural e social, nomeando-as, reagrupando-as e ordenando-as,
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segundo critérios diversos.
●

EXPRESSAR suas observações, hipóteses e explicações sobre objetos, organismos vivos, fenômenos da natureza,
características do ambiente, personagens e situações sociais, registrando-as por meio de desenhos, fotografias,
gravações em áudio e vídeo, escritas e outras linguagens.

●

CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus próprios interesses na relação com o
mundo físico e social, apropriando-se dos costumes, das crenças e tradições de seus grupos de pertencimento e do
patrimônio cultural, artístico, ambiental, cientifico e tecnológico.

Objetivos de Aprendizagem
(EI03ET01)

Estabelecer

relações

Situações de aprendizagem
de ● Proporcionar brincadeiras com lego e blocos lógicos: separação e

comparação entre objetos, observando suas

comparação de tamanho, cores, formas, espessura, peso;

propriedades e registrando dados relativos a ● Explorar elementos da natureza como: comparação de tamanhos (folhas,
tamanhos, pesos, volumes e temperaturas.

galhos, flores, árvores e demais elementos);
● Utilizar vocabulário específico e procedimentos ao comparar objetos, por
meio de diferentes materiais de medidas (fita métrica, régua, trena, balança,
etc.);
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● Planejar oportunidades de utilização de instrumentos convencionais ou não
para pesar ou medir materiais diversos, por exemplo: quantas colheres de
farinha cabem em uma xícara?
(EI03ET02) Observar e descrever mudanças ● Realizar experiências com efeitos por meio de observação: detergente,
em diferentes materiais, resultantes de ações

tintas, vinagre, bicarbonato, água, leite e corantes alimentícios;

sobre eles, em experimentos envolvendo ● Observar através de experiências com efeitos: plantação de feijão, girassol,
fenômenos naturais e artificiais.

verduras, erva aromáticas, flores e etc.;
● Oportunizar situações de exploração e experimentos de objetos, terra, areia,
argila e água;
● Registrar experiências e descobertas por meio de desenhos, fotos, legendas
e textos ditados pelo professor.

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de  Analisar as observações de fontes de informações através de: livros, revistas
informações, para responder a questões

(acionando estratégias de leitura que permitam descobrir o que está escrito e

sobre a natureza, seus fenômenos, sua

onde), pessoas da comunidade, fotografia, filmes, documentários, blogs e a

conservação, utilizando, com ou sem ajuda

internet;

dos professores, diferentes instrumentos para  Observar e escutar os interesses, curiosidades e as questões das crianças
coleta.

favorecendo

a

construção

de

diferentes

estratégias

na

busca

de

informações, coletas de dados e vivência de novas situações;
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 Estimular as crianças a observarem e criarem explicações para fenômenos e
elementos da natureza presentes no seu dia a dia, estabelecerem
regularidades,

apontando

mudanças

de

hábitos

dos

seres

vivos

influenciados por mudanças climáticas.
(EI03ET04)

Registrar

observações, ● Explorar objetos e ferramentas de medidas convencionais ou não;

manipulações e medidas, usando múltiplas ● Manipular diversos suportes em situações de jogos e brincadeiras, com
linguagens (desenho, registro por números
ou

escrita

espontânea),

em

posterior registro pelas crianças com apoio do professor;

diferentes ● Observar, comparar e perceber as características de diferentes objetos e

suportes.

espaços em relação ao seu comprimento, peso, capacidade e temperatura;
● Resolver

problemas

e

observar

os

fenômenos

naturais

e

suas

transformações;
● Registrar observações, manipulações e medidas.
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de ● Explorar diferentes objetos, figuras, brinquedos, representação de animais,
acordo com suas semelhanças e diferenças,

plantas e seus pares;

identificando suas formas e características, ● Identificar e comparar as características pessoais;
em situações de brincadeira, observação e ● Aprender as características e propriedades dos objetos e figuras usando seu
exploração.

corpo e todos os seus sentidos em situações de exploração e investigação;
● Construir conclusões baseadas em suas percepções físicas imediatas,
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conseguindo classificá-las a partir de características ou propriedade em que
possuem em comum.
(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre ● Observar mudanças no tempo, possibilitando relações entre o passado e
seu nascimento e desenvolvimento, a história

presente;

dos seus familiares e da sua comunidade, ● Pesquisar e entrevistar com seus familiares e comunidade, estimulando o
observando a cronologia, o local e quem
participou desses acontecimentos.

conhecimento da própria história e o desenvolvimento da identidade;
● Valorizar formas de vida de outras crianças e adultos; identificando
costumes, tradições e acontecimentos significativos;
● Identificar as mudanças no tempo possibilita que as crianças estabelecem
relações entre o passado e presente, fazendo uso da sequência temporal.

