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APRESENTAÇÃO

A BNCC, documento orientador do Referencial Curricular do Município, estabelece direitos de aprendizagem, habilidades
e competências que precisam ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo da Educação Básica, buscando sua formação integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
Neste sentido, a Secretaria Municipal de Educação, ao longo do ano, coordenou a discussão e construção do Referencial Curricular do Município de Nova Prata, abrangendo as redes municipal, estadual e particular do mesmo.
O movimento iniciou com a mobilização das equipes diretivas, das coordenações pedagógicas e seguiu com o trabalho
dos professores de cada etapa da Educação Infantil e dos Anos Iniciais e das disciplinas dos Anos Finais do Ensino Fundamental.
Esta movimentação em torno da discussão, apropriação e construção do Referencial Municipal, resultou na elaboração deste documento que norteará o ensino no território de Nova Prata.
O Referencial Curricular de Nova Prata, portanto, compreende todas as competências, objetivos de aprendizagens
e desenvolvimento, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades propostos pela BNCC e pelo RCG e agrega
as especificidades locais nos diferentes níveis e modalidades de ensino, através de uma construção coletiva, incluindo novos
objetos de conhecimentos, alterações no texto e a criação de novas habilidades.
Portanto, o Referencial Curricular de Nova Prata, é o resultado de uma grande construção coletiva, que busca
uma educação significativa, de qualidade e efetiva, através da articulação de ações, num processo dinâmico e interativo do aluno
com o mundo que o cerca, garantindo-lhe a apropriação de saberes a partir de suas vivências, das interações, num processo
ativo de construção do conhecimento.
Adriana de Barros Antoniolli
Secretaria Municipal de Educação
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INTRODUÇÃO
O Referencial Curricular Municipal é um documento orientador de aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas
no território do Município de Nova Prata garantindo os direitos de aprendizagem na Educação Infantil e, as habilidades
e competências em cada área do conhecimento no Ensino Fundamental.
Partindo da Base Nacional Comum Curricular-BNCC1 que define e normatiza as aprendizagens essenciais a que todos
os estudantes têm direito e expressa o compromisso com uma educação integral, em âmbito nacional e do Referencial
Curricular Gaúcho - RCG2, elaborado de forma colaborativa e cooperativa, consolidando um documento curricular de território
Estado do Rio Grande do Sul, Nova Prata, construiu seu Referencial Curricular Municipal – RCMNP 3, tendo como premissa
a reflexão coletiva sobre os campos de experiências, direitos de aprendizagem, as habilidades e competências a serem desenvolvidas pelos alunos, bem como, tudo o que envolve este processo. Coube-nos, então, assumir o desafio de repensar
os objetivos de aprendizagens e objetos de conhecimento a fim de despertar em nossos educadores o sentido para esse novo
fazer pedagógico, o prazer de buscar a construção ativa do saber na escola, fazendo com que sejam assegurados os direitos de aprendizagem, as habilidades e competências de cada estudante, respeitando suas individualidades, dando sentido ao
que está sendo aprendido e garantindo o seu desenvolvimento integral.
Concluindo, o Referencial Curricular Municipal aponta um caminho a ser percorrido. Trata-se de uma referência na busca
de mudanças para a educação que esperamos e queremos para nosso Município.
O documento que segue é resultado de um longo trabalho que contou com a participação de professores e coordenado-

1

Resolução CNE/CEB nº 02, de 22 de dezembro de 2017.
Resolução CEED/RS nº 345, de 12 de dezembro de 2018.
3 A definição do nome Referencial Curricular Municipal de Nova Prata RFCM está respaldado na ajuda memória da Reunião da UNCME de 07 de junho de
2019 e na carta aos Gestores Municipais: A importância do Documento Orientador de Território Municipal nos quais ficou estabelecido que o sistema de
ensino tem autonomia para definir o nome do documento do seu território.
2
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res pedagógicos das redes: municipal, estadual e privada de ensino de Nova Prata. Foram realizados encontros por etapas, níveis de ensino e disciplinas com a coordenação da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e assessoria da
professora Ms. Silvia Hauser Farina4.
Foram realizados quatro encontros para discussão dos direitos de aprendizagem na Educação Infantil, sete encontros analisando as habilidades propostas para Anos Iniciais do Ensino Fundamental e dez encontros por disciplinas nos Anos
Finais do Ensino Fundamental. Foram momentos de estudo, reflexão e de repensar a prática pedagógica a fim de construir,
democrática e coletivamente, o Referencial Curricular Municipal de modo a buscar a melhoria na qualidade da educação
de Nova Prata, garantindo o desenvolvimento integral de todos os educandos.
Este documento é dividido em três volumes, todos contemplam a parte introdutória, sendo assim organizados:
Volume I: Educação Infantil - apresenta os direitos de aprendizagem que precisam ser garantidos para as crianças de 0 a
5 anos e 11 meses, organizados por campos de experiências e faixas etárias, sendo que os bebês de 0 a 1 ano e meio
são atendidos em turmas de Berçário I e Berçário II; as crianças pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses em turmas de Maternal I e Maternal II e as crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses em turmas de Pré-escola A e Pré-escola
B, tendo a variação e o aprofundamento do trabalho de acordo com as características de cada faixa etária e os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento definidos por este documento;
Volume II: Anos Iniciais do Ensino Fundamental -1º ao 5º ano- apresenta o conjunto de competências e de habilidades
a serem trabalhadas em todas as áreas do conhecimento e está organizado por ano de ensino.
Volume III: Anos Finais do Ensino Fundamental - 6º ao 9º ano - apresenta as competências e habilidades a serem desenvolvidas e está organizado por área de conhecimento e disciplina.

4

Professora da Universidade de Caxias do Sul nos cursos de Graduação e Pós-graduação, coordenadora polo EAD CARVI, Coordenadora Adjunta PIBID e
contratada para assessorar o processo de construção do Referencial Curricular Municipal.
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1 CONHECENDO UM POUCO DE NOVA PRATA
Nova Prata situa-se na Serra Gaúcha, encosta superior do nordeste do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Possui
um espaço territorial de 259 km² e uma população, segundo estimativas do IBGE, de 27.257 habitantes em 2019 5. Apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH, PNUD, 2010) de 0,766, que a coloca em 39º lugar no ranking estadual
dentre as cidades gaúchas6.
Tem um orçamento médio que gira em torno de uma arrecadação de R$ 90 milhões de reais ao ano (arrecadação,
2018)7. De clima subtropical com média de 17ºC, possui uma altitude média de 822 metros em relação ao mar. A expectativa
de vida ao nascer é de 75 anos (IBGE, 2010).
De um território habitado por índios, do trabalho árduo e persistente dos imigrantes (os primeiros foram os italianos, seguidos de poloneses e alemães), que aqui chegaram por volta de 1888, foi formando um povoado. Em 1895, teve
início o Povoado São João Batista do Herval. Em 1905, recebe o nome de Capoeiras. Em 11 de agosto de 1924, o governador
Borges de Medeiros assinou o decreto nº 3.351 que criou o município do Prata, nomeando como Primeiro Intendente o Dr. Félix
Engel Filho. Em 1945, recebeu o nome de Nova Prata.
Dona de belezas naturais exuberantes, Nova Prata conserva construções do início do século que se mesclam com
a arquitetura contemporânea, cada vez mais evidente no forte crescimento da construção civil na cidade. Traços ecléticos refletem- se na devoção e religiosidade deste povo, o qual, com fé, faz a sua história.
Nova Prata também é referência regional nos eventos culturais que protagoniza. O Festival Internacional de Folclore,
a Festa Municipal de São João (padroeiro do município) e os grandes rodeios crioulos atraem multidões para a cidade.
5 Dados

do IBGE Cidades. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/nova-prata/panorama>. Acesso em 09 out. 2019.
IDH, PNUD 2010. In: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: < http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/nova-prata_rs>. Acesso
em 09 out. 2019.
7 Valor exato da arrecadação em 2018 foi de R$ 89.967.893,68. Fonte: Secretaria Municipal de Finanças de Nova Prata – RS.
6
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Seus principais pontos turísticos são a Casa da Cultura Padre Adolfo Fedrizzi, a Cascata da Usina, o Complexo Hidrotermal Caldas de Prata, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, o Museu Municipal Domingos Battistel, a Casa Polonesa, a Igreja
Matriz, a Praça da Bandeira, dentre outros. A gastronomia, diversificada e de sabor único, também é um forte atrativo de nossa
cidade.
Quanto à realidade educacional, a taxa de escolarização da população de 6 a 14 anos, em 2010, era de 99,3%. A taxa do
IDEB nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na rede pública, em 2017, era 6,4 e nos anos finais do Ensino Fundamental,
era 4,9.
Para atender seus alunos o município conta com dezoito escolas assim organizadas:
TABELA 01 - REDE MUNICIPAL
ESCOLA

8 Fonte:

LOCALIZAÇÃO

MODALIDADES

N° DE ALUNOS8

E.M.E.I. Recanto da Alegria

Bairro Santa Cruz

Educação Infantil

254

E.M.E.I. Primeiros Passos

Bairro Basalto

Educação Infantil

122

E.M.E.I. Um Pedacinho de Céu

Bairro São João Bosco

Educação Infantil

74

E.M.E.I. Criança Feliz

Bairro São João Bosco

Educação Infantil

166

E.M.E.I. Vó Eliza

Bairro São Cristóvão

Educação Infantil

209

E.M.E.F. Padre Josué Bardin

Bairro São João Bosco

E.M.E.F. Guerino Somavilla

Bairro Santa Cruz

E.M.E.F. Ângela P. Paludo

Bairro Basalto

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas educacionais Anísio Teixeira, ano base 2019.

Educação Infantil
Ensino Fundamental
EJA – Fundamental
Educação Infantil
Ensino Fundamental
Educação Infantil
Ensino Fundamental

375
612
374
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E.M.E.F. Caetano Polesello

Bairro Rio Branco

E.M.E.F. Reinaldo Cherubini

Povoado Retiro

Educação Infantil
Ensino Fundamental
Educação Infantil
Ensino Fundamental
TOTAL

240
182
2.608

TABELA 02 - REDE ESTADUAL
ESCOLA

LOCALIZAÇÃO

MODALIDADES

N° DE ALUNOS9

Instituto de Educação Titradentes

Centro

Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio Magistério
EJA Nível Médio

Escola Estadual Onze de Agosto

Bairro São Cristóvão

Ensino Fundamental
Ensino Médio

609

Escola Estadual André Carbonera

Bairro São Pelegrino

Ensino Fundamental

175

Centro

Ensino Fundamental
EJA - Séries Finais do
Ensino Fundamental

292

Escola Estadual Reinaldo Cherubini

1.014

TOTAL 2.090

9 Fonte:Quedu,

ano base 2018.
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TABELA 03 - REDE PRIVADA
ESCOLA

LOCALIZAÇÃO

MODALIDADES

N° DE ALUNOS10

Colégio Nossa Senhora Aparecida

Centro

Educação Infantil
Ensino Fundamental
Nível Médio Técnico

393

Sonho Encantado Educação Infantil

Sagrada Família

Educação Infantil

75

Escola Educação Infantil Paraíso Infantil

Vila Lenzi

Educação Infantil

27

CECI Escola de Educação Infantil

Centro

Educação Infantil

29
TOTAL 524

Nosso município também conta com um Núcleo Universitário da Universidade de Caxias do Sul, um Polo da UAB da
UNIASSELVI e um polo da Cruzeiro do Sul virtual.
Por todas essas características Nova Prata se tornou uma referência regional de desenvolvimento e busca de qualidade de
vida.

10 Fonte:

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas educacionais Anísio Teixeira, ano base 2019.
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2 CONCEPÇÕES
Apresentamos, a seguir, as concepções que servem como base para implementação do Referencial Curricular Municipal e
que nortearão as Escolas pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino na elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP,
servindo como caminho para a busca de uma educação de qualidade e equidade, fundamentada num fazer pedagógico com
intencionalidade e que possibilite a acolhida, a formação integral, garantindo os objetivos de aprendizagem e as habilidades e
competências necessárias para o pleno desenvolvimento dos educandos e sua formação cidadã.

2.1 SOCIEDADE

A sociedade, até a metade do século XX, era marcada por valores e concepções mais sólidas e isso se refletia nas
relações, na vida social e em comunidade. Os princípios mudavam em um ritmo lento, o que trazia uma sensação de segurança e
de controle, sendo possível prever os processos e os comportamentos. Porém, as mudanças econômicas e a globalização
trouxeram incertezas e uma necessidade do ser humano se adequar aos novos padrões sociais no trabalho, na família, nas
relações e até mesmo na própria identidade.
O mundo contemporâneo é marcado por comportamentos rápidos e fluidos, impactados pelo capitalismo globalizado. Nesse
contexto, segundo Zygmund Bauman, o homem precisa ter grande flexibilidade de adaptação a diversas mudanças
comportamentais, intelectuais e sentimentais, acompanhando o ritmo de transformação da nova sociedade.
Não obstante, o consumo tem moldado a personalidade humana sem considerar valores como cooperação e solidariedade.
Há a necessidade de se fazer mais coisas ao mesmo tempo e as redes sociais exercem grande influência sobre as pessoas, além
de facilitar o acesso à informação e as interações virtuais. Essa dinâmica da sociedade gera instabilidade nas relações humanas
que se tornam mais fluidas, dinâmicas e voláteis.
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Diante dessa realidade, o homem precisa assumir um papel de agente ativo e questionador da sociedade, pois a sociedade é parte intrínseca ao ser humano, fundamental na constituição do indivíduo e parte indissolúvel do ato educativo.
O ser humano constitui-se e é constituído na relação social. Sendo assim, pensar a educação é, prioritariamente, pensar
a sociedade contemporânea buscando alternativas para trabalhar nesse contexto, com o aluno deste tempo, respeitando
as diferenças e afirmando identidades.
Nesse sentido Paulo Freire afirma que é possível educar para responder aos desafios da sociedade. Assim, a educação é
um instrumento de transformação global do homem e da sociedade, partindo de um trabalho com intencionalidade pedagógica que prepara os educandos para vida e para o exercício da cidadania.

2.2 EDUCAÇÃO

A educação é um processo dinâmico, que acontece a todo tempo e em todos os lugares. Desse modo é importante
o envolvimento de todos: gestores, professores, pais, alunos, de forma democrática, participativa, para que a educação atinja
seu objetivo de contribuir para o pleno desenvolvimento da criança e do educando. Nessa perspectiva, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB Nº 9394/96, em seu artigo 1º apresenta a seguinte concepção de educação:

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisas, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais (BRASIL, 1996).

A educação é um direito e para sua garantia é importante o engajamento da família, da comunidade, pois, de acordo com
o artigo 205 da Constituição Federal:
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[...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1990).