(EI03ET07) Relacionar números às suas ● Proporcionar brincadeiras de contar, recitar e registrar contagens, mesmo
respectivas quantidades e identificar o antes,

que de forma não convencional, com apoio do professor;

o depois e o entre em uma sequência, ● Fazer com que as crianças constroem noções sobre números conforme
utilizando a linguagem matemática para

exploram diferentes materiais e buscam agrupá-los e conta-los;

construir relações, realizar descobertas e ● Fazer com que as crianças explorem e investiguem sobre contagem em
enriquecer a comunicação em situações de

contextos significativos da vida real, fazendo relações entre números e

brincadeiras e interações.

quantidades;
● Participar de atividades que envolvam a sequência numérica e brincadeiras
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que favoreçam a identificação de notas e moedas, bem como a pesquisa, a
localização

e

a

ordenação

de

notações

numéricas

são

alguns

encaminhamentos que a professora deve medir.
(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura ● Explorar diferentes espaços lúdicos e procedimentos para comparar
etc.), construindo gráficos e tabelas básicas,

grandezas, o uso de unidades de medidas convencionais ou não para

utilizando

comparar distâncias, tamanhos e pesos;

unidades

de

medidas

convencionais ou não convencionais.

● Utilizar procedimentos para comparar distancia tamanho e peso (fita métrica,
balança, régua, espaço com pés e palmos, etc.);
● Utilizar diferentes formas de registros das crianças, com o auxílio do
professor como desenhos, textos mesmo que não convencionais gráficos e
tabelas;
● Vivenciar situações em que são incentivadas a medir objetos observando-os,
comparando-os e percebendo suas características.
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6 - RECURSOS DIDÁTICOS


Cantigas de roda e músicas infantis;



Vídeos (carrinho com TV na sala de aula);



Sala de vídeo (filmes e vídeos infantis);



Pendrive;



Retroprojetor;



Rádio e/ou microfone;



Notebook ou computador;



Celular;



Internet;



Recursos de multimídia (conjunto dos mais variados meios de comunicação: áudios, imagens, mensagens, etc. para
transmitir informações);



Fotografias;



Diferentes ferramentas para registro (lousa, celular: foto/vídeo, caderno, folha sulfite, cartazes, mural, etc.);



Diversos portadores impressos (livros de histórias, revistas, livros de pano, livros de banho, embalagens, livro didático,
jornais, gibis, ilustrações, cartazes, panfletos, etc.);
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Papéis diversos (diferentes tamanhos, texturas e cores);



Materiais para pintura: tinta (caseira e convencional), recursos naturais, pincel, caneta hidrográfica, giz de cera, giz de lousa,
lápis de cor, materiais recicláveis, etc.;



Jogos didáticos do acervo da escola e também produzidos com sucata;



Materiais que trabalham com psicomotricidade: corda, bambolês, colchonetes, cones, bolinhas coloridas, kit jogo de futebol,
jogo de boliche, parque, tanque de areia, minhocão, etc.;



Materiais para modelagem: massinha (convencional e caseira), argila, etc.;



Materiais não estruturados (objetos colocados à disposição da criança para que elas inventem a sua própria brincadeira:
palitos, botões, rolos de papel higiênico, rolha, barbante, tampinhas, potes, etc.);



Materiais de diversos componentes (metal, madeira, plástico, borracha, areia, etc.);



Materiais diversos para exploração sensorial (cheiros diversos, sabores diversos, objetos diversos para manipulação,
vendas, etc.);



Materiais diversos para desenvolver a coordenação motora fina;



Brinquedos diversos do acervo da escola e também produzidos com sucata;



Elementos da natureza (folhas, galhos, flores, árvores, sementes e demais elementos);



Alfabeto (letras, nome, fichas, etc.);



Espelho;



Corpo;
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Fantoches;



Sucatas;



Cola;



Recorte a dedo;



Tesoura;



Receitas;



Calendário;



Reta numérica;



Quadro numérico;



Brincadeiras diversas;



Teatro e/ou dramatizações;



Caixas diversas (histórias, sensoriais, com objetos surpresas, etc.);



Histórias (abordando diferentes gêneros textuais e materiais diversos: avental, livros, fantoches, etc.);



Roda de conversa;



Pesquisas;



Gráficos;



Experiências;
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Materiais e formas diversas para medidas de comprimento ou quantidade (fita métrica, barbante, palmo, régua, pé, litro,
xícara, copo, etc.);



Formas geométricas, blocos lógicos.

COMUNICAÇÃO/
ORALIDADE, LEITURA E

ESPAÇO, TEMPO E
MOVIMENTO

ESCRITA

ÉTICA,
DIVERSIDADE E
SUSTENTABILIDADE

CONVIVÊNCIA E
SOLIDARIEDADE

7 – DIMENSÕES INTEGRADORAS DE APRENDIZAGEM
Permeiam todas as habilidades, portanto devem ser estudadas, compreendidas e contempladas neste plano de ensino ao
elaborarmos os projetos. Elas se encontram a partir da pág. 818, com o título “Organizador das Dimensões Integradoras da
Aprendizagem”, na versão 2 do Currículo Paulista. São elas:
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Da mesma forma serão tratados os diferentes tipos de conteúdo: factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais.

8 – AVALIAÇÃO (Concepção/ Critérios-Foco/ Instrumentos e Formas)
O processo de avaliação deve considerar o uso de instrumentos e formas de registros diversificadas para se observar, no
desenvolvimento da aprendizagem, princípios que contribuam para a Educação Integral dos estudantes.
Para o professor, a avaliação deve ser utilizada como um fundamento que permeia o processo do ensino e da
aprendizagem, trazendo subsídios para rever seu plano pedagógico, reorientando a partir do contexto do (a) aluno (a), a tempo de
assegurar os direitos de aprendizagem no período escolar no qual se encontra, assumindo um cunho qualitativo, voltado a
compreender os resultados expressos a curto e longo prazo, explícitos e ocultos, garantindo a progressão das proficiências nas
habilidades e a progressão das habilidades ao longo dos anos.
A avaliação integra e constitui um espaço crítico-reflexivo da prática docente, possibilitando para as aprendizagens
coerência com os princípios educacionais de desenvolvimento pleno, a partir do percurso realizado (a) pelo estudante entre o que
se almeja e o que se concretiza.
Serão utilizados vários tipos de instrumentos de avaliação, de forma que as habilidades previstas no Currículo Paulista se
tornem indicadores no processo avaliativo de onde se quer chegar, sendo importante para a gestão pedagógica em sala de aula,
como também para a gestão escolar e na elaboração de políticas públicas. (Currículo Paulista p. 28,29)
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A avaliação dentro deste campo de experiência ocorrerá por meio do acompanhamento do processo de aprendizagem e
desenvolvimento através da observação, do registro (escrito individual e coletivo, fotos, filmagens, portifólios, produções feitas
pelas crianças) e da avaliação em Fichas de Observação (anexo).
Lembramos ainda que “a avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não comparativamente com as
outras crianças” (SET Brasil P. 47), além de enfatizar suas descobertas e aprendizagens, bem como considerar as
potencialidades, os interesses e as necessidades de cada uma delas.
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PLANO DE ENSINO - INGLÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL
CRIANÇAS PEQUENAS
(4 anos a 5 anos e 11 meses)

1ª ETAPA – A, B, C, D
2ª ETAPA – A, B, C, D, E

ASSIS – 2020/2021
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PROFESSORES DE INGLÊS DAS CRIANÇAS PEQUENAS

AIME NEIZE DOS REIS
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

• CONVIVER 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.
• BRINCAR 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.
• PARTICIPAR 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.
• EXPLORAR 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.
• EXPRESSAR, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.
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• CONHECER-SE 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.

1. INTRODUÇÃO
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009), em seu Artigo 4º, definem a
criança como:
“Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia,
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.”
(BRASIL, 2009).

Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da Educação Básica propostas
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação
Infantil, as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes
que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si,
os outros e o mundo social e natural. Com a elaboração do Plano de Ensino de Língua Inglesa da Rede Municipal de Assis,
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espera-se que, ao ter contato com a língua estrangeira na Educação Infantil, mais de que um aprendizado sistemático da língua
estrangeira a criança seja capaz de desenvolver suas habilidades linguísticas para além da língua materna e assim proporcionar
uma visão ampliada de mundo e assegurar seu desenvolvimento integral. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Língua Inglesa (PCNs, 1998), o aprendizado de uma língua estrangeira leva os alunos a uma nova percepção da natureza da
linguagem, além de aumentar o entendimento da língua materna e a compreensão de como a linguagem funciona. Por meio da
percepção de culturas estrangeiras, o aluno desenvolve maior consciência e valorização da própria cultura. Essa compreensão
intercultural resulta numa melhor aceitação das diferenças nas maneiras de expressão e comportamento. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (BRASIL, 1998, p.19), referindo-se ao estudante, afirmam que, “ao entender o outro
e sua alteridade, pela aprendizagem de uma língua estrangeira, ele aprende mais sobre si mesmo e sobre o mundo plural marcado
por valores culturais diferentes e maneiras diversas de organização política e social”. Logo, com o propósito de atribuir sentido ao
ensino de maneira a vivenciar a prática, tanto em sala de aula quanto em ambientes externos a ela, a BNCC reestruturou as áreas
de conhecimento tradicional e trouxe cinco campos de experiências essenciais para o desenvolvimento infantil. A fim de
complementar o trecho acima dos PCNs de LE, por vez, destaca-se a proposta do campo de experiência “O eu, o outro e nós”.
Este campo está relacionado ao autoconhecimento e a construção de relações, pois a partir do momento em que a criança
conseguir entender melhor a si mesma, se tornará um indivíduo apto a aceitar as diferenças nas relações e as adversidades
culturais, além de facilitar a compreensão do mundo ao seu redor. De maneira lúdica, os conceitos relacionados ao campo “o eu, o
outro e nós” – consciência cidadã, autoconhecimento, coletividade, respeito, responsabilidade – podem ser incutidos de maneira
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natural. Para tanto, percebemos que cada vez mais cedo é preciso colocar o aluno em situações de uso de uma língua
estrangeira, possibilitando-lhe tomar contato com diferentes maneiras de viver a vida social e suas expressões culturais.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais:
“A aprendizagem de uma língua estrangeira deve garantir ao aluno seu engajamento discursivo, ou
seja, a capacidade de se envolver e envolver outros no discurso. Isso pode ser viabilizado em sala
de aula por meio de atividades pedagógicas centradas na constituição do aluno como ser
discursivo, ou seja, sua construção com sujeito do discurso via língua estrangeira. Essa construção
passa pelo envolvimento do aluno com os processos sociais de criar significados, por intermédio
da utilização de uma língua estrangeira.” (BRASIL, 1998, p. 19)
Entende-se que num contexto de ensino de Língua Inglesa para crianças, é preciso respeitar as especificidades do seu
processo de aprendizagem, oferecendo um ambiente lúdico e um ensino gradativo. Na mesma medida a exigência sobre a
produção das crianças também deve ser gradual, uma vez que o uso da língua estrangeira pelos pequenos aprendizes deve
corresponder às práticas discursivas da sua realidade. (GUIA, 2013). Entretanto, ao fazê-lo em outra língua o aluno consegue
vivenciar novas formas de ser e significar. Genericamente a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as
crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem não somente em família, como
também em sociedade. Cultura também é definida em ciências sociais como um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos
e práticas sociais, aprendidos de geração em geração através da vida em sociedade. Seria a herança social da humanidade ou
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ainda de forma específica, uma determinada variante da herança social.