Percebe-se desta forma que a interação família/escola é necessária, uma vez que ambas instituições estão envolvidas diretamente com os educandos e contribuindo no seu processo formativo, por meio de estímulos, exemplos, formação de
valores, necessários ao seu desenvolvimento integral, uma vez que, tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa:

[...] preparar as crianças para o mundo; no entanto, a família tem suas particularidades que a diferenciam da escola, e suas necessidades que a aproximam dessa mesma instituição. A escola tem
sua metodologia e filosofia para educar uma criança, no entanto ela necessita da família para concretizar o seu projeto educativo (PAROLIM, 2003, p. 99).

Deste modo, a parceria da escola com a família é muito importante para que o direito à educação seja assegurado e resulte num processo contínuo de formação, possibilitando o desenvolvimento integral do educando.
A escola, por sua vez, é um espaço em que se manifestam muitas das questões presentes na sociedade, além de questões de conhecimentos é preciso ter sempre presente a função social da escola de formar seres humanos, cidadãos, capazes de analisar, agir e transformar o contexto em que estão inseridos.
Ao refletirmos sobre a educação escolarizada, percebemos que a mesma é um processo que está em constante transformação. Portanto, é necessário oportunizar novas vivências e práticas em que o conhecimento é construído com base
em constantes desafios, atividades significativas que despertem a curiosidade, a imaginação e a criatividade. A educação precisa ser concebida como um processo que envolve o desenvolvimento integral do sujeito (físico, intelectual, emocional, afetivo,
social e cultural), visando ao pleno exercício da cidadania para a construção de uma sociedade melhor,

20

assegurando o direito a uma aprendizagem de qualidade através da produção e socialização de saberes, que auxiliam no desenvolvimento de habilidades e competências acadêmicas, na formação humana e na transformação da sociedade, baseada em
princípios como a democracia, o acolhimento, a mediação e a construção de significados para os educandos, tornando-os sujeitos autônomos e capazes de ser e agir na sociedade.

2.3 DIVERSIDADE (EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ EDUCAÇÃO ESPECIAL/ DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM)

Falar de diversidade é falar de pluralidade, de diferenças que devem ser respeitadas e que enriquecem o fazer pedagógico
das instituições.
A escola da diversidade busca “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação” (C.F. art.3º, inciso IV, 1988).
O Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/2001, destaca que “o grande avanço que a década da educação
deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”, estabelecendo
objetivos e metas para que os sistemas de ensino favoreçam o atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, dificuldades de aprendizagem, valorizando e reconhecendo cada um de
acordo com suas individualidades.
As escolas, como espaços institucionalizados de educação formal, devem acolher a todos para que todos se sintam
respeitados e reconhecidos nas suas diferenças. A educação inclusiva possibilita a construção de uma escola verdadeiramente
acessível e de qualidade para todos independentemente de suas características, potencialidades, dificuldades, ritmo, deficiência,
transtorno, origem socioeconômica ou cultural.
Nesta perspectiva, é que devemos assumir o propósito de garantir a todos, o direito de aprender. Este direito fundamental
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garantido pela Constituição Federal do Brasil e outros aportes legais, deve estar contemplado nos Projetos Políticos Pedagógicos,
considerando as experiências significativas em todos os âmbitos da formação humana, as descobertas e aprendizagens que dão
sentido aos projetos interdisciplinares.
Com os processos educacionais inclusivos busca-se uma prática pedagógica em que as peculiaridades, individualidades e
dificuldades de cada criança são levadas em consideração e analisadas pelo professor, no intuito de propor atividades que
instiguem o educando a se desenvolver. Esse olhar não é destinado somente ao aluno do Atendimento Educacional Especializado
(AEE), mas a todos, garantindo, a cada um, seu direito de aprendizagem, respeitando as diversidades através do diálogo e da
articulação com todos os atores da escola no intuito de alcançar qualidade de ensino e beneficiar a todos.
Neste processo de inclusão, além do atendimento em sala regular, os alunos público alvo do Atendimento Educacional
Especializado, recebem atendimentos nas salas de recursos multifuncionais, num processo mais individualizado de intervenção
pedagógica que visa eliminar ou diminuir as barreiras que impedem o aprendizado.
Além disso, o alunos com dificuldades de aprendizagem ou transtornos que não caracterizem AEE, são atendidos por
professores em laboratórios de aprendizagem, no contraturno escolar, exercitando as diferentes áreas e buscando potencializar o
seu aprendizado através de diferentes estímulos, desafios e atividades a partir das necessidades identificadas.
Além desses serviços, o município conta com o Centro Multidisciplinar, setor da Secretaria de Educação, em que os
profissionais das áreas de Assistência Social, Psicologia e Psicopedagogia realizam atendimentos clínicos, orientação,
acompanhamento aos educandos e famílias, dos casos de maior dificuldade de aprendizagem encaminhados pelas escolas, sendo
mais um suporte para que o processo de aprendizagem se efetive.
Com o trabalho desenvolvido na rede de ensino e esses serviços, o município busca garantir o direito ao acesso e
à educação de qualidade para todos, fazendo com que a escola seja um espaço inclusivo que promove o desenvolvimento integral dos educandos, em todos os níveis e modalidades de ensino.
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2.4 CRIANÇA / ADOLESCENTE / JOVEM / ADULTO

A escola, como espaço de educação institucionalizado, tem como público alvo, crianças, adolescentes, jovens, adultos, cada
um com suas características, necessidades, anseios, modos de ser e agir. Esses fatores interferem no processo de aprendizagem
e nas relações que se estabelecem dentro do espaço educativo. Desse modo, os profissionais da educação precisam
compreender as características de cada fase do desenvolvimento para que as ações pedagógicas pensadas e realizadas sejam
efetivas e eficazes.
A criança é um ator social, que age e participa ativamente da construção de seu conhecimento, dá sentido e elabora
significados para suas experiências socioculturais, marcada pelos vínculos traçados entre ela e o seu campo social, sendo um ser
criativo, interativo, único e ativo, sujeito de suas aprendizagens e descobertas. Segundo as DCNEI (2010, p.12) criança é:

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.

Ao considerar que a criança é um sujeito de direitos é preciso levar em conta as relações que com ela estabelecemos
seus desejos, ideias, opiniões, capacidades de decidir, de inventar, manifestos em seus movimentos, expressões, no seu olhar ou
fala. Nesse contexto o professor precisa ser mediador e interagir com a criança considerando suas características e peculiaridades. A criança deve ser compreendida como o centro do planejamento curricular na Educação Infantil e na primeira etapa do
Ensino Fundamental, desempenhando um papel ativo na construção do conhecimento, construindo significados sobre si, os
outros e o mundo.
A adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento
físico, mental, emocional, sexual e social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às expectativas
culturais da sociedade em que vive.
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Quando falamos de adolescência, precisamos ter clareza de que, durante esse período, o corpo muda e as ideias também.
Como é tudo ao mesmo tempo podem ocorrer conflitos internos ou externos, que interferem nas relações com o outro e no
processo de aprendizagem.
Na atualidade essa é a fase de maior desafio para o trabalho docente, mas os conflitos que surgem podem ser minimizados
quando as vivências escolares repletas de significação, valorizando o protagonismo estudantil.
Assim, é essencial que as especificidades dessa faixa etária sejam bem conhecidas, algo que, por promover uma
compreensão maior desse universo, diminuirá a tendência de classificar e rotular os alunos, uma situação que tem resultado na
negação, a parcelas significativas de alunos, do direito a uma educação de qualidade.
Adolescência e juventude são condições sociais parametrizadas por uma faixa etária que muitas vezes se confundem, mas
são conceitos diferentes. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que adolescente é o indivíduo entre
12 e 18 anos incompletos. Já o termo jovem costuma ser utilizado para designar a pessoa com idade entre os 18 e 29 anos. Cabe
salientar que o ECA estabelece garantia de direitos humanos que vai até os 18 anos, como se, a partir desse momento,
ocorresse um conjunto de mudanças psicológicas, sociais, de direitos e deveres. Por isso a necessidade de se estabelecer
políticas públicas para o público jovem e adulto, como a EJA, para garantir um dos direitos fundamentais a todo cidadão: o direito à
Educação, pois conforme estabelece o Art. 208 da Constituição Federal: “O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de: I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria” (BRASIL, 1988
Sendo a educação direito de todos, independente da idade, precisamos considerar que todo estudante é uma criança,
adolescente, jovem ou adulto com uma história pessoal, desejos, sentimentos, sonhos que precisam ser considerados no processo
de ensino. O direito à educação só pode ser efetivado se esse educando for visualizado em toda a sua plenitude e tiver suas necessidades contempladas.
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2.5 APRENDIZAGEM / ENSINO

É no espaço da escola que se potencializa o desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais, motoras e emocionais dos
estudantes através da participação, mediação, das interações, do diálogo, da problematização e da construção do conhecimento,
pois, segundo Dewey “O aprendizado se dá quando compartilhamos experiências, e isso só é possível num ambiente
democrático, onde não haja barreiras ao intercâmbio de pensamento”.
Sendo a sala de aula esse espaço democrático, de descobertas, superação de desafios, alunos e professores são
coautores de um processo de aprendizagem dinâmico e criativo, que parte da realidade, anseios e necessidades para produção de
novos saberes, associando-os aos saberes já sistematizados. Desse modo, a aprendizagem “resulta de uma complexa atividade
mental na qual o pensamento, a percepção, a emoção, a memória, a motricidade e os conhecimentos prévios estão onde os
sujeitos possam sentir o prazer de aprender” (RCG, 2018, pág. 23).
A aprendizagem efetiva e de qualidade é o foco das práticas pedagógicas na escola. Entende-se a aprendizagem como
um processo dinâmico e interativo do educando com o mundo que o cerca, garantindo-lhe a apropriação de saberes a partir de
suas vivências, nas interações, num processo ativo onde os novos conhecimentos são organizados, formam uma hierarquia de
conceitos e se relacionam com o conhecimento previamente interiorizado.
Para que a aprendizagem ocorra, além de dar sentido ao que está sendo trabalhado, é preciso ter o aluno como sujeito ativo
do processo, valorizando o que já conseguiu aprender e estimulando-o a ir além, aprender mais, descobrir mais. Nas palavras de
Charlot “você já sabe ler um pouco... você vai aprender a ler mais coisas, mais rápido, vai ser uma descoberta, um prazer.”
Nesse processo, mais do que a metodologia, o que determina a aprendizagem é o objetivo, a mediação, a interação, a
atribuição de sentido ao que está sendo realizado. Desse modo, é preciso ter clareza do que se quer alcançar, o que o aluno
precisa saber e planejar as atividades a serem trabalhadas partindo do interesse e das necessidades do aluno, com
intencionalidade pedagógica, a fim de garantir o desenvolvimento integral dos mesmos.
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No que diz respeito ao ensino e a aprendizagem, dois fatores são relevantes: uma prática pedagógica que garanta
condições para que todos aprendam e a predisposição do aluno para aprender, portanto, processo e a qualidade do que se
aprende deve ser resultado de arranjos metodológicos e estratégias construtivas, criativas e com produções significativas, pois,
segundo Freire “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua
construção” (FREIRE,1996,p.21).
Os processos de ensino e de aprendizagem se inter-relacionam e constituem um processo de construção de significados, sendo o professor um mediador do saber coletivo, com competência para situar-se como agente do processo de mudança, baseado nos princípios de flexibilidade, interação, diálogo e ética. É a partir dessas determinações que o professor
elabora a programação diária de sala de aula e organiza sua intervenção de maneira a propor situações de aprendizagem, considerando as capacidades cognitivas dos alunos. Este professor desloca o eixo do ensino para a aprendizagem, mediante o
seu papel de mediador, ao transformar o aluno no principal protagonista do processo de construção do conhecimento.

2.6 CURRÍCULO

A aprendizagem escolar está diretamente vinculada ao currículo. Entendemos currículo como as experiências escolares que
se desdobram em torno do conhecimento, da diversidade humana, em meio às relações sociais e que contribuem para a
construção das identidades de nossos estudantes, associando-se assim, ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com
intenções educativas nos diversos níveis de ensino.
Quanto à origem da palavra, currículo vem do latim “currere”, que significa rota, caminho. Representa a proposta de
organização de uma trajetória de escolarização, envolvendo atividades realizadas, habilidades trabalhadas e competências
desenvolvidas com vistas ao desenvolvimento integral do estudante.
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O currículo deve ser um documento vivo, dinâmico e não algo estático. Associa-se à identidade da instituição escolar, à
sua organização e funcionamento e ao papel que exerce no meio social e cultural em que se insere, compondo um conjunto de
vivências, em diversos espaços escolares, que integram a vida da escola, colocadas à disposição dos alunos visando ao seu
desenvolvimento integral, a sua aprendizagem e a capacidade de conviver de forma ativa e construtiva na sociedade. De modo
geral, o currículo é tudo que escolhemos para ensinar e o que o educando precisa aprender no contexto da educação escolar.
Na atualidade, a escola tem por missão contribuir para que o aluno desenvolva habilidades e competências que lhe
permitam trabalhar a informação: selecionar, criticar, comparar, elaborar novos conceitos a partir do que já se tem, privilegiando a
construção de competências e habilidades.
O documento orientador de currículo apresenta, na Educação Infantil, os direitos de aprendizagem a serem assegurados às
crianças, divididos em campos de experiências:
O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural,
artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças
de 0 a 5 anos de idade (BRASIL, 2009).

Assim as ações planejadas pelo professor devem ser marcadas pela intencionalidade educativa na organização de
experiências que permitam às crianças articular e conhecer a si, o outro, a natureza, a cultura e a produção científica por meio das
interações e da brincadeira (BNCC,2017).
No Ensino Fundamental, com nove anos de duração, propõe a organização curricular por áreas de conhecimento que
conversam entre si e se inter-relacionam para o desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos. As áreas de
aprendizagem são: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Ensino Religioso. Em cada área temos
componentes curriculares em que são apresentados os objetos do conhecimento a serem trabalhados e as habilidades a serem
atingidas com o trabalho pedagógico, em cada etapa do ensino fundamental.
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As abordagens por Competências e Habilidades, visam à formação de um estudante que aprenda a aprender
continuamente, que se envolva e se entusiasme pela vida, que valorize as interações com os outros, que faça conexões entre
conhecimentos teóricos adquiridos e suas vivências práticas e que compreenda questões cada vez mais complexas ao longo de
seu processo formativo.