Relacionar cultura e ensino de Línguas é

reconhecer a importância que essa fusão exerce diante de uma “política de ensino de línguas” voltadas para diferentes culturas,
suscitando no aprendiz uma abertura para o mundo do outro, ao mesmo tempo em que visa à afirmação de sua própria
identidade cultural. (LAMEIRAS, 2006. p.29). Desta forma, embora os aspectos culturais de países de Língua Inglesa sejam
trabalhados continuamente ao longo do ano letivo, poderão ainda ser desenvolvidos projetos culturais que objetivam apresentar
aos educandos costumes próprios, isto é, características culturais desses países, como festividades/datas comemorativas
divergentes e/ou semelhantes às brasileiras, como por exemplo, o “Valentine’s Day” (14 de fevereiro), o “St. Patrick’s Day” (17 de
março), o “Labor Day” (início de setembro), o “Halloween” (31 de outubro), e o “Thanksgiving Day” (4ª quinta-feira do mês de
novembro). Os temas e conteúdos serão abordados de forma a respeitar o desenvolvimento cognitivo, afetivo e emocional da
criança, devendo valorizar o conhecimento e as experiências do aluno, da sua realidade sociocultural, uma vez que
consideramos esses fatores importantíssimos para a construção do conhecimento de língua estrangeira e no aprendizado
significativo. Dessa forma, as atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano deverão ser vistas como um processo de
construção contínuo. Buscaremos estimular os aprendizes através da problematização, do levantamento de hipóteses, do
incentivo à troca de ideias com seus pares e da descoberta de soluções. Além disso, as atividades propostas deverão promover
o desenvolvimento das habilidades: compreensão auditiva e fala; e serão planejadas com a utilização dos materiais didáticos
disponíveis, incluindo atividades lúdicas como jogos, desenhos, dramatização de situações, dobraduras, músicas folclóricas ou
populares de relevância. O propósito da educação infantil é ter o foco na criança.
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2. QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS

ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais
interagem. 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.
Na Educação Infantil, as experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as
crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de
mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com
diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita. Nesse convívio com textos, as crianças vão construindo
hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em
escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita com o sistema de representação da
língua.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO COMPONENTE CURRICULAR
São objetivos específicos da Língua Inglesa para a Educação Infantil:
1 -Proporcionar ao aluno a aquisição de um vocabulário básico, articulado às estruturas essenciais da língua inglesa, a partir de
palavras relacionadas à sua realidade imediata.
2 -Promover a prática da língua inglesa de forma contextualizada, próxima à realidade e à faixa etária do aluno.
3 -Estimular a produção oral através de exercícios de listening and oral practice, jogos e dramatizações, dando-se a atenção
especial à pronúncia.
4 -Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências do aluno, por meio de jogos, e atividades que estimulem a
memória, o raciocínio, a agilidade mental, a observação, e a ação, tornando a aprendizagem significativa.
5 -Praticar funções comunicativas básicas com temas de interesse da sua faixa etária e refletir sobre os temas transversais
relacionados ao conteúdo.
6 -Proporcionar atividades interativas entre alunos e professor de forma cooperativa.
7 -Estabelecer uma base para os estudos subsequentes, dando ao aluno mais segurança nas próximas etapas do aprendizado
da língua inglesa.
8 -Propiciar ao aluno a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, visando o aprimoramento através de
suas relações com o conhecimento, com o outro e com o mundo.
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Crianças Pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) – 1ª Etapa
HABILIDADES
-Proporcionar aos alunos a aquisição de vocabulário
básico, articulado às estruturas da língua inglesa, a
partir de palavras relacionadas à realidade imediata
deles.
- Enfatizar as datas comemorativas trabalhando
aspectos culturais.

-Pluralidade cultural: cumprimentos em inglêspossibilidade de discutir as diferenças culturais nas
formas de cumprimentos.
e

produção

-Cumprimentos: Hi, Hello,
afternoon, Good night.

Good

morning,

Good

das

formas

-Formas: square, rectangle, triangle, circle.

Meu corpo: head, shoulder, knee, foot, arms, finger,
legs, eyes, mouth, nose, ear.
Números: one, two, tree, four, Five, six, seven, eight,
nine, ten.
I like/ I don´t like.

- Saúde de ética: importância do cuidado consigo

Warm-up, atividades que despertam o interesse
pelos estudos do novo assunto de modo lúdico e
motivador.

-Comandos: stand-up, sit down, look, please.