2.6.1 Habilidades

Os documentos oficiais referentes à Educação no Brasil e no mundo apontam a necessidade de centrar o ensino e
aprendizagem no desenvolvimento de competências e habilidades por parte do aluno, em lugar de centrá-lo no conteúdo
conceitual.
No contexto educacional, podemos definir a habilidade como a aplicação prática de um determinado conhecimento para
resolver uma situação. Segundo o professor Vasco Moretto (2007): "As habilidades estão associadas ao saber fazer: ação física ou
mental que indica a capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar
situações-problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são exemplos de habilidades.”
Desse modo, podemos dizer que as habilidades se ligam a atributos relacionados não apenas ao saber-conhecer, mas ao
saber-fazer, saber-conviver e ao saber-ser. A habilidade é mobilização dos conhecimentos na prática, sendo adquirida através de
um esforço para realizar atividades ou funções envolvendo ideias (habilidades cognitivas), objetos (habilidades técnicas) ou
pessoas (habilidades interpessoais).
As habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências. Sendo assim, é necessário que, junto com os
conteúdos, sejam criadas situações para o desenvolvimento de habilidades. É importante ressaltar que um aluno, ao desenvolver
competências e habilidades seguindo orientações de um educador, vai aprender a usá-las de maneira adequada e conveniente
nas diferentes situações do cotidiano. Esse comportamento de ser competente (saber saber), mas também ter habilidade
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(saber fazer), deve ser desenvolvido em todas as áreas de conhecimento. Portanto, a escola deve focar seu trabalho em habilidades para preparar os educandos para lidar com situações de seu cotidiano e serem competentes em resolver problemas reais.

2.6.2 Competências

As competências são o conjunto de habilidades e conhecimentos relacionados que permitem que uma pessoa atue em um
trabalho ou situação. É mais do que conhecimentos e habilidades, envolve a capacidade de mobilizar as habilidades e recursos
que possui para resolver demandas complexas da vida diária, ou seja, a competência consiste na junção e coordenação das
habilidades com conhecimentos e atitudes.
Trabalhar tendo como eixo as competências demanda que os estudantes adotem atitudes proativas diante do conhecimento,
diante de si e diante do outro. Perrenoud diz que "construir uma competência significa aprender a identificar e a encontrar os
conhecimentos pertinentes” (apud GARCIA, 2005). A competência permite mobilizar conhecimentos e variados recursos a fim de
se enfrentar uma determinada situação de forma criativa e inovadora, no momento necessário.
Ao direcionar o foco do processo de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades e competências,
devemos ressaltar que essas necessitam ser vistas como objetivos de ensino. Essa mudança implica na organização de um
trabalho pedagógico integrado em que se definam as responsabilidades de cada professor nessa tarefa. Esse é um desafio que
requer uma mudança significativa na prática didática da escola. Portanto, a escola deve ser o espaço que proporciona a construção de instrumentos para que, todas as crianças, jovens e adultos, possam aprender permanentemente.
Isso não depende apenas dos estudantes, mas de todos os educadores que devem ter intencionalidade educativa,
ressignificar o conhecimento no ambiente escolar trabalhando diferentes habilidades de ordem cognitiva, comunicativa, pessoal e
social, pois isso contribui diretamente no desenvolvimento de competências e na formação integral dos educandos. É necessário
que cada professor se sinta responsável pela formação global de seu aluno e não por um único aspecto, informativo e relacionado
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à sua área específica de atuação.
Outro aspecto necessário para o desenvolvimento de competências é a ruptura das barreiras que se criaram entre as
diferentes disciplinas. Mesmo que cada disciplina tenha as suas particularidades, uma metodologia própria, uma abordagem
epistemológica que lhe é característica, nenhum fenômeno complexo envolve uma única disciplina para a sua resolução.
Nessa proposta, a organização do trabalho pedagógico por projetos interdisciplinares, facilita o desenvolvimento de
habilidades e competências necessárias à formação integral dos educandos preparando-os para fazer, conhecer, ser e conviver na
sociedade.

2.6.3 Competências Gerais da BNCC

A Base Nacional Comum Curricular tem como fio condutor 10 Competências Gerais a serem desenvolvidas ao longo da
Educação Básica, ou seja, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Essas competências visam assegurar aos alunos uma formação
humana, integral e, por isso, não constituem um componente em si, mas devem ser tratadas de forma interdisciplinar, distribuídas
por todos os componentes curriculares. São elas:
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural para entender e
explicar a realidade (fatos, informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos,
tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma sociedade solidária.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a
análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e
inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
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4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo-visual (como Libras), corporal, multimodal,
artística, matemática, científica, tecnológica e digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos
em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas do cotidiano (incluindo as escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e
resolver problemas.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe
possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal,
profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de
vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, regional
e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros,
com autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao
outro, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer
outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando
decisões, com base nos conhecimentos construídos na escola, segundo princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e
solidários. Ao definir essas dez competências.
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2.7 METODOLOGIA

As metodologias desenvolvidas na escola precisam ter como foco o aluno ativo e o professor orientador, mediador. A necessidade de desenvolver objetivos de aprendizagem, habilidades e competências, nos faz repensar a prática pedagógica para, com intencionalidade educativa, alcançar os objetivos pretendidos. Desse modo, se queremos que os alunos
sejam proativos, criativos, precisamos adotar metodologias em que os mesmos se envolvam em atividades cada vez mais
complexas, sejam desafiados a tomar decisões, avaliar os resultados e experimentar novas possibilidades de mostrar sua iniciativa.
Uma metodologia que promova o desenvolvimento de habilidades e competências requer que os conhecimentos sejam
trabalhados de forma interdisciplinar, pois é do diálogo, da interlocução entre os saberes e os diferentes campos do conhecimento
que resulta um saber significativo, já que nenhuma habilidade cabe a apenas uma disciplina. O conhecimento se inter-relaciona e
se amplia, perpassando todo o currículo de modo a assegurar o desenvolvimento integral do aluno.
Assim, organizar o currículo na perspectiva interdisciplinar implica trabalhar de forma articulada, possibilitando o diálogo
entre os conhecimentos. Nessa perspectiva, os projetos interdisciplinares surgem como alternativa à fragmentação do currículo
escolar em disciplinas estanques, uma vez que elas apresentam relações umas com as outras e a conversa entre as áreas pode
facilitar o desenvolvimento das habilidades, do pensamento crítico, da criatividade, do trabalho em equipe e da colaboração. Para
isso, são necessários os momentos de estudo e planejamento coletivo, a fim de efetivar propostas de trabalho interdisciplinares.
A troca de experiências entre os educadores durante o planejamento é fundamental, pois permite um permanente recriar.
Além disso, configura-se como um momento privilegiado de acompanhamento dos avanços e construções, promovendo um aprofundamento de acordo com os interesses e necessidades dos educandos.
Por considerar o aluno como personagem principal do aprendizado, os projetos são uma forma de trabalho que facilita o
desenvolvimento das metodologias ativas cujo objetivo é incentivar que a comunidade acadêmica desenvolva a capacidade de
absorção dos conteúdos de maneira autônoma e participativa. As metodologias ativas são pontos de partida para avançar para
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processos de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas.
Os projetos interdisciplinares buscam ressignificar a escola fazendo dela um espaço efetivo de aprendizagens e
contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e social. Isso ocorre, pois constituem não só uma metodologia, mas uma concepção
de escola e educação que leva em conta a abertura para os conhecimentos que estão fora da mesma. Por isso é importante que os
projetos estejam ligados à vida dos alunos, eles podem surgir de um problema ou de uma questão norteadora, proveniente de uma
situação real, envolvendo a investigação, o levantamento de hipóteses, o trabalho em grupo num processo de construção do
conhecimento com a mediação do educador. Nesta perspectiva, o educando é o protagonista do seu aprendizado e “é convidado
a buscar, descobrir, construir, criticar, comparar, dialogar, analisar, vivenciar o próprio processo de construção do conhecimento” (ZABALLA, 1998).
Para que isso se concretize o papel ativo do professor como design de caminhos, de atividades individuais e de grupo é
decisivo. O professor se torna cada vez mais um facilitador, problematizador, gestor e orientador de aprendizagens coletivas e
individuais, previsíveis

e

imprevisíveis, em uma

construção mais aberta, criativa

e empreendedora. O educador

precisa saber gerenciar as atividades, envolvendo os alunos, negociando com eles as melhores formas de realizar o projeto, valorizando cada etapa, desde o princípio, até a apresentação e a análise dos resultados. Fica claro então que “[...] o professor não é transmissor de conhecimento e sim aquele que prepara as melhores condições para que sua construção se
efetue” (MORETTO, 2007). O professor é aquele que escuta, acolhe, estimula, valoriza, orienta e inspira. Ele tem que ser
competente intelectualmente, afetivamente e gerencialmente (gestor de aprendizagens múltiplas e complexas).
Com essa metodologia de trabalho, os alunos desenvolvem a confiança e adquirem maior autonomia aprendendo a resolver
problemas e desenvolvendo habilidades necessárias para a vida e para o exercício profissional. Enquanto isso, a escola pode
contar com alunos e professores mais satisfeitos e envolvidos no processo de aprendizagem o que possibilita um melhor
desempenho e a melhoria na qualidade da educação.
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2.8 AVALIAÇÃO

Toda ação realizada requer uma reflexão, uma avaliação. A avaliação é inerente ao ser humano e aponta um
direcionamento para o caminho a ser percorrido, indica um ponto de partida para um novo planejamento.
Na escola, um dos aspectos que merece atenção é a avaliação da aprendizagem. Sobre essa temática, a LDBEN seu Art.
24, apresenta a necessidade da avaliação como parte do processo de ensino-aprendizagem:
A verificação do rendimento escolar observará critérios, dentre eles podemos destacar: a) avaliação
contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais (BRASIL, 1996).

Partindo disso, temos a avaliação como contínua, processual, sem objetivo de classificar ou selecionar. Avaliam-se os
processos de aprendizagem, em seus aspectos cognitivos, afetivos e relacionais.
Assim uma preocupação relevante atualmente é como modificar a prática e garantir aos alunos o direito à aprendizagem, a
partir do ensino e da avaliação por habilidades e competências. Essa questão está sendo cada vez mais discutida buscando
alternativas para que o processo de aprendizagem seja menos conteudista e mais focado no desenvolvimento e preparação dos
alunos para os desafios do mundo atual. Sendo assim, as avaliações que ocorrem na escola deverão ser processuais e seguir as
competências e habilidades descritas no documento referência, exigindo mudanças nas propostas metodológicas para uma
adequação do currículo e, consequentemente, da avaliação.
Entendemos então avaliação como parte integrante do processo da aprendizagem, como um meio que permite ao professor
e ao aluno recolher e interpretar informações, utilizando-as para desenvolver habilidades e competências que possam ser
aplicadas na escola e em situações complexas da vida diária.
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Se tivermos presente, por um lado, o significado de competência como um saber em ação que o professor precisa bus car estratégias para desenvolver e, por outro, a necessidade de repensar a avaliação para dar conta da prática educativa pautada no trabalho com habilidades e competências, concebemos que avaliar é um processo intencional, continua do que vai acontecendo no dia a dia da sala de aula e que é marcado por um conjunto de orientações, durante experiências de aprendizagem.
A avaliação da aprendizagem precisa ser coerente com a forma de ensinar, ou seja, se a abordagem no ensino foi dentro
dos princípios da construção do conhecimento, a avaliação da aprendizagem seguirá a mesma orientação. A finalidade tanto do
ensino quanto da avaliação da aprendizagem é criar condições para o desenvolvimento das competências dos alunos. A avaliação
como reflexo da prática pedagógica por habilidades e competências, implica a ideia de continuidade, valorizando aquilo que os
estudante são capazes de fazer e garantindo o êxito dos mesmos no percurso escolar. Assim estaremos contribuindo para formar
cidadãos com capacidade para mobilizar conhecimentos, atitudes, valores e experiências na solução de situações da vida diária.
Nesse contexto, “[...] o papel do professor consistirá em organizar, com um critério de complexidade, as evidências nas
quais se reflita o aprendizado dos alunos, não como um ato de controle, mas sim de construção do conhecimento compartilhado” (HERNANDEZ, 1993). Desse modo a avaliação proposta pressupõe mudanças de concepções e de práticas. Para que isso se efetive será necessário um trabalho colaborativo entre professores, buscando a construção de um sentido comum de avaliação. Avaliar, nessa perspectiva, significa buscar evidências de aprendizagem através de uma ação crítica e transformadora,
em que o professor, a partir de sua intencionalidade pedagógica, investiga, observa, acompanha o educando e reflete sobre a
sua prática pedagógica e a instituição.
Portanto, a avaliação é um processo que deve ser incorporado à prática do professor, em que todas as experiências,
manifestações, vivências, descobertas e conquistas dos educandos devem ser valorizadas, com o objetivo de revelar as
habilidades e competências já alcançadas nesse processo e indicar os novos caminhos a serem trilhados em busca da garantia da
aprendizagem de qualidade para todos.
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3 EDUCAÇÃO INFANTIL
Vivemos em um momento histórico propício para transformarmos nossos anseios em conquistas na educação, momento de
uma construção curricular democrática, com a participação de todos. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC publicada em
2017), como documento normativo, é referência para a implementação do Referencial Curricular Gaúcho, um documento com a
identidade do nosso Estado, com nossas tradições, costumes e valores que foram construídos a partir da riqueza cultural e social a
qual pertencemos. Em consonância com estes dois documentos norteadores é que será construído o Referencial Curricular de
Nova Prata, levando em consideração o contexto local.
Com esse propósito a SME de Nova Prata e as escolas pertencentes do Sistema Municipal de Ensino constroem suas
Propostas Curriculares na busca da qualificação permanente de suas práticas educativas e no atendimento aos Direitos de
aprendizagem comuns a todas as crianças. Nesse importante processo, a Educação Infantil integra o conjunto da Educação
Básica, promovendo reflexões sobre novas propostas de organização dos ambientes, espaços, materiais e práticas pedagógicas
dos contextos de aprendizagem.
A implementação da BNCC através da construção do Referencial Curricular Municipal nos faz repensar as relações do
saber na escola, assumindo o desafio de despertar em nossos educadores o sentido para esse novo fazer pedagógico, fazendo
com que sejam assegurados os direitos de aprendizagem de cada criança, respeitando suas individualidades, dando sentido ao
que está sendo aprendido e garantindo o seu desenvolvimento integral em todos os campos de experiências, através das
interações e brincadeiras.
Apresentamos o fruto de um trabalho pensado e construído na coletividade, o qual norteará o nosso fazer pedagógico
na busca da educação desejada para nossas crianças.
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3.1 DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO E CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

Na Educação Infantil, as interações e a brincadeira compõem os eixos estruturantes das propostas pedagógicas,
assegurando às crianças os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Os seis Direitos de
Aprendizagem e Desenvolvimento, de acordo com a BNCC:

[...] asseguram 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 (BNCC, 2017, p. 35).

Os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento fundamentam-se nos princípios éticos, políticos e estéticos estabelecidos
pelas DCNEI, que orientam as propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil de todo o país. São eles:
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 de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos) de forma a
ampliar e diversificar suas possibilidades de acesso a produções culturais. A participação e as transformações introduzidas pelas
crianças nas brincadeiras devem ser valorizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seus conhecimentos, sua
imaginação, criatividade, 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 das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.
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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 seus grupos de
pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e
em seu contexto familiar e comunitário.

Nesse sentido, as ações planejadas pelo professor devem ser marcadas pela intencionalidade educativa
na organização de experiências que permitam às crianças articular e conhecer a si, o outro, a natureza, a
cultura e a produção científica por meio das interações e da brincadeira (BRASIL,2017).