Datas comemorativas: Easter / Valentine`s day

- Despertar imaginação e criatividade.

- Reconhecimento
geométricas

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM

OBJETO CONHECIMENTO

-Prática oral do vocabulário, por meio de repetições
e gestos com músicas, cumprimentos e saudações)
- Youtube: Hello, good morning: Song for Kids;
músicas referentes aos conteúdos estudados:
Numbers song; Shapes Song)
-Desenvolvimento das habilidades motoras que
estimulem a criatividade ao mesmo tempo em que
reforçam o aprendizado: Let´s play: (Stand up/ Sit
down); bem como a utilização dos “flashcards” e
objetos concretos para praticar a memorização do
vocabulário aprendido (SHAPES: Touch your circle)
- Atividade de pintar, recortar e colar, com o uso de
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próprio e do respeito ao outro – reflexão sobre a
importância da atividade física apropriada para
criança e do respeito ao outro que tem um tipo físico
diferente.

Comemorações: june party / mother`s day

tintas e pinceis para fixação do vocabulário.

big/small- tall/short- beautilful/ugly

- Discussão sobre as diferenças físicas de cada um.

- Respeitar a natureza e ajudar na sua preservação.

Having Fun:
party.

clown, pirate, princess, prince, crown,

- Aprender a valorizar sua escola e a conservar limpa
e organizada.

- Celebrate: father`s Day

My school: classroom, restroom, playground.
Nature: sun, flower, tree, moon, star
Celebrate: Halloween, Thanksgiving, Christmas.
Crianças Pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) – 2ª Etapa
HABILIDADES

OBJETO CONHECIMENTO

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM

- Proporcionar aos alunos a aquisição de vocabulário
básico, articulado às estruturas da língua inglesa, a
partir de palavras relacionadas à realidade imediata

What`s your name? / My name is .../ How are you?/ I´m
fine.

-- Warm-up, atividades que despertam o interesse
pelos estudos do novo assunto de modo lúdico e
motivador.

My school objects: book, notebook, pen, pencil, color
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pencil, crayon, schoolbag

deles.
-Enfatizar as datas
aspectos culturais.

comemorativas

trabalhando

Open your notebook/ close your notebook
Celebrate: Easter / Valentine´s Day

- Despertar imaginação e criatividade.
- Pluralidade cultural: cumprimentos em inglêspossibilidade de discutir as diferenças culturais nas
formas de cumprimentos.
- Saúde de ética: importância do cuidado consigo
próprio e do respeito ao outro – reflexão sobre a
importância da atividade física apropriada para
criança e do respeito ao outro que tem um tipo físico
diferente.
- Aprender a ter organização e cuidado com os
objetos escolares.
- Saber respeitar o outro e dividir durante as
competições e brincadeiras

Pratica oral do conteúdo estudado, por meio de
gestos, repetições e músicas:

Means of transportation: airplane, bike, car, truck, bus,
motorcycle, train.
Face expressions: happy, angry, sad, sleepy, hungry,
sick, bored.
Celebrate: june party / mother`s day
A birthday party: chocolate cake, presents, ballons,
party hat, candle/ thank you.
Food party: sandwich, cake, hot dog, pizza, water, juice,
coke, hamburger, ice-cream, candy.

- Youtube: Hello Song for Kids; músicas referentes
aos conteúdos estudados. (Pick up your pencil,
School objects song; animations for children)
- Atividades no caderno que desenvolva as
habilidades motoras e estimulem a criatividade ao
mesmo tempo em que reforçam o aprendizado.
- Brincadeiras que corroborem com a apreensão do
vocabulário estudado: “Let´s play: (Open your
notebook, close your notebook, Raise your pencil) e
também utilizando os “flashcards” e materiais
concretos, praticando a
memorização do
vocabulário aprendido.
-Discussão sobre respeitar o momento dos colegas.

- Celebrate: father`s Day
Let`s play: Volleyball, play soccer, swin, basketball, play
tennis, dance, jump.

- Reflexão sobre o costume de comemorar o
aniversário – explorar aspectos da festa (bolo,
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presente...).

Celebrate: Halloween, Thanksgiving, Christmas.

- Valorização do que temos – oportunidade de
despertar a consciência dos alunos de que ser feliz é
importante e que pequenas coisas não devem
comprometer a alegria.
- Todas as profissões devem ser valorizadasesclarecer que todo profissional tem seu valor e
desempenha papel importante dentro da sociedade.