Como orienta a BNCC:
Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das
práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das
crianças. (BRASIL, 2017, p.37).

É importante destacar que os Campos de Experiências não são lineares, ou seja, não obedecem a uma ordem de
prioridades, mas articulam-se entre si. Ao realizar a leitura dos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação
Infantil, o professor deve atentar para o contínuo das aprendizagens no grupo etário (progressão vertical) e entre os grupos etários
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(progressão horizontal), preocupando-se com a inter-relação entre os campos, evitando a fragmentação e a descontinuidade do
trabalho pedagógico.
Em conformidade com a BNCC (2017), são cinco os Campos de Experiências para os bebês, as crianças bem pequenas e
as crianças pequenas:
- O Eu, o Outro e o Nós;
- Corpo, Gestos e Movimentos;
- Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação;
- Traços, Sons, Cores e Formas;
- Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.

3.2 ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS ETÁRIOS

Assim, a BNCC

define três grupos etários, a partir dos quais constituem-se os Objetivos de Aprendizagem e

Desenvolvimento. São eles:
TABELA 04 – EDUCAÇÃO INFANTIL
CRECHE

PRÉ-ESCOLA

BEBÊS

CRIANÇAS BEM PEQUENAS

CRIANÇAS PEQUENAS

0 a 1 ano e 6 meses

1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses

4 anos a 5 anos e 11 meses

Berçário I

Berçário II

Maternal I

FONTE: Base Nacional Comum Curricular, 2017, p. 42.

Maternal II

Pré A

Pré B
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3.3 ORGANIZAÇÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL

O Referencial Curricular Municipal da Educação Infantil organiza-se de acordo com a BNCC e o Referencial Curricular
Gaúcho, em que cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento aparece identificado por um código alfanumérico, acrescido
do código do objetivo do território gaúcho e municipal.
Por exemplo: EI01TS01RS01NP01.
O esquema acima demonstra como os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento são indicados no documento.
- EI - As duas primeiras letras (EI) indicam a primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil;
01 - Os dois primeiros números indicam o grupo por faixa etária, ou seja, 01 = Bebês (zero a 1 ano e 6 meses), 02 = crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e 03 = Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses);
TS - O segundo par de letras indica um dos Campos de Experiências: EO = O Eu, o Outro e o Nós; CG = Corpo, Gestos e
Movimentos; TS = Traços, Sons, Cores e Formas; EF = Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; ET = Espaços, Tempos,
Quantidades, Relações e Transformações;
01 - Os dois números seguintes indicam a posição do Objetivo na numeração sequencial do Campo de Experiências para
cada grupo etário; no entanto a sequência dos códigos alfanuméricos não sugere ordem ou hierarquia entre os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento;
RS - O terceiro par de letras (RS) indica o Estado do Rio Grande do Sul;
01 - O terceiro par de números indicam a posição do objetivo na numeração do Campo de Experiências para cada
grupo/faixa etária dentro do território gaúcho;
NP - O quarto par de letras(NP) indica o Referencial Curricular Municipal de Nova Prata;
01 - os dois números finais indicam a posição sequencial da habilidade no RCM.
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Ao final de algumas habilidades serão colocados códigos a serem observados que indicam:
- (I) Introduzir a habilidade;
- (A) Aprofundar a habilidade;
- (C) Consolidar a habilidade.

Considerando os Direitos e os Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento elencados pela BNCC (2017), listamos no
quadro abaixo a síntese das aprendizagens esperadas em cada Campo de Experiências. Essa síntese deve ser compreendida
como um elemento balizador e indicativo de objetivos a serem explorados ao longo de toda a etapa da Educação Infantil e que
serão ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental, não constituindo condição ou requisito para o acesso a esta etapa.

3.4 SINTESE DAS APRENDIZAGENS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
TABELA 05 – SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS - BNCC

SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS – BNCC
Respeitar e expressar sentimentos e emoções.
Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando
O Eu, o Outro e o Nós (EO)

a diversidade e solidarizando-se com os outros.
Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.
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Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para
o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis. Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu
Corpo, Gestos
e Movimentos (CG)

bem-estar, valorizando o próprio corpo.
Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como
instrumento de interação com o outro e com o meio.
Coordenar suas habilidades manuais.
Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. Expressar-se

Traços, Sons, Cores
e Formas (TS)

por

meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais.
Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal.
Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação,
por diferentes meios.
Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizan-

Escuta, Fala, Pensamento
e Imaginação (EF)

do e adequando sua fala ao contexto em que é produzida. Ouvir, compreender,
contar, recontar e criar narrativas.
Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão
da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação.
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Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos,
estabelecendo relações entre eles.
Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles.
Espaços,
Tempos,
Quantidades, Relações
e Transformações

Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.),
espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de
comunicação de suas experiências.
Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e noções
de tempo (presente, passado e futuro; antes, agora e depois), para responder a
necessidades e questões do cotidiano.
Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos etc.).

3.5 OS PROCESSOS DE ACOLHIMENTO E TRANSIÇÃO DE BEBÊS, CRIANÇAS BEM PEQUENAS E CRIANÇAS PEQUENAS

Na Educação Infantil, há diferentes transições a serem consideradas, como os processos transitórios de casa para
instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição Creche/Pré-escola e transição Pré-escola/Ensino
Fundamental. O ingresso de bebês e crianças, na Educação Infantil, demanda um processo de acolhimento e adaptação que
envolve as próprias crianças, as famílias e os profissionais da escola. Assim, precisam ser previstas ações para garantir o bem
estar e o desenvolvimento da criança. Isso também deve ser considerado na transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental.
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A adaptação na Educação Infantil precisa ser compreendida na perspectiva do acolhimento como princípio norteador para o
trabalho educativo. A adaptação é considerada como sendo um momento de transição em que a criança vai criando vínculos com
professores e outros adultos, com outras crianças e com o meio. Esse período demanda sensibilidade e olhar atento do professor
e demais profissionais da instituição, de modo que as necessidades das crianças sejam atendidas.
Na transição das etapas da Educação Infantil ou desta para o Ensino Fundamental, é necessário refletir sobre um currículo
que considere a integração, o acolhimento afetivo e a continuidade dos processos de aprendizagem das crianças na Educação
Infantil, sem adotar práticas preparatórias ou antecipar processos de aprendizagem específicos da etapa seguinte, mas garantir as
especificidades de cada momento do percurso educativo das crianças.
Ao planejar a transição das crianças para o Ensino Fundamental, é preciso conhecer a trajetória educativa realizada na
Educação Infantil, buscando informações contidas em relatórios, portfólios ou outros registros que documentem e evidenciem o
desenvolvimento e as aprendizagens das crianças, bem como organizar visitas, compartilhar materiais e diálogos entre os
professores das duas etapas, buscando evitar a fragmentação e a descontinuidade do trabalho pedagógico.

REFERENCIAL
CURRICULAR

MUNI-

CIPAL

EDUCAÇÃO INFANTIL
BEBÊS
De 0 a 1 ano e 6 meses
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS (EO)
Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências O Eu, o Outro e o Nós

CONVIVER com crianças e adultos em pequenos grupos, reconhecendo e respeitando as diferentes identidades e
pertencimento étnico-racial, de gênero e religião de seus parceiros.

BRINCAR com diferentes parceiros desenvolvendo sua imaginação e solidariedade.

EXPLORAR diferentes formas de interagir com parceiros diversos em situações variadas, ampliando sua noção de mundo e sua
sensibilidade em relação aos outros.

PARTICIPAR ativamente das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si e do ambiente, como das relativas
às atividades propostas pelo/a professor/a.

EXPRESSAR às outras crianças e/ou adultos suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas,
opiniões, oposições.

CONHECER-SE e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizando suas características e as das outras crianças e
adultos, aprendendo a identificar e combater atitudes preconceituosas e discriminatórias.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – BNCC

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – RS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – NP

BERÇÁRIO I
(EI01EO01RS-01NP01)

BERÇÁRIO II
(EI01EO01RS-01NP01)

Mostrar-se ativa, sem a Mostrar-se ativa, sem a
intervenção constante de intervenção constante de
um adulto.
um adulto.
(EI01EO01RS-03NP02)

(EI01EO01RS-01) Mostrar-se ativa, sem a intervenção constante de um adulto.

(EI01EO01RS-02NP02)

Demonstrar interesse em

jogos seguir algumas normas em
atividades da rotina, partisimples de dar e receber,
cipando em contextos de
(EI01EO01RS-02) Envolver-se em jogos simples de lançar objetos no chão e
convívio social, como brin(EI01EO01) Perceber que suas dar e receber, lançar objetos no chão e manifestar- manifestar-se ao recebêcar ao lado de outras crianlos
de
volta.
se
ao
recebê-los
de
volta.
ações têm efeitos nas outras crianças imitando ou mostrando
ças e nos adultos.
suas ações.
(EI01EO01RS-03NP03)
(EI01EO01RS-03NP03)
Explorar
um
ambiente
(EI01EO01RS_03) Demonstrar interesse em seguir
Explorar um ambiente seEnvolver-se

em

e
desafiador
algumas normas em atividades da rotina, participando seguro
guro e desafiador “cantos
em contextos de convívio social, como brincar ao la- “cantos temáticos”, vi- temáticos”, visando a intedo de outras crianças imitando ou mostrando suas sando a interação e soci- ração e socialização, por
alização, por meio de ex- meio de experiências coleações.
periências coletivas nes- tivas nestes espaços. (IA)
tes espaços . (I)
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(EI01EO02RS-01NP01)

De- (EI01EO02RS-01NP01) De-

senvolver a linguagem corporal, senvolver a linguagem corpo-

(EI01EO02RS-01) Desenvolver a linguagem corpo-

a atenção e a curiosidade por ral, a atenção e a curiosidade
tudo que a rodeia.

por tudo que a rodeia.

ral, a atenção e a curiosidade por tudo que a rodeia.
(EI01EO02RS-02NP02)

(EI01EO02) Perceber as possibilida- (EI01EO02RS-02) Interessar-se por experimentar ressar-se
des e os limites de seu corpo nas novos movimentos ao explorar objetos ou brinquebrincadeiras e interações das quais dos conhecidos, como segurar objetos nas mãos e

por

Inte- (EI01EO02RS-02NP02)

Am-

experimentar pliar o conhecimento de mun-

novos movimentos ao explorar do, manipulando diferentes
objetos ou brinquedos conheci- objetos e materiais, explodos, como segurar objetos nas rando

suas

características,

levá-los à altura dos olhos na busca por explorá-los, mãos elevá-los à altura dos propriedades e possibilisubir em objetos volumosos, lançar objetos em de- olhos na busca por explorá-los, dades de manuseio para en-

participa.

terminada direção.

subir em objetos volumosos, trar em contato com formas
lançar objetos em determinada diversas de expressão.
direção.
(EI01E003RS-01NP01) Experienciar situações do cotidiano
em que exista o compartilhamento de materiais, brinque-

(EI01E003RS-01NP01)

dos e espaços com outras

Experienciar situações do crianças. (IA)
(EI01EO03)

Interagir

com crian-

(EI01E003RS-01) Experienciar situações do cotidi-

ças da mesma faixa etária e adul-

ano em que exista o compartilhamento de materi-

tos ao explorar espaços, materiais,

ais, brinquedos e espaços com outras crianças.

objetos, brinquedos.

cotidiano em que exista o

(EI01E003RS-01NP02)

Explo-

compartilhamento

de rar o ambiente para que possa
materiais, brinquedos e se relacionar com pessoas, esespaços com outras cri- tabelecer contatos com pequeanças. (I)

nos animais, com plantas e com
objetos diversos, despertando a
curiosidade, interesse e aprendizagem num contexto significativo.
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(EI01E003RS-02NP01)
Participar de brincadeiras
com professores, como
esconder e achar, imitando os professores e/ou
(EI01E003RS-02) Participar de brincadeiras com

colegas e encadeando

professores, como esconder e achar, imitando os

ações simples como der-

professores e/ou colegas e encadeando ações

rubar uma torre de blocos

simples como derrubar uma torre de blocos ou pe-

ou pegar um caminhão e

gar um caminhão e imitar seu som.

imitar seu som.

(EI01E003RS-03) Interessar-se por brincar de faz-

(EI01E003RS-03NP02)

desconta junto com outras crianças, compartilhan-

Interessar-se por brincar

do brinquedos e a representação das atividades

de

sociais.

com

faz-de-conta
outras

junto

crianças,

compartilhando brinquedos e a representação
das atividades sociais.
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(EI01EO04RS-01NP01) Vivenciar um processo de inserção
que respeite o seu tempo e oportunize o seu acolhimento e adaptação.

(EI01EO04RS-01) Vivenciar um processo de inserção que respeite o seu tempo e oportunize o seu
acolhimento e adaptação.

(EI01EO04RS-02) Comunicar-se com outros bebês
e com adultos, fazendo uso de diferentes formas de
comunicação, buscando contato, atenção e prolongamento das situações de interação.
(EI01EO04) Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando
gestos, balbucios, palavras.

(EI01EO04RS-03) Usar gestos com a intenção de
conseguir algo, apontando o que deseja, colocando
a mão na barriga para manifestar que está com
fome, apontar para torneira demonstrando sede,
apontar para pessoas ou objetos como forma de
mostrar reconhecimento.

(EI01EO04RS-04) Sentir-se confiante nas situações de comunicação e cuidados pessoais como
adulto que escuta, observa e responde aos seus
interesses e necessidades.

(EI01EO04RS-01NP01)
Vivenciar um processo de
inserção que respeite o
seu tempo e oportunize o
Comuniseu acolhimento e adap- (EI01EO04RS-02NP02)
car-se com outros bebês e com
tação.
adultos, fazendo uso de diferen(EI01EO04RS-02NP02)
Comunicar-se com outros
bebês e com adultos, fazendo uso de diferentes
formas de comunicação,
buscando contato, atenção e prolongamento das
situações de interação. (I)
(EI01EO04RS-03NP03)
Usar gestos com a intencão de conseguir algo,
apontando o que deseja,
colocando a mão na barriga para manifestar que
está com fome, apontar
para torneira demonstrando sede, apontar para
pessoas ou objetos como
forma de mostrar reconhecimento. (I)
(EI01EO04RS-04NP05)
Sentir-se confiante nas
situações de comunicação e cuidados pessoais
como adulto que escuta,
observa e responde aos
seus interesses e necessidades. (I)

tes formas de comunica- cão,
buscando contato, atenção e
prolongamento das situações de
interação.(IA)
(EI01EO04RS-03NP03)
Usar
gestos com a intenção de conseguir algo, apontando o que deseja, colocando a mão na barriga
para manifestar que está com
fome, apontar para torneira demonstrando sede, apontar para
pessoas ou objetos como forma
de mostrar reconhecimento.(IA)
(EI01EO04RS-03NP04)
Fazer uso da linguagem oral em
conversas, comunicação de desejos, vontades, necessidades e
sentimentos para ampliar interações sociais presentes no dia a
dia.
(EI01EO04RS-04NP05) Sentirse confiante nas situações de
comunicação e cuidados pessoais como adulto que escuta,
observa e responde aos seus
interesses e necessidades. (IA)
(EI01EO04RS-04NP06) Conhecer e descobrir sentimentos,
valores, diversidades e papéis
sociais para saber conviver e
relacionar-se com as demais
crianças, professores e profissionais da instituição demonstrando
suas necessidades e interesses.