3. RECURSOS DIDÁTICOS
O ensino da Língua Inglesa na Educação Infantil deve priorizar abordagem natural e comunicativa, pois de acordo com
Almeida Filho (2008), o ensino comunicativo inclui traços da oralidade e uma de suas características é dar ênfase na produção de
significados no uso da Língua alvo. Dessa forma, devemos utilizar, além da motivação das crianças, de jogos, brincadeiras,
contação de histórias, atividades em duplas e grupos que são extremamente significativas para a infância. As autoras
Cristovão e Gamero, sustentam a tese de que “brincar/jogar é o gênero de atividade central e imprescindível na Educação
Infantil”, destacam também a importância do agir com a linguagem e o brincar na Educação Infantil. O agir com a linguagem na
Educação Infantil é um agir voltado para o lúdico – a brincadeira, o jogo, a vivência social de experiências, que promovem a
aprendizagem. É na brincadeira que a aprendizagem ocorre e possibilita o desenvolvimento. (2009, p. 242). Sendo assim, por
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meio da abordagem lúdica, os alunos se apropriam da heterogeneidade da língua, distante do foco puramente instrumental e/ou
metodologias de ensino que priorizam regras e estruturas gramaticais em detrimento da função comunicativa. O desenvolvimento
das habilidades de compreensão auditiva e oralidade devem ser prioridade em perspectiva interdisciplinar onde todas as
áreas do conhecimento interagem com a Língua Inglesa na proposição de atividades diversificadas. Aliás, o ensino de uma
Língua Estrangeira precisa ser trabalhado de forma interdisciplinar pelo tratamento que se deve ter com os aspectos que
permeiam todas as disciplinas escolares. O trabalho com a linguagem oral e as múltiplas Linguagens (corporal, científica,
plástica, musical, matemática) deve ser priorizado especialmente na Educação Infantil. Os diferentes gêneros textuais em
Inglês, materiais autênticos, rótulos, cartas, tickets, cardápios, manuais, etc. devem ser inseridos nas aulas a fim de que o
aprendizado seja contextualizado e significativo. O planejamento das aulas e os recursos didático-pedagógicos precisam ser
diversificados para atender o desenvolvimento das habilidades de listening, speaking, utilizando para este fim recursos didáticos
como: CDs, DVDs, internet, Lousa digital, softwares, websites, vídeos e sistemas e plataformas digitais, jogos
linguísticos e de expressão dramática, contação de histórias, cartazes, flashcards e outros instrumentos que privilegiam a
vivência e o uso da língua inglesa com naturalidade e prazer.

4. DIMENSÕES INTEGRADORAS DE APRENDIZAGEM
Permeiam todas as habilidades, portanto devem ser estudadas, compreendidas e contempladas neste plano de ensino ao
elaborarmos os projetos. Elas se encontram a partir da pág. 818, com o título “Organizador das Dimensões Integradoras da
Aprendizagem”, na versão 2 do Currículo Paulista. São elas:
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COMUNICAÇÃO/ORALIDADE,

ESPAÇO, TEMPO E

ÉTICA, DIVERSIDADE E

CONVIVÊNCIA E

LEITURA E ESCRITA

MOVIMENTO

SUSTENTABILIDADE

SOLIDARIEDADE

Da mesma forma serão tratados os diferentes tipos de conteúdos: factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais.

5. AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO (Concepção/ Critérios-Foco/ Instrumentos e Formas).
A avaliação deve ser entendida como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem e propiciar constante análise
e adequação da prática pedagógica. Em se tratando especificamente de crianças em fase inicial de escolaridade, o ato de avaliar
deve estar presente durante todo o processo educativo nas relações cotidianas de sala de aula. Dessa forma, a avaliação será
feita através de atividades realizadas pelos alunos verificando a aprendizagem, assimilação, compreensão e interesse no decorrer
das aulas. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (2014), a proposta pedagógica nas instituições de
Educação Infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao
respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças.
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Nesta etapa deve-se assumir o cuidado e a educação, valorizando a aprendizagem para a conquista da cultura da vida, por
meio de atividades lúdicas em situações de aprendizagem. Pensando então na importância do brincar na Educação Infantil é que o
ensino da Língua Inglesa se dará de maneira lúdica, com jogos e ou brincadeiras, dirigidas ou não, mas que propicie uma
aprendizagem significativa e com intencionalidade. Vale ainda salientar que embora este plano de ensino almeje que os conteúdos
propostos sejam trabalhados durante todo o ano letivo, ressalta-se que o seu cumprimento dependerá de fatores condicionantes,
externos e/ou internos, relativos à realidade de cada unidade escolar, bem como as condições de desenvolvimento/evolução de
cada classe e aluno singularmente, isto é, os conteúdos não são o objetivo principal, mas sim a significativa aprendizagem dos
educandos no que for até então trabalhado. Como instrumentos avaliativos para diagnosticar a necessidade de novas ações e
mudança de estratégias devem ser: atividades cotidianas, registros feitos pelo professor em observações das aulas, registros
feitos pelos alunos quando solicitados, portifólios de atividades e análise de fotos e vídeos de diferentes momentos.
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Na elaboração dos Planos de Ensino observamos:
1- A Proposta Pedagógica da Escola e a Matriz de Referência de cada disciplina no Currículo Paulista
2- Os diagnósticos realizados pela Unidade Escolar no ano anterior.
3- Os momentos mais apropriados para a recuperação contínua.
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PLANO DE ENSINO - EDUCAÇÃO FÍSICA
EDUCAÇÃO INFANTIL
CRIANÇAS PEQUENAS
(4 anos a 5 anos e 11 meses)

1ª ETAPA – A, B, C, D
2ª ETAPA – A, B, C, D, E

ASSIS – 2020/2021
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PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS CRIANÇAS PEQUENAS
IARA CAMARGO FETTER
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

• CONVIVER 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.
• BRINCAR 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.
• PARTICIPAR 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.
• EXPLORAR 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.
• EXPRESSAR, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.
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• CONHECER-SE 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.
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CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS (EDUCAÇÃO FÍSICA)