50

(EI01EO05NP01) Reconhecer seu corpo e expressar

suas

sensa-

ções em momentos de
alimentação,

higiene,

brincadeira e descanso.

Re-

conhecer seu corpo e
expressar suas sensações em momentos de
alimentação,

higiene,

brincadeira e descanso.

(I)

(IA)

(EI01EO05) Reconhecer seu corpo
e expressar suas sensações em

(EI01EO05RS-01) Desenvolver a autoestima e

momentos de alimentação, higiene,

afetividade no convívio em grupo.

brincadeira e descanso.

(EI01EO05NP01)

(EI01EO05NP02)

Co-

nhecer o corpo seus limites, sua unidade e as
sensações que ele produz para o reconhecimento da sua identidade.
(I)

(EI01EO05NP02)

Co-

nhecer o corpo seus
limites, sua unidade e
as sensações que ele
produz para o reconhecimento da sua identidade. (IA)
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(EI01EO05RS-02NP03)

(EI01EO05RS-02NP03)

Construir

relações

de Construir relações de vín-

vínculos

profundos

e culos profundos e está-

estáveis com os educa- veis com os educa- dores,
(EI01EO05RS-02) Construir relações de vínculos dores, manifestando in- manifestando interesses e
profundos e estáveis com os professores, manifes- teresses

e

necessi- necessidades, através de

tando interesses e necessidades, através de diferen- dades, através de dife- diferentes formas de extes formas de expressar- se e comunicar-se.

rentes formas de ex- pressar-se e comunicarpressar-se e comunicar- se.

(EI01EO05RS-03) Demonstrar prazer na participa- se.
ção em atividades relacionadas à sua alimentação,
sono, descanso e higiene.
(EI01EO05RS-03NP04)

(EI01EO05RS-03 NP 04)

Envolver-se nas ativida- Envolver-se nas atividades da rotina diária: ali- des da rotina diária: alimentação,

sono,

canso e higiene.

des- mentação, sono,
canso e higiene.

des-
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(EI01EO06RS-01NP01)

(EI01EO06RS-01NP01)

Enriquecer os conheci- Enriquecer os conhecimentos e as vivências mentos e as vivências na
na escola e no contato escola e no contato com
com familiares do seu familiares do seu grupo
(EI01EO06RS-01) Enriquecer os conhecimentos e

grupo de convivência.

de convivência.

(EI01EO06RS-02NP02)

(EI01EO06RS-02NP02)

as vivências na escola e no contato com familiares
(EI01EO06) Interagir com outras

do seu grupo de convivência.

crianças da mesma faixa etária e
adultos, adaptando-se ao convívio

(EI01EO06RS-02) Mostrar interesse pelas ações e

social.

expressões de seus colegas ou ter prazer em interagir com os companheiros em situações de brincadeira, buscando compartilhar significados comuns.

Mostrar interesse pelas Mostrar interesse pelas
ações e expressões de ações e expressões de
seus colegas ou ter pra- seus colegas ou ter prazer em interagir com os zer em interagir com os
companheiros em situa- companheiros em situações

de

brincadeira, ções de brincadeira, bus-

buscando

compartilhar cando compartilhar signi-

significados comuns.

ficados comuns.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS (CG)

Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências Corpo, Gestos e Movimentos

CONVIVER com crianças e adultos experimentando marcas da cultura corporal nos cuidados pessoais, na dança, música, teatro, artes
circenses, escuta de histórias e brincadeiras.

BRINCAR utilizando criativamente o repertório da cultura corporal e do movimento.

EXPLORAR amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, produção de sons e de mímicas, descobrindo modos de ocupação e de
uso
do espaço com o corpo.

PARTICIPAR de atividades que envolvem práticas corporais, desenvolvendo autonomia para cuidar de si.

EXPRESSAR corporalmente emoções e representações tanto nas relações cotidianas como nas brincadeiras, dramatizações, danças,
músicas, contação de histórias.

CONHECER-SE nas diversas oportunidades desde interações e explorações com seu corpo.
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OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – BNCC

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO –
RS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO –
NP
BERÇÁRIO I
(EI01CG01RS-01NP01)

BERÇÁRIO II
(EI01CG01RS-01NP01) Des-

Deslocar seu corpo de locar seu corpo de forma auforma autônoma no espa- tônoma no espaço, criando
ço, criando hipóteses e hipóteses e estimulando suas
estimulando suas potenci- potencialidades, partindo do

(EI01CG01RS-01) Deslocar seu corpo de forma
autônoma no espaço, criando hipóteses e esti(EI01CG01) Movimentar as par- mulando suas potencialidades, partindo do seu
tes do corpo para exprimir cor- interesse.
poralmente emoções, necessi-

alidades, partindo do seu seu interesse.
interesse.
(EI01CG01RS-01NP02)

(EI01CG01RS-01NP02)

Deslocar-se no espaço de Deslocar-se no espaço de
diversas formas para de- diversas formas para desenvolver atitudes de con- senvolver atitudes de confi-

dades e desejos.

fiança nas próprias capa- ança nas próprias capaci-

(EI01CG01RS-02) Brincar livremente, exercendo
autonomia de fazer escolhas.

cidades motoras. (I)

dades motoras. (IA)

(EI01CG01RS-02NP02)
Brincar de forma livre ou (EI01CG01RS-02NP02)
dirigida, para buscar o de- Brincar de forma livre ou
senvolvimento da identi- dirigida, para buscar o dedade e da autonomia.

senvolvimento da identidade e da autonomia.
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(EI01CG02NP01)

(EI01CG02NP01)

Experimentar as possibi- Experimentar as possibililidades

corporais

nas dades corporais nas brin-

brincadeiras e interações cadeiras e interações em
em ambientes acolhe- ambientes acolhedores e
(EI01CG02RS-01) Mover-se e deslocar-se no

dores e desafiantes.

desafiantes.

(EI01CG02RS-01NP03)

(EI01CG02RS-01NP02)

(EI01CG02) Experimentar as espaço, apresentando controle e organicidade.
possibilidades

corporais

nas

brincadeiras e interações em

Explorar as possibilida- Mover-se e deslocar-se no

ambientes acolhedores e desa- (EI01CG02RS-02) Escolher as posições mais

des de gestos e ritmos espaço, apresentando con-

fiantes.

adequadas para manipular objetos com tranqui-

corporais para expres- trole e organicidade.

lidade ou para estar atenta ao seu entorno.

sar-se nas brincadeiras e
nas demais situações de (EI01CG02RS-01NP03)
interação. (I)

Explorar as possibilidades
de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas
brincadeiras e nas demais
situações de interação. (IA)
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EI01CG02RS-03) Brincar com o próprio corpo, en-

(EI01CG02RS-03 NP04)

(EI01CG02RS-03NP04) Brincar

com cada vez mais destreza, subir pequenos de-

Brincar com o próprio corpo, com o próprio corpo, envolvendoenvolvendo-se em brincadei- se em brincadeiras de ficar em pé,
ras de cobrir e de descobrir o andar com cada vez mais destrerosto ou outra parte do corpo, za, subir pequenos degraus e deficar em pé e andar.
pois descer, de acordo com o seu

graus e depois descer, de acordo com seu tempo.

(EI01CG02RS-04NP05)

volvendo-se em brincadeiras de cobrir e descobrir o
rosto ou outra parte do corpo, ficar em pé, andar

EI01CG02RS-04) Imitar movimentos de outros bebês
ou adultos nas situações de jogos e brincadeiras; segurar objetos com mãos e pés, passando de uma
mão para outra; chutar bola; andar segurando-se em
mobiliários; arrastar-se em busca de brinquedos; virar o corpo com intenção de pegar brinquedos; pegar, amassar, empilhar, montar, encaixar, mover,

tempo.

(EI01CG02RS-04NP05) Imitar
Imitar movimentos de outros be- movimentos de outros bebês ou
bês ou adultos nas situações de adultos nas situações de jogos e
jogos e brincadeiras; segurar ob- brincadeiras;segurar objetos com
jetos com mãos e pés, passan- mãos e pés, passando de uma
do de uma mão para outra; chu- mão para outra; chutar bola; antar bola; andar segurando-se em dar segurando-se em mobiliários;
mobiliários; arrastar-se em busca arrastar-se em busca de brinquede brinquedos; virar o corpo com dos; virar o corpo com intenção
intenção de pegar brinquedos;
de pegar brinquedos; pegar, apegar, amassar, empilhar, mon- massar, empilhar, montar, encaitar, encaixar, mover, lançar, inte- xar, mover, lançar, interagir com
ragir com objetos de diferentes objetos de diferentes formas,
formas, cores, pesos, texturas, cores, pesos, texturas, tamanhos.
Tamanhos. (I)
(IA)

(EI01CG02RS-05NP06)
lançar, interagir com objetos de diferentes formas, co- Brincar com água, terra, areia, palha, barro e outros eleres, pesos, texturas, tamanhos.
mentos naturais. (I)
EI01CG02RS-05) Brincar com água, terra, areia, palha, barro e outros elementos naturais.

EI01CG02RS-06) Brincar de procurar e achar objetos
escondidos, de esconder-se e ser encontrado, de entrar e sair de espaços pequenos, como caixas e túneis.

(EI01CG02RS-06NP07)
Brincar de procurar e achar
objetos escondidos, de esconder-se e ser encontrado, de entrar e sair de espaços pequenos, como caixas e túneis.

(EI01CG02RS-05NP06) Brincar
com água, terra, areia, palha, barro e outros elementos naturais.
(IA)
(EI01CG02RS-05NP 07) Ampliar
o conhecimento de mundo, manipulando diferentes objetos e
materiais, explorando suas características, propriedades e
possibilidades de manuseio para
entrar em contato com formas
diversas de expressão.
(EI01CG02RS-06 NP08) Ampliar
a brincadeira de procurar e achar
objetos escondidos, de esconderse e ser encontrado, de entrar e
sair de espaços pequenos, como
caixas e túneis.
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(EI01CG03NP01)

(EI01CG03NP01)

Imitar

(EI01CG03RS-01) Perceber seu corpo em rela-

gestos, movimentos e sons

gestos, movimentos e sons

ção ao contexto, encontrando uma postura

de outras crianças, adultos

de outras crianças, adultos

e animais.(I)

e animais. (IA)

(EI01CG03NP02) Familiari-

(EI01CG03NP02) Familiari-

zar-se com a imagem do

zar-se com a imagem do

próprio corpo e do outro

próprio corpo e do outro pa-

adequada para determinada ação, de maneira
(EI01CG03) Imitar gestos e autônoma e espontânea.
movimentos de outras crianças,
adultos e animais.

Imitar

(EI01CG03RS-02) Brincar imitando professores

para conhecer progressi-

ra conhecer progressiva-

e/ou colegas, cuidando da boneca, movimen-

vamente seus limites, sua

mente seus limites, sua

tando o caminhão, utilizando seus gestos e mo-

unidade e as sensações

unidade e as sensações

vimentos para chamar a atenção do adulto ou

que ele produz. (I)

que ele produz. (IA)

dos colegas.
(EI01CG03RS-03NP03)

(EI01CG03RS-03NP03)

Dan-

Dançar com outras crian- çar com outras crianças ao

(EI01CG03RS-03) Dançar com outras crianças ao ças ao som de músicas de som de músicas de diferentes
som de músicas de diferentes gêneros.

diferentes gêneros.

gêneros.

(EI01CG03RS-04NP04)

(EI01CG03RS-04) Acompanhar a narrativa ou
leitura de histórias fazendo expressões e gestos

Ouvir a narrativa ou leitura (EI01CG03RS-04NP04) Ouvir
de histórias fazendo ex- e acompanhar a narrativa ou
pressões e gestos para leitura de histórias fazendo

para acompanhar a ação de personagens de his- acompanhar a ação de per- expressões e gestos da ação
tórias diversas lidas e/ou contadas pelo adulto.
sonagens de histórias di- de personagens das histórias
versas lidas e/ou contadas diversas lidas e/ou contadas
pelo adulto, utilizando di- pelo adulto utilizando diversos
versos recursos.

recursos.
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(EI01CG04RS-01) Envolver-se de forma ativa e
com progressiva autonomia em momentos como

(EI01CG04RS-01NP01) Envol- (EI01CG04RS-01NP01) Envolver-se
ver-se de forma ativa e com de forma ativa e com progressiva
progressiva autonomia em mo- autonomia em momentos como troca

troca de fraldas, alimentação e sono, partilhando

mentos como troca de fraldas, de fraldas, alimentação e sono, parti-

com o adulto algumas ações como segurar a ma-

alimentação e sono, partilhan- lhando com o adulto algumas ações

madeira, buscar seu travesseiro, segurar a fralda

do

no momento da troca.

com o

adulto

algumas

ações como segurar a mamadeira, buscar seu travesseiro,
segurar a fralda no momento

(EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar.

(EI01CG04RS-02) Reconhecer as pessoas que

da troca.

lhe cuidam, solicitando colo ou aconchego ao

(EI01CG04RS-02NP02) Reco-

adulto referência, participando de situações de
troca e interação com ele, desenvolvendo atitudes
de respeito ao seu corpo e ao do outro.

(EI01CG04RS-03) Buscar o adulto quando sente

como segurar a mamadeira, buscar
seu travesseiro, segurar a fralda no
momento da troca.
(EI01CG04RS-01NP02)

Interessar-

se progressivamente pelo cuidado
com o próprio corpo, através de

nhecer as pessoas que lhe cui-

ações simples relacionadas à saúde,
higiene e domínio dos esfíncteres. (I)

dam, solicitando colo ou acon- (EI01CG04RS-02NP03) Reconhecer
chego ao adulto referência, as pessoas que lhe cuidam, soliciparticipando de situações de tando colo ou aconchego ao adulto
troca e interação com ele, de- referência, participando de situações
senvolvendo atitudes de respei- de troca e interação com ele, desento ao seu corpo e ao do outro.

volvendo atitudes de respeito ao seu

algum desconforto ou desprazer, relacionados à

(EI01CG04RS-03NP03) Buscar corpo e ao do outro.

ampliação dos vínculos e expressões de suas ne-

o adulto quando sente algum (EI01CG04RS-03 NP 04) Buscar o

cessidades.

desconforto ou desprazer, rela- adulto quando sente algum desconcionados à ampliação dos vín- forto ou desprazer, relacionados à
culos e expressões de suas ampliação dos vínculos e expres-

(EI01CG04RS-04) Sensibilizar-se quando algum

necessidades.

colega chora, buscando objetos de conforto para

(EI01CG04RS-04NP04)

seus colegas ou para si.

sões de suas necessidades.

Sen-

sibilizar-se quando algum colega chora, buscando objetos de
conforto para seus colegas ou
para si. (I)

(EI01CG04RS-04NP05) Sensibilizarse quando algum colega chora,
buscando objetos de conforto para
seus colegas ou para si. (A)
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(EI01CG05RS-01NP01) Ampliar o repertório, tanto no que
diz respeito ao conhecimento
de materiais distintos (metal,

(EI01CG05RS-01) Ampliar o repertório, tanto no que (EI01CG05NP01) Utilizar madeira, plástico, pequeno,
diz respeito ao conhecimento de materiais distintos os movimentos de pre- grande, frio, quente) como no
(metal, madeira, plástico, pequeno, grande, frio, ensão, encaixe e lança- que se refere ao que fazer
com eles (encaixar, desen-

(EI01CG05) Utilizar os mo-

quente) como no que se refere ao que fazer com mento, ampliando suas

vimentos de preensão, en-

eles (encaixar, desencaixar, rodar, acoplar, desaco- possibilidades de manu-

caixe e lançamento, ampli-

plar, empurrar, puxar), além do espaço para imagi- seio de diferentes mate- além do espaço para imaginar
nar (sons de água, vento, chuva).
riais e objetos.
(sons de água, vento, chuva).

ando suas possibilidades

caixar, rodar, acoplar, desacoplar,

empurrar,

puxar),

de manuseio de diferentes
(EI01CG05RS-02NP02) Utili-

materiais e objetos.
(EI01CG05RS-02) Utilizar pequenos objetos com (EI01CG05RS-02NP02)

zar pequenos objetos com
coordenação e precisão, co-

coordenação e precisão, como colocar argolas em Manipular
pinos, encaixar chaves em fechaduras.

pequenos mo colocar argolas em pinos,
objetos com interesse e encaixar chaves em fechaducoordenação.

ras, entre outros materiais.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS (TS)
Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências Traços, Sons, Cores e Formas

CONVIVER e fruir com os colegas e professores manifestações artísticas e culturais da sua comunidade e de
outras culturas – artes plásticas, música, dança, teatro, cinema, folguedos e festas populares.

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.

EXPLORAR variadas possibilidades de usos e combinações de materiais, substâncias, objetos e recursos
tecnológicos para criar desenhos, modelagens, músicas, danças, encenações teatrais e musicais.

PARTICIPAR de decisões e ações relativas à organização do ambiente (tanto o cotidiano quanto o preparado
para determinados eventos), à definição de temas e à escolha de materiais a serem usados em atividades lúdicas e
artísticas.

EXPRESSAR suas emoções, sentimentos, necessidades e ideias cantando, dançando, esculpindo, desenhando,
encenando.

CONHECER-SE no contato criativo com manifestações artísticas e culturais locais e de outras comunidades.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENO – BNCC

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E
DESENVOLVIMENTO – RS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO –
NP
BERÇÁRIO I

(EI01TS01RS-01) Explorar os elemen- (EI01TS01NP01)
Explorar
tos da natureza e os espaços externos sons produzidos com o próprio
da escola descobrindo as cores, as corpo e com objetos do ambiformas, os cheiros e os sons produzidos pelo próprio corpo, pela voz e pelos diferentes materiais.

Conhecer

e

explorar sons produzidos com o
próprio corpo e com objetos do
ambiente, os elementos da natu-

escola descobrindo as cores, formas, os cheiros e os sons.
as formas, os cheiros e os (EI01TS03RS-02NP02) Explorar

(EI01TS01) Explorar sons produzidos com (EI01TS03RS-02) Explorar o corpo e (EI01TS03RS-02NP02) Participar em brincadeiras da músio próprio corpo e com objetos do ambien- as diferentes fontes sonoras cotidianas

e materialidades regionais gaúchas na

(EI01TS01NP01)

ente, e os elementos da natu- reza e os espaços externos da
reza e os espaços externos da escola descobrindo as cores, as

sons.

te.

BERÇÁRIO II

ca tradicional da infância local,
regional e nacional.

vivência e participação em brincadeiras (EI01TS03RS-02NP03) Partida música tradicional da infância local, cipar em situações que inte-

o corpo e as diferentes fontes
sonoras cotidianas e materialidades

regionais

gaúchas na

vivência e participação em brincadeiras da música tradicional
da infância local, regional e nacional.
(EI01TS03RS-02NP03) Participar

regional e nacional, além da declama- grem músicas, canções e mo-

em situações que integrem músi-

ção e récita de canções e melodias tí- vimentos corporais das festivi-

cas, canções e movimentos corpo-

picas das culturas locais.

dades municipais e regionais.

rais das festividades municipais e
regionais.
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(EI01TS02NP01) Traçar
marcas

gráficas,

em

(EI01TS02NP01) Re-

diferentes

marcas

gistrar marcas, espon-

usando e manipulando

(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em gráficas com o próprio corpo ao lam-

taneamente, em dife-

diversos materiais como:

diferentes suportes, usando instrumentos buzar-se, tocar e experimentar, utili-

rentes

suportes,

lápis, pinceis, carimbo,

zando elementos como folhas, semen-

usando diversos ma-

tinta, água, areia, terra,

tes, flores, terras de diferentes cores,

teriais, sobre diferen-

argila,

texturas, densidades, formatos, mode-

tes superfícies

papel, madeira

lagens.

ampliar suas possibi-

vando as diferentes tex-

lidades de expressão

turas, espessuras, tama-

e comunicação.

nhos, formas, cores...

(EI01TS02RS-01)

riscantes e tintas.

Realizar

para

suportes,

jornal,

papelão,
obser-
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(EI01TS03RS-01) Participar de situa-

(EI01TS03RS-01) Ou-

ções que convidem a criar sons com o

vir, perceber, produzir

próprio corpo ou objetos/ instrumentos

e discriminar eventos

ao escutar, interpretar, compor e improvisar músicas, experimentando a
diversidade de estilos musicais e suas
características na especificidade das
brincadeiras cantadas típicas de sua
(EI01TS03) Explorar diferentes fontes
sonoras e materiais para acompanhar
brincadeiras cantadas, canções, músicas

localidade, estado e país,
expressando, interpretando, imitando e
criando gestos.

(EI01TS03RS-01NP01)
Ouvir, perceber e produzir
eventos sonoros diversos,
fontes sonoras e produções musicais espontâneas para desenvolver a
consciência musical e novas aprendizagens.

e melodias.
(EI01TS03RS 02) Acompanhar o ritmo
de músicas diversas ou apreciar brincadeiras cantadas, participando, imitando e criando gestos, explorando
movimentos, fontes sonoras e materiais.

sonoros diversos, fontes sonoras e produções musicais espontâneas
volver

para
a

desen-

consciência

musical e novas aprendizagens.
(EI01TS03RS-02)
Acompanhar o ritmo
de músicas diversas
ou

apreciar

brinca-

deiras cantadas, participando, imitando

e

criando gestos, explorando

movimentos,

fontes sonoras e materiais.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO (EF)
Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação

CONVIVER com crianças e adultos em situações comunicativas cotidianas, constituindo modos de pensar, imaginar, sentir,
narrar, dialogar e conhecer.
BRINCAR com parlendas, trava-línguas, adivinhas, memória, rodas, brincadeiras cantadas, jogos e textos de imagens,
escritos e outros, ampliando o repertório das manifestações culturais da tradição local e de outras culturas, enriquecendo sua
linguagem oral, corporal, musical, dramática, escrita, dentre outras.
PARTICIPAR de rodas de conversa, de relatos de experiências, de contação e leitura de histórias e poesias, de construção
de narrativas, da elaboração, descrição e representação de papéis no faz de conta, da exploração de materiais impressos e de
variedades linguísticas, construindo diversas formas de organizar o pensamento.
EXPLORAR gestos, expressões, sons da língua, rimas, imagens, textos escritos, além dos sentidos 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, ideias, percepções, desejos, necessidades, pontos de vista, informações, dúvidas e
descobertas, utilizando múltiplas linguagens, considerando o que é comunicado pelos colegas e adultos.
CONHECER-SE e reconhecer suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares, histórias, autores, gêneros linguísticos,
e seu interesse em produzir com a linguagem verbal.
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OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO –
BNCC

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E
DESENVOLVIMENTO –
NP

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E
DESENVOLVIMENTO –
RS

BERCÁRIO I
(EI01EF01RS-01NP01)

BERCÁRIO II
(EI01EF01RS-01NP01)

Participar de momentos Participar de momentos de
de cantiga, reconhecen- cantiga, reconhecendo seu
(EI01EF01RS-01) Participar de momentos de can- do seu nome e dos co- nome e dos colegas.
tiga, reconhecendo seu nome e dos colegas.
(EI01EF01)

Reconhecer

legas.

(EI01EF01RS-02NP02)

(EI01EF01RS-02NP02)

Reconhecer-se através de

quando é chamado por seu

(EI01EF01RS-02) Reconhecer-se através de sua Reconhecer-se através sua foto, de sua imagem

nome e reconhecer os no-

foto, de sua imagem no espelho e ao chamar seu de sua foto, de sua ima- no espelho e ao chamar

mes de pessoas com quem

nome.

gem no espelho e ao seu nome.
chamar seu nome.

convive.

(EI01EF01RS-03NP03)

(EI01EF01RS-03) Reconhecer os colegas e os (EI01EF01RS-03NP03)

Reconhecer os colegas e

adultos referência por meio de fotografias e pelo Reconhecer os colegas

os adultos referência por

nome

e os adultos referência meio de fotografias e pelo
por meio de fotografias e nome
pelo nome.
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(EI01EF01RS-04NP04)
Reconhecer seus per(EI01EF01RS-04) Reconhecer seus pertences (EI01EF01RS-04NP04)

tences pessoais

pessoais quando acompanhados de sua foto ou da Reconhecer seus per- quando acompanhados de
foto com a escrita de seu nome.

tences pessoais.

sua foto ou da foto com a
escrita de seu nome.

(EI01EF02RS-01NP01)
Participar de brincadeiras de interação respondendo a comandos
(EI01EF02RS-01) Participar de brincadeiras de
(EI01EF02)

Demonstrar

interação respondendo a comandos por meio de

interesse ao ouvir a leitura

gestos, movimentos, balbucios, vocalizações.

de poemas e a apresenta-

(EI01EF02RS-02) Participar de situações de es-

ção de músicas.

cuta de poemas ou músicas imitando o adulto ou
seus colegas.

por meio de gestos, movimentos,

balbucios,

vocalizações.
(EI01EF02RS-02NP02)
Participar de situações
de escuta de poemas
ou músicas imitando o
adulto ou seus colegas.

(EI01EF02RS-01NP01)
Participar de brincadeiras
de interação respondendo
a comandos por meio de
gestos, movimentos, balbucios, vocalizações.
(EI01EF02RS-02NP02)
Participar de situações de
escuta de poemas ou músicas imitando o adulto ou
seus colegas.
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(EI01EF03RS-01NP01)
Conhecer um conjunto de
histórias, ampliando o repertório de histórias prefe-

(EI01EF03RS-01) Conhecer um conjunto de histórias, ampliando o repertório de histórias preferidas,
(EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias li-

imitando o comportamento do adulto ou de seus

ridas, imitando o comportamento do adulto ou de
seus colegas ao explorar

Ampliar o conjunto de pala-

nas).

tório de histórias preferidas,
imitando o comportamento
do adulto ou de seus cole-

(EI01EF03RS-02NP02) Am-

do ilustrações e os movi-

portador e de virar as pági-

histórias, ampliando o reper-

colegas ao explorar livros.
(EI01EF03RS-02NP02)

leitor (modo de segurar o

Conhecer um conjunto de

gas ao explorar livros.

livros.

das ou contadas, observan-

mentos de leitura do adulto-

(EI01EF03RS-01NP01)

(EI01EF03RS-02) Ampliar o conjunto de palavras vras conhecidas fazendo
conhecidas fazendo uso destas ao apontar ilustra- uso destas ao apontar ilusções nos livros ou, ainda, abordar atitudes a serem trações nos livros ou, ainda,
desenvolvidas, como ter prazer ao escutar histórias abordar atitudes a serem
lidas, contadas com fantoches, representadas em desenvolvidas,
encenações, escutadas em
áudios.

como

ter

prazer ao escutar histórias
lidas, contadas com fantoches,

representadas em

encenações, escutadas em
áudios.

pliar o conjunto de palavras
conhecidas fazendo uso destas ao apontar ilustrações
nos livros ou, ainda, abordar
atitudes a serem desenvolvidas, como ter prazer ao escutar histórias lidas, contadas
com fantoches, representadas em encenações, escutadas em
áudios.
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(EI01EF04RS-01NP01) Observar e manusear livros com ima-

(EI01EF04RS-01) Observar e manusear livros com

gens, apontar fotos e figuras em

imagens, apontar fotos e figuras em livros, nomear
os personagens ou objetos conhecidos em ilustra(EI01EF04)

Reconhecer ções dos livros.

elementos das ilustrações
de histórias, apontando-os,
a pedido do adulto-leitor.

livros, nomear os personagens

(EI01EF04RS-01NP01)
Observar
livros

e

com

ou objetos conhecidos em ilus-

manusear trações dos livros.
imagens,

(EI01EF04RS-02NP01)
ressar-se por

Inte-

ilustrações

e

apontar fotos e figuras imagens dos livros, buscando
(EI01EF04RS-02) Interessar-se por ilustrações e em livros.
atribuir a elas algum significado
imagens dos livros, buscando atribuir a elas algum
e expressando-se de diferentes
significado e expressando-se de diferentes formas

formas ao interagir com a

ao interagir com a narrativa.

narrativa.

(EI01EF05RS-01NP01)
Repetir acalantos, cantigas

Imitar de roda, poesias e parlenções de entonação e gestos roda, poesias e parlendas, explorando ritmo, sono- gestos realizados pelos das, explorando ritmo, sorealizados pelos adultos, ao ridade e a conotação das palavras ao escutar his- adultos, ao ler histórias e noridade e a conotação
das palavras ao escutar
ao cantar.
ler histórias e ao cantar.
tórias, contos de repetição e poemas.
histórias, contos de repeti(EI01EF05) Imitar as varia- (EI01EF05RS-01) Repetir acalantos, cantigas de (EI01EF05NP01)

ção e poemas.
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(EI01EF06RS-01NP01)

(EI01EF06RS-01) Expressar-se com “sim” ou
“não” balançando a cabeça, por meio da atenção

Ex- (EI01EF06RS-01NP01) Expres-

pressar-se com “sim” ou “não” sar-se com “sim” ou “não” balanbalançando a cabeça, por meio çando a cabeça, por meio da
da atenção compartilhada ao atenção compartilhada ao olhar

compartilhada ao olhar para mesma coisa que o

olhar para mesma coisa que o para mesma coisa que o profes-

professor ou colega está olhando.

professor

ou

colega

está sor ou colega está olhando.

olhando.