1. INTRODUÇÃO
O campo de experiência, CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS, compreende fatores essenciais nos ambientes de
aprendizagens para o desenvolvimento integral das crianças na Educação Infantil, sendo assim, as experiências vivenciadas por
meio desse campo precisam ser ricas e diversificadas, compreendendo que, gestos, mímicas, posturas e movimentos expressivos
compõem uma linguagem fundamental com a qual as crianças se expressam, se comunicam, constroem conhecimentos e se
desenvolvem de forma global. De acordo com o Currículo Paulista e a BNCC é dever, dos profissionais da Educação Infantil
oportunizar situações de aprendizagens coesas, estruturadas, intencionais, compromissadas e problematizadoras colocando a
criança como protagonista permeando o desenvolvimento de um conjunto de competências que envolvam colaboração, respeito,
pensamento crítico, resolução de problemas, responsabilidade e autoconhecimento. Na concepção educacional expressa nas
DCNEI (Resolução CNE/CEB nº 05/09), corpo, gestos e movimentos são destacados como mediadores básicos da aprendizagem
e do desenvolvimento de todas as crianças, inclusive das que apresentam algum tipo de comprometimento motor:
Art. 9º “As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos
norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que:
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I – promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas,
corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da
criança;
II – favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros
e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical.”

Sendo assim, os profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Assis, precisam compreender que trabalhar com
esse campo de experiência exige a garantia dos direitos de aprendizagem, sendo estes: conviver, brincar, expressar, explorar e
conhecer-se, para que a criança possa avançar em suas competências corporais. Isso demanda do professor, desenvolver um
trabalho pautado nos objetivos de aprendizagem específicos que estão organizados em três grupos de faixa etária, que são:
Bebês, Crianças bem pequenas e Crianças pequenas. Para nortear todo o trabalho realizado, o professor precisa realizar a
avaliação contínua, diagnóstica, processual e formativa com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento da criança em suas
aprendizagens possibilitando ao docente a reflexão sobre a prática pedagógica.
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2. QUADRO – PLANO ENSINO – 2020 – CRIANÇAS PEQUENAS
ANUAL

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS (EDUCAÇÃO FÍSICA)
DIREITOS DE APRENDIZAGEM:


CONVIVER com crianças e adultos e experimentar, de múltiplas formas, a gestualidade que marca sua cultura e está presente
nos cuidados pessoais, na dança, na música, no teatro, nas artes circenses, nos jogos, na escuta de histórias e nas brincadeiras.



BRINCAR, utilizando movimentos para: expressar-se; explorar espaços, objetos e situações; imitar; jogar; imaginar; interagir e
utilizar criativamente o repertorio da cultura corporal e do movimento.



PARTICIPAR de diversas atividades de cuidados pessoais e do contexto social, de brincadeiras, encenações teatrais ou
circenses, danças e músicas; desenvolver práticas corporais e autonomia para cuidar de si, do outro e do ambiente.



EXPLORAR amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas; descobrir modos de ocupação e de uso do
espaço com o corpo e adquirir a compreensão do seu corpo no espaço, no tempo e no grupo.



EXPRESSAR corporalmente emoções, ideias e opiniões, tanto nas relações cotidianas como nas brincadeiras, nas
dramatizações, na dança, nas músicas, na contação de histórias, dentre outras manifestações, empenhando-se em compreender
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o que outros também expressam.


CONHECER-SE nas diversas oportunidades de interações e explorações com seu corpo; reconhecer e valorizar o seu
pertencimento de gênero, étnico-racial e religioso.

Objetivos de Aprendizagem

Situações de aprendizagem

(EI03CG01) Criar com o corpo formas



Realizar atividades como: Corre cutia, pato ganso, lenço que corra, pula carniça,

diversificadas de expressão de sentimentos,

esconde-esconde, pega-pega, ajuda ajuda, mãe da rua, elefante colorido,

sensações e emoções, tanto nas situações

amarelinha, batata quente, pula corda, cobra cega, barra manteiga, roda do

do cotidiano quanto em brincadeiras, dança,

caranguejo, chicotinho queimado, onça dorminhoca, morto e vivo, gato e rato,

teatro, música.

coelhinho sai da toca, lenço que corra, a formiguinha, raposa, galinha e seus
pintinhos, dança do bambolê, tapete mágico, laranja da China, Acorda Urso,
Senhor caçador.

(EI03CG02)
adequação

Demonstrar
do

uso

de

controle
seu

corpo

e



Desenvolver atividades como: Serpente, Elefante na Teia, Coelho Sai da Toca,

em

Vivo morto, Gato e Rato, Jacaré Lelé, Urso Comilão, Estátua, Canoa Virou, Tango

brincadeiras e jogos, escuta e reconto de

Morena, Carneirinho e Lobo, Corrida dos Animais, Escravos de Jó, Imitação de

historias, atividades artísticas, entre outras

gestos e movimentos, Túnel Humano, Pega-pega, Corrida do Bambolê em dupla,

possibilidades.