(EI01EF06RS-02) Sinalizar, por meio da vocalização, balbucios, gestos, movimentos e expressões
(EI01EF06)

Comunicar-se

com outras pessoas usando
movimentos, gestos, balbu-

gráficas algo que deseja, além de fazer uso de
palavras/frases que possam comunicar uma ideia,

balbucios, gestos, movimentos pressões gráficas algo que desee expressões gráficas algo que ja, além de fazer uso de paladeseja, além de fazer uso de vras/frases que possam comunipalavras/frases

uma intenção, uma necessidade.

que

possam car uma ideia, uma intenção,
comunicar uma ideia, uma in- uma necessidade.
tenção, uma necessidade.

cios, fala e outras formas de
expressão.

(EI01EF06RS-02NP01) Sinalizar,
Sinali- por meio da vocalização, balbuzar, por meio da vocalização, cios, gestos, movimentos e ex(EI01EF06RS-02NP01)

(EI01EF06RS-03NP01) Expres-

(EI01EF06RS-03) Expressar-se utilizando gestos

(EI01EF06RS-03NP01)

Ex-

comuns em sua cultura, como dar “tchau” balan-

pressar-se utilizando

gestos

çando a mão, falar “não” mexendo a cabeça ou o

comuns em sua cultura, como
dar “tchau” balançando a mão,

dedo indicador, brincar com o barco emitindo o

falar “não”mexendo a cabeça

som de impacto nas águas ou carro imitando som

ou o dedo indicador, brincar

de acelerador.

com o barco emitindo o som de
impacto nas águas ou carro
imitando som de acelerador.

sar-se utilizando gestos comuns
em sua cultura, como dar “tchau”
balançando a mão, falar “não”
mexendo a cabeça ou o dedo
indicador, brincar com o barco
emitindo o som de impacto nas
águas ou carro imitando som de
acelerador.
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(EI01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e
audiovisuais

em

diferentes

portadores (livro, revista, gibi,
jornal, cartaz, CD, tablet etc.).

(EI01EF07RS-01) Interessar-se pela exploração de dife- (EI01EF07RS-01NP01) Interes-

(EI01EF07RS-01NP01)

Interes-

rentes materiais impressos e audiovisuais, solicitando sua sar-se pela exploração de dife- sar-se pela exploração de diferentes materiais impressos e
utilização ou fazendo uso deles em suas brincadeiras.
rentes materiais impressos e au(EI01EF07RS-02) Dançar e cantar quando o adulto pegar
CD, encenando frente a uma filmadora ou buscando sua
imagem na máquina fotográfica.

audiovisuais,

solicitando

sua

utilização ou fazendo uso deles
em suas brincadeiras.

diovisuais, solicitando sua utilização ou fazendo uso deles em
suas brincadeiras.

(EI01EF08) Participar de situa-

(EI01EF08 NP 01) Participar

(EI01EF08 NP 01) Participar de

ções de escuta de textos em

de situações de escuta de

situações de escuta de textos

textos em diferentes gêne-

em diferentes gêneros textuais

ros textuais poemas, fábu-

poemas, fábulas, contos, recei-

las, contos,

tas, quadrinhos, anúncios etc.).

diferentes

gêneros

textuais (EI01EF08RS-01) Divertir-se com a escuta de poe-

poemas, fábulas, contos, recei- mas, parlendas e canções, histórias, receitas, etc.
tas, quadrinhos, anúncios etc.).

receitas,

quadrinhos, anúncios etc.).
(EI01EF09RS-01NP01)

(EI01EF09RS-01) Participar de situações nos espaços

(EI01EF09RS-02

NP

01)

de brincadeira, nas paredes da sala, nos objetos e mate-

(EI01EF09)

Conhecer

e

escrita.

de situações nos espaços de brincadeira, nas paredes da sala, nos

Explorar, no espaço do faz objetos e materiais que fazem parte
riais que fazem parte de seu cotidiano, que envolvam os
de conta, embalagens de de seu cotidiano, que envolvam os
instrumentos e suportes de escrita.
produtos de supermercado, instrumentos e suportes de escrita.

manipular diferentes instrumentos e suportes de

Participar

livros variados: livro brin- (EI01EF09RS-02NP01) Explorar, no
(EI01EF09RS-02) Explorar, no espaço do faz de conta,
embalagens de produtos de supermercado, livros varia-

quedo, livro imagem, livros

espaço do faz de conta, embalagens de produtos de supermercado,

com textos, CDs e recursos livros variados: livro brinquedo, livro
dos: livro brinquedo, livro imagem, livros com textos,
imagem, livros com textos, CDs e
audiovisuais.
CDs e recursos audiovisuais.
recursos audiovisuais.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES (ET)
Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências Espaços,
Tempos, Quantidades, Relações e Transformações

CONVIVER com crianças e adultos e com eles investigar o mundo natural e social.

BRINCAR com materiais, objetos e elementos da natureza e de diferentes culturas e perceber a diversidade de formas,
texturas, cheiros, cores, tamanhos, pesos, densidades que apresentam.

EXPLORAR características do mundo natural e social, nomeando-as, agrupando-as e ordenando-as segundo critérios
relativos às noções de espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

PARTICIPAR de atividades de investigação de características de elementos naturais, objetos, situações, espaços, utilizando
ferramentas de exploração (bússola, lanterna, lupa) e instrumentos de registro e comunicação, como máquina fotográfica,
filmadora, gravador, projetor e computador.

EXPRESSAR suas observações, explicações e representações sobre objetos, organismos vivos, fenômenos da natureza,
características do ambiente.
CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal e cultural, reconhecendo seus interesses na relação com o mundo físico
e social.
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OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO –
BNCC

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO NP

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO –
RS

BERCÁRIO I

BERCÁRIO II
(EI01ET01 RS-01-02NP01)
Construir cantos temáticos
com

(EI01ET01RS-01) Explorar e descobrir as proprie(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de

dades de objetos e materiais de diferentes texturas, odores, cores, sabores e temperaturas.

texturas,

odores, cores , sabores e
(EI01ET01RS-01-02NP-01)

temperaturas.

Construir cantos temáticos

com

diferentes

objetos e materiais (odor,

texturas, odores, cores,

cor, sabor, temperatura).

sabores
(EI01ET01RS-02) Manipular materiais diversos,

diferentes

turas.

e

tempera-

(EI01ET01RS-02 NP02)
Manipular materiais diversos, estruturados e

estruturados e não estruturados, para comparar as

não estruturados, para

diferenças e semelhanças entre eles.

comparar as diferenças
e

semelhanças

eles.

entre
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(EI01ET02)

Explorar

(EI01ET02RS-01NP01)

rela-

efeito (EI01ET02RS-01) Demonstrar interesse e curiosida(transbordar, tingir, misturar, de ao vivenciar situações de contato com a natureza
mover e remover etc.) na in- (luz solar, chuva, vento, correnteza) e com deferenções

de

causa

e

teração com o mundo físico.

tes materiais.

De- (EI01ET02RS-01NP01)

monstrar interesse e curiosida- monstrar interesse e curiosidade
de ao vivenciar situações de ao vivenciar situações de contacontato com a natureza (luz to com a natureza (luz solar,
solar, chuva, vento, correnteza) chuva, vento, correnteza) e com
e com deferentes materiais.

(EI01ET03RS-01-02NP01) Utilizar, explorar e manipular diversos materiais, usando dife-

(EI01ET03RS-01) Descobrir, por meio dos seus

biente pela ação e observação, manipulando e experimentando e fazendo descobertas.

rentes recursos como: texturas,
brochas, carimbo com tintas a

sentidos, os seres vivos próximos ao entorno que

dedo e comestíveis, água, argi-

lhes atraem.

la, areia, terra, e de variados

(EI01ET03) Explorar o am-

suportes como: jornal, papel,

(EI01ET03RS-02) Participar de brincadeiras com

De-

papelão, parede, chão, caixas,

deferentes materiais.
EI01ET03RS-01-02NP01)

Utili-

zar, explorar e manipular diversos
materiais, usando diferentes recursos como: texturas, brochas,
carimbo com tintas a dedo e comestíveis, água, argila, areia,
terra, e de variados suportes como: jornal, papel, papelão, parede, chão, caixas, madeiras e outros.

madeiras e outros.

areia, com água, com grama, apreciando e manifestando curiosidade frente aos elementos da nature-

(EI01ET03RS-02) Participar de

za, se entretendo com eles.

brincadeiras com areia, com
água, com grama, apreciando
e

manifestando curiosidade

frente aos elementos da natureza,

observando,

manipu-

lando e se entretendo com
eles.

(EI01ET03RS-02) Participar de
brincadeiras

com areia,

com

água, com grama, apreciando e
manifestando curiosidade frente
aos elementos da natureza, se
entretendo com
vando,

manipulando,

mentando
bertas.

eles, obser-

e

fazendo

experidesco-
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(EI01ET04RS-01) Acompanhar com os olhos os
(EI01ET04) Manipular, ex-

movimentos dos materiais, usando o corpo para

perimentar, arrumar e ex-

explorar o espaço, virando-se para diferentes lados

plorar o espaço por meio

ou rastejando-se.

de experiências de deslocamentos de si e dos objetos.

(EI01ET04RS-02) Resolver problemas espaciais
que envolvam obstáculos passando por cima, ao
lado ou removendo-os, ou persistir em alcançar um
brinquedo desejado.

(EI01ET04RS-01NP01)

(EI01ET04NP01)

Mani-

Acompanhar

com os

pular, experimentar, ar-

olhos os movimentos

rumar e explorar o espa-

dos materiais, usando o

ço por meio de experi-

corpo para explorar o

ências de deslocamentos

espaço, virando-se pa-

de si e dos objetos.

ra diferentes lados ou
rastejando-se.
(EI01ET04RS-02NP02)
(EI01ET04RS-02NP02)

Resolver problemas es-

Resolver

paciais

problemas

que

envolvam

espaciais que envolvam

obstáculos passando por

obstáculos

passando

cima, ao lado ou remo-

por cima, ao lado ou

vendo-os, ou persistir em

removendo-os, ou

alcançar um brinquedo

persistir em alcançar

desejado.

um brinquedo desejado.
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(EI01ET05RS-01

NP01) (EI01ET05RS-01 NP01) Agir

Agir sobre os materiais re- sobre os materiais repetidas
petidas vezes, experimen- vezes, experimentando gostando gostos, texturas, sa- tos, texturas, sabores, odores,
bores, odores, sons e tendo sons e tendo oportunidades

(EI01ET05RS-01) Agir sobre os materiais repetidas
vezes, experimentando gostos, texturas, sabores,

oportunidades de realizar de realizar comparações simcomparações simples entre
ples entre eles.
eles.

odores, sons e tendo oportunidades de realizar
(EI01ET05) Manipular mate- comparações simples entre eles.

Brincar individualmente ou

riais diversos e variados para

em pequenos grupos, com

comparar as diferenças e
semelhanças entre eles.

(EI01ET05RS-02NP01) Brin(EI01ET05RS-02NP01)

(EI01ET05RS-02) Brincar individualmente, em pares,
trios ou pequenos grupos, com objetos variados, co-

objetos variados, como os
que produzem sons, refletem, ampliam, iluminam, e

car individualmente ou em
pequenos grupos, com objetos variados, como os que
produzem

sons,

refletem,

ampliam, iluminam, e que

mo os que produzem sons, refletem, ampliam, ilumi- que possam ser encaixa- possam ser encaixados, desnam, e que possam ser encaixados, desmontados, dos, desmontados, enchi- montados, enchidos e esvaenchidos e esvaziados, divertindo-se ao identificar dos e esvaziados, divertin- ziados, divertindo-se ao idencaracterísticas e reconhecer algumas semelhanças e do-se ao identificar caracte- tificar características e recodiferenças.

rísticas e reconhecer algu- nhecer

algumas

mas semelhanças e dife- lhanças e diferenças.
renças.

seme-
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(EI01ET06RS-01NP01)

(EI01ET06RS-01NP01) Par-

Participar de brincadeiras ticipar de brincadeiras que

(EI01ET06RS-01) Participar de brincadeiras que que envolvam o canto, o envolvam o canto, o movi(EI01ET06) Vivenciar dife-

envolvam o canto, o movimento, divertindo-se com movimento, divertindo- se mento, divertindo-se com a

rentes ritmos, velocidades e

a exploração de seu corpo e a percepção rítmica.

corpo e a percepção rítmi- percepção rítmica.

fluxos nas interações e brin-

ca.

cadeiras (em danças, balanços, escorregadores

com a exploração de seu exploração de seu corpo e a

(EI01ET06RS-02NP02)

(EI01ET06RS-02NP02)

Inte-

(EI01ET06RS-02) Interagir nas brincadeiras canta- Interagir nas brincadeiras ragir nas brincadeiras cantadas e dançadas, buscando corresponder seus cantadas e dançadas, das e dançadas, buscando
gestos aos versos da canção, ajustando seus mo- buscando
vimentos ao ritmo.

corresponder corresponder seus gestos aos

seus gestos aos versos da versos da canção, ajustando
canção,

ajustando

movimentos ao ritmo.

seus seus movimentos ao ritmo.

REFERENCIAL
CURRICULAR

MUNI-

CIPAL

EDUCAÇÃO INFANTIL
CRIANÇAS BEM PEQUENAS
De 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS (EO)
Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências O Eu, o Outro e o Nós

CONVIVER com crianças e adultos em pequenos grupos, reconhecendo e respeitando as diferentes identidades e
pertencimento étnico-racial, de gênero e religião de seus parceiros.

BRINCAR com diferentes parceiros desenvolvendo sua imaginação e solidariedade.

EXPLORAR diferentes formas de interagir com parceiros diversos em situações variadas, ampliando sua noção de
mundo e sua sensibilidade em relação aos outros.

PARTICIPAR ativamente das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si e do ambiente, como das
relativas às atividades propostas pelo/a professor/a.

EXPRESSAR às outras crianças e/ou adultos suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões, oposições.

CONHECER-SE e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizando suas características e as das outras
crianças e adultos, aprendendo a identificar e combater atitudes preconceituosas e discriminatórias.
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OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO –
BNCC

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – NP

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – RS

MATERNAL I

(EI02EO01RS-01NP01)
Compartilhar

ações

MATERNAL II

(EI02EO01RS-01NP01)
e Compartilhar

ações

e

brincadeiras em peque- brincadeiras em peque(EI02EO01RS-01) Compartilhar ações e brincadeiras nos grupos, por meio de nos grupos, por meio de
(EI02EO01)

Demonstrar

em pequenos grupos, por meio de situações em que situações em que pode situações em que pode

atitudes de cuidado e soli-

pode dividir brinquedos, negociar enredos para as dividir brinquedos, nego- dividir brinquedos, nego-

dariedade

brincadeiras, perceber gestos, sentimentos e ações ciar

na

interação

com crianças e adultos.

dos colegas, com outras crianças e adultos.

enredos

brincadeiras,
gestos,

para as ciar

enredos

perceber brincadeiras,

sentimentos

e gestos,

para as
perceber

sentimentos

e

ações dos colegas, com ações dos colegas, com
outras crianças e

outras crianças e

adultos.

adultos.