Atividades com corda (Zerinho, Reloginho Variações), Boneco de argila.
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gestos,



Desenvolver atividade do Espelho;

olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e



Expressar-se de maneira corporal com músicas (“cabeça, ombro, joelho e pé”,

(EI03CG03)

Criar

movimentos,

“tchutchuê”, “andar devagarinho”, “dirigindo meu carro”, “Estátua!”, “Sambalêlê”);

atividades artísticas como dança teatro e
música, (re)inventando jogos simbólicos e



Expressar-se de maneira com parlendas variadas;

reproduzindo papéis sociais.



Realizar atividades musicais com imitação de sons e gestos (Entrar na casa do
Zé, Corrida Maluca).

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado



relacionados à higiene, alimentação, conforto
e aparência, atuando de forma progressiva e
autônoma

nos

cuidados

essenciais,

Promover brincadeiras como: Está pronto seu lobo?; Pega-pega fruta; Alerta com
alimentos;



Expressar-se corporalmente com músicas relacionadas ao autocuidado (“O sapo
não lava o pé”, “Lava uma mão”).

de

acordo com suas necessidades.
(EI03CG05)

Coordenar

suas

habilidades



manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações
diversas.

Realizar jogos e brincadeiras, como: Jogo das tampinhas, corrida do laço, corda,
manipulação bambolês, cones, cordas, bolinhas coloridas, elástico, etc.



Desenvolver recreações como: Bola ao cesto e suas variações, Cama de gato
(manipulação das mãos com elástico ou barbante), Corrida do sorvetão, Bolinha
na colher, etc.
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3. RECURSOS DIDÁTICOS


Base Nacional Comum Curricular (BNCC);



Currículo Paulista;



Notebook, Computador, Pendrive, Celular, Internet;

 Recursos musicais:


Rádio bluetooth;



Instrumentos musicais como: pandeiro, flauta;



Cantigas de roda e músicas infantis;

 Recursos visuais:


Fichas com desenhos de movimentos;



Estórias com gravuras;

 Roda de Conversa;
 Linhas da quadra;
 Cadeiras;
 Bolas (variados tamanhos e materiais);
 Minhocão/Túnel;
 Colher;
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 Jogos e peças de encaixe;
 Jogos de boliche;
 Circuitos: peças de espumas estofadas;
 Cones, barreiras, marcadores;
 Raquetes;
 Tacos e bastões de madeira;
 Bastões de plástico;
 Cordas;
 Velotrol;
 Bambolês;
 Colchonetes;
 Tambores e cestas;
 Barbantes;
 Giz;
 Materiais construídos a partir de TNT, E.V.A.;
 Materiais recicláveis: caixas de papelão, revistas, garrafas pet;
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4. DIMENSÕES INTEGRADORAS DE APRENDIZAGEM
Permeiam todas as habilidades, portanto devem ser estudadas, compreendidas e contempladas neste plano de ensino ao
elaborarmos os projetos. Elas se encontram a partir da pág. 818, com o título “Organizador das Dimensões Integradoras da Aprendizagem”, na
versão 2 do Currículo Paulista. São elas:

COMUNICAÇÃO/ORALIDADE,

ESPAÇO, TEMPO E

ÉTICA, DIVERSIDADE E

CONVIVÊNCIA E

LEITURA E ESCRITA

MOVIMENTO

SUSTENTABILIDADE

SOLIDARIEDADE

Da mesma forma serão tratados os diferentes tipos de conteúdo: factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais.

5. AVALIAÇÃO (Concepção/ Critérios-Foco/ Instrumentos e Formas).

O processo de avaliação deve considerar o uso de instrumentos e formas de registros diversificadas para se observar, no
desenvolvimento da aprendizagem, princípios que contribuam para a Educação Integral dos estudantes.
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Para o professor, a avaliação deve ser utilizada como um fundamento que permeia o processo do ensino e da
aprendizagem, trazendo subsídios para rever seu plano pedagógico, reorientando a partir do contexto do (a) aluno (a), a tempo de
assegurar os direitos de aprendizagem no período escolar no qual se encontra, assumindo um cunho qualitativo, voltado a
compreender os resultados expressos a curto e longo prazo, explícitos e ocultos, garantindo a progressão das proficiências nas
habilidades e a progressão das habilidades ao longo dos anos.
A avaliação integra e constitui um espaço crítico-reflexivo da prática docente, possibilitando para as aprendizagens
coerência com os princípios educacionais de desenvolvimento pleno, a partir do percurso realizado (a) pelo estudante entre o que
se almeja e o que se concretiza.
Serão utilizados vários tipos de instrumentos de avaliação, de forma que as habilidades previstas no Currículo Paulista
tornem-se indicadores no processo avaliativo de onde se quer chegar, sendo importante para a gestão pedagógica em sala de
aula, como também para a gestão escolar e na elaboração de políticas públicas. (Currículo Paulista p. 28,29)
A avaliação dentro deste campo de experiência ocorrerá por meio do acompanhamento do processo de aprendizagem e
desenvolvimento através da observação, do registro (escrito individual e coletivo, fotos, filmagens, portifólios, produções feitas
pelas crianças) e da avaliação em Fichas de Observação (anexo).
Lembramos ainda que “a avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não comparativamente com as
outras crianças” (SET Brasil P. 47), além de enfatizar suas descobertas e aprendizagens, bem como considerar as potencialidades,
os interesses e as necessidades de cada uma delas.
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