(EI02EO02NP01) Proporcionar, desde cedo,
a possibilidade de efetuarem escolhas e assumirem pequenas responsabilidades para favorecer o desenvolvimento da autoestima e
autonomia.

(EI02EO02NP01) Proporcionar, desde cedo,
a possibilidade de efetuarem escolhas e assumirem pequenas responsabilidades
para
favorecer o desenvolvimento da autoestima e
autonomia.

(EI02EO02RS-01) Vivenciar desafios e brincadeiras
com o corpo, desenvolvendo noções de bem-estar e
autoconfiança.

(EI02EO02)

Demonstrar

imagem positiva de si e
confiança em sua capacidade para enfrentar difi-

(EI02EO02RS-02NP02) (EI02EO02RS-02NP02)
Manusear, nos momen- Manusear, nos momentos de refeição, utensílios tos de refeição, utensílios
para alimentar- se com para alimentar- se com
progressiva autonomia. progressiva autonomia.
(I)
(IA)

(EI02EO02RS-02) Manusear, nos momentos de refei-

(EI02EO02RS-03NP03)
ção, utensílios como colher, garfo e faca, progressi- Explorar e reconhecer a
própria imagem corporal:
vamente, passando a servir-se sozinha, com apoio do
no espelho, brincando
com luz e sombra, em
adulto.
fotografias e vídeos.

(EI02EO02RS-03NP03)
Explorar e reconhecer a
própria imagem corporal:
no espelho, brincando
com luz e sombra, em
fotografias e vídeos.

(EI02EO02RS-04NP01)
Experimentar e utilizar os
(EI02EO02RS-03) Explorar e reconhecer a própria
recursos de que dispõe
para satisfação de suas
imagem corporal: no espelho, brincando com luz e
necessidades essencisombra, em fotografias e vídeos.
ais, expressando seus
desejos,
sentimentos,
vontades e desagrados,
e agindo com progres(EI02EO02RS-04) Demonstrar satisfação e confiança siva autonomia na resolução de desafios nas
em suas possibilidades corporais, realizando escolhas brincadeiras e interações
e resolvendo desafios nas brincadeiras e interações com outras crianças.

(EI02EO02RS-04NP01)
Experimentar e utilizar os
recursos de que dispõe
para satisfação de suas
necessidades essenciiais, expressando seus
desejos,
sentimentos,
vontades e desagrados,
e agindo com progressiva autonomia na resolução de desafios nas
brincadeiras e interações
com outras crianças.

culdades e desafios.

com outras crianças.
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(EI02EO03NP01) Comparti- (EI02EO03NP01)

Comparti-

lhar os objetos, brinquedos e lhar os objetos, brinquedos e
os espaços com crianças da os espaços com crianças da
mesma faixa etária, de ida- mesma faixa etária, de idades
des diferentes e adultos. (I)

diferentes e adultos. (A)

(EI02EO03NP02) Conhecer (EI02EO03NP02) Conhecer e

(EI02EO03)

Compartilhar

os objetos e os espaços
com crianças da mesma

e descobrir sentimentos, va- descobrir

sentimentos, va-

(EI02EO03RS-01) Desenvolver a partilha de brinque- lores, diversidades e papéis lores, diversidades e papéis
dos, objetos e espaços e a convivência com crianças sociais para saber conviver e sociais para saber conviver e
da sua idade, de idades diferentes e adultos.

faixa etária e adultos.

relacionar-se com as demais relacionar-se com as demais
crianças, professores e pro- crianças, professores e profissionais da instituição de- fissionais da instituição demonstrando suas necessi- monstrando
dades e interesses.

suas

necessi-

dades e interesses.

(EI02EO03RS-02NP03) Ex- (EI02EO03RS-02NP03) Explorar espaços diversos na plorar espaços diversos na
sala referência e demais es- sala referência e demais

(EI02EO03RS-02) Explorar espaços diversos na sala
referência, acessando e interagindo com uma diversi-

paços da escola, acessando espaços da escola, acese interagindo com uma di- sando e interagindo com
versidade de materiais e uma diversidade de mate-

dade de materiais e propostas que instiguem a des- propostas que instiguem a riais e propostas que inscoberta, a interação, o brincar simbólico e a organiza- descoberta, a interação, o tiguem a descoberta, a inteção em pequenos grupos.

brincar simbólico e a organi- ração, o brincar simbólico e
zação em pequenos grupos. a organização em pequenos
grupos.
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ViVi- (EI02EO04RS-01NP01)
diários venciar momentos diários em

(EI02EO04RS-01NP01)
venciar momentos

em que as crianças possam que as crianças possam falar
(EI02EO04RS-01) Vivenciar momentos diários em falar e escutar umas às ou- e escutar umas às outras -

que as crianças possam falar e escutar umas às ou- tras - nas rodas de con- nas rodas de conversa, nos
momentos de refeição, nos
tras nas - rodas de conversa, nos momentos de refei- versa, nos momentos de reespaços da sala referência,
ção, nos espaços da sala referência, na brincadeira feição, nos espaços da sala

livre, no pátio, em duplas, trios ou pequenos grupos.
(EI02EO04) Comunicar-se

brincadeira na brincadeira livre, no pátio,
livre, no pátio, em duplas, em duplas, trios ou pequenos
grupos.
trios ou pequenos grupos.
referência,

na

com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo- se compreender.

(EI02EO04RS-02) Expressar-se, por meio de movi- (EI02EO04RS-02NP02) Ex- (EI02EO04RS-02NP02)

Ex-

mentos corporais, de produções artísticas e de repre- pressar-se, por meio de mo- pressar-se, por meio de mosentações ao brincar de faz-de-conta.

vimentos corporais, de pro- vimentos corporais, de produduções artísticas e de repre- ções artísticas e de represensentações ao brincar de faz- tações ao brincar de faz-deconta.
de-conta.

(EI02EO04RS-03) Relatar situações e fatos vividos, (EI02EO04RS-03NP03) Re- (EI02EO04RS-03NP03) Reampliando seu vocabulário e utilizando novas palavras latar situações e fatos vivi- latar situações e fatos vividos,
e frases cada vez mais complexas.

dos, ampliando seu voca- ampliando seu vocabulário e
bulário e utilizando novas pa- utilizando novas palavras e
lavras e frases cada vez frases cada vez mais complexas.
mais complexas.

(EI02EO05RS-01NP01) Per- (EI02EO05RS-01NP01)
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ceber que as pessoas têm Perceber que as pessoas têm
características físicas dife- características físicas diferenrentes,

(EI02EO05RS-01) Participar de festividades e comemorações significativas para as crianças, as famílias e a comunidade local.

respeitando essas tes, respeitando essas dife-

diferenças.

renças.

(EI02EO05RS-02NP02) Pro- (EI02EO05RS-02NP01) Propiciar um espaço de sociali- piciar um espaço de socialização através do contato zação através do contato com
com adultos e crianças de adultos e crianças de várias

(EI02EO05RS02) Identificar algumas características
físicas suas e reconhecer diferenças com as de ou(EI02EO05) Perceber que

tras crianças.

as pessoas têm caracte-

renças.

essas

dife-

origens

sócio- origens

sócio-culturais, de

culturais, de diferentes reli- diferentes

religiões,

etnias,

giões, etnias, costumes, há- costumes, hábitos e valores
bitos e valores para conhecer para conhecer e conviver com
e conviver com a diversida- a diversidade.

rísticas físicas diferentes,
respeitando

várias

de.

(EI02EO05RS-03) Representar diferentes papéis e

EI02EO05RS-03NP03)

imitar ações e comportamentos de outras pessoas

(EI02EO05RS-03NP03)

nas brincadeiras de faz-de-conta.

Representar diferentes pa- imitar

Re-

presentar diferentes papéis e
ações

e

compor-

péis e imitar ações e com- tamentos de outras pessoas
portamentos de outras pes- nas brincadeiras de faz-desoas nas brincadeiras de conta.

(EI02EO05RS-04) Desenvolver o respeito às indivi-

faz-de- conta.

dualidades de cada ser humano através do diálogo,
interações e brincadeiras.

(EI02EO05RS-04NP04)

De-

(EI02EO05RS-04NP04) De- senvolver o respeito às indivisenvolver o respeito às indi- dualidades de cada ser huvidualidades de cada ser mano

através

do

diálogo,

humano através do diálogo, interações e brincadeiras.
interações e brincadeiras.
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(EI02EO06RS-01) Participar de passeios no entorno
da escola, no bairro e na cidade, para conhecer e
ampliar a experiência cultural e social.

(EI02EO06NP01)

Res-

peitar regras básicas de
convívio social nas inte-

(EI02EO06RS-02) Explorar e conhecer histórias, brin- rações e brincadeiras.

(EI02EO06NP01)

Res-

peitar regras básicas de
convívio social nas interações e brincadeiras.

cadeiras, brinquedos e objetos típicos do folclore
gaúcho e da cultura local.
(EI02EO06) Respeitar re(EI02EO06RS-04NP02)

gras básicas de convívio
social

nas

brincadeiras.

interações

(EI02EO06RS-04NP02)
e (EI02EO06RS-03) Explorar e participar, cotidianamen- Perceber e vivenciar graPerceber e vivenciar grate, dos diferentes espaços da escola como refeitório, dativamente, regras simdativamente, regras simpátio, biblioteca, pracinha, assim como de espaços da ples de convívio em esples de convívio em espapaços diferentes e em
comunidade local.
ços diferentes e em momomentos de alimenmentos de alimentação,
tação, cuidados com seu
cuidados com seu corpo e
(EI02EO06RS-04) Perceber e vivenciar gradativamen- corpo e nas brincadeiras.
nas brincadeiras.
te, regras simples de convívio em espaços diferentes
e em momentos de alimentação, cuidados com seu
corpo e nas brincadeiras.
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(EI02EO07RS-01NP-01) (EI02EO07RS-01NP-01)
Enfatizar regras de con- Enfatizar regras de convívívio, explorando dife- vio, explorando diferentes
rentes ambientes sobre ambientes sobre o que
o que pode e o que não pode e o que não pode
(EI02EO07RS-01) Buscar o auxílio do adulto para pode

fazer

enquanto fazer enquanto brincam,

resolver situações de conflito nas brincadeiras e em brincam, passeiam e no passeiam e no convívio
(EI02EO07) Resolver confli- outros momentos do cotidiano.

convívio diário.

diário.

tos nas interações e brincadeiras, com a orientação de
(EI02EO07RS-02NP-02)

um adulto.

Expressar, reconhecer e (EI02EO07RS-02 NP-02)
(EI02EO07RS-02) Expressar, reconhecer e falar so- falar sobre seus sen- Expressar, reconhecer e
bre seus sentimentos, criando estratégias para resol- timentos, criando estra- falar sobre seus semver conflitos com o apoio do adulto.

tégias para resolver con- timentos, criando estraflitos com o apoio do tégias para resolver confliadulto.

tos com o apoio do adulto.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS (CG)
Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências Corpo, Gestos e Movimentos

CONVIVER com crianças e adultos experimentando marcas da cultura corporal nos cuidados pessoais, na dança, música, teatro, artes circenses, escuta de histórias e brincadeiras.

BRINCAR utilizando criativamente o repertório da cultura corporal e do movimento.

EXPLORAR amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, produção de sons e de mímicas, descobrindo modos
de ocupação e de uso do espaço com o corpo.

PARTICIPAR de atividades que envolvem práticas corporais, desenvolvendo autonomia para cuidar de si.

EXPRESSAR corporalmente emoções e representações tanto nas relações cotidianas como nas brincadeiras, dramatizações, danças, músicas, contação de histórias.

CONHECER-SE nas diversas oportunidades de interações e explorações com seu corpo.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO – BNCC

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – NP

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEME
DESENVOLVIMENTO – RS

MATERNAL I

MATERNAL II

(EI02CG01RS-01NP-01) Co- (EI02CG01RS-01NP-01) Conhecer as diversas expres- nhecer as diversas expressões da diversidade da cultu- sões da diversidade da cultura local e regional, através de ra local e regional, através de

(EI02CG01RS-01) Conhecer as diversas ex-

jogos, brincadeiras, histórias, jogos, brincadeiras, histórias,
músicas, cantigas, danças músicas,

cantigas, danças

pressões da diversidade da cultura local e re- típicas.
típicas.
gional, através de jogos, brincadeiras, histó- (EI02CG01RS-02NP-02) De- (EI02CG01RS-02NP-02) Virias, músicas, cantigas, danças típicas.
senvolver progressivamente venciar práticas de cuidado
o cuidado com o próprio cor- de si como alimentar-se e

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos
e movimentos de sua cultura no
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.

(EI02CG01RS-02) Vivenciar práticas de cui- po, para executar ações sim- vestir-se, além de realizar a
dado de si como alimentar-se e vestir-se, além
de realizar a higiene pessoal, gradativamente
e com o apoio do adulto.

ples relacionadas à saúde, higiene pessoal, gradativahigiene e domínio dos esfínc- mente e com o apoio do adulteres.(I)

to. (A)

(EI02CG01RS-03NP-03)

(EI02CG01RS-03NP-03)

Brincar com materiais natu- Brincar com materiais natu-

(EI02CG01RS-03) Brincar com materiais natu- rais, tocos, pedras, folhas, rais, tocos, pedras, folhas,
rais, tocos, pedras, folhas, água, areia, terra), água, areia, terra), com uten- água, areia, terra), com utencom utensílios e brinquedos produzidos com sílios
materiais reais (chaleiras, panelas, colheres
de pau, latas) e típicos da cultura local, aperfeiçoando as habilidades manuais.

e

brinquedos

pro- sílios

e

brinquedos

pro-

duzidos com materiais reais duzidos com materiais reais
(chaleiras, panelas, colheres (chaleiras, panelas, colheres
de pau, latas) e típicos da de pau, latas) e típicos da
cultura local, aperfeiçoando cultura local, aperfeiçoando
as habilidades manuais.

as habilidades manuais.
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(EI02CG02RS-01NP01)

(EI02CG02RS-01NP01)

(EI02CG02RS-01) Brincar em espaços inter- Brincar em espaços inter- Brincar em espaços internos e em espaços externos e ao ar livre, em nos e em espaços externos nos e em espaços externos
contato com a natureza, diariamente e por um
tempo significativo.

e ao ar livre, em contato e ao ar livre, em contato
com a natureza, diariamen- com a natureza, diariamente e por um tempo significa- te e por um tempo significativo.

tivo.

(EI02CG02RS-02NP02)

(EI02CG02RS-02NP02)

(EI02CG02RS-02) Explorar desafios ofere- Explorar desafios ofereci- Explorar desafios ofereci(EI02CG02) Deslocar seu corpo no cidos pelo espaço por meio de movimentos dos pelo espaço por meio dos pelo espaço por meio
espaço, orientando-se por noções como correr, caminhar, saltar, subir, descer, de movimentos como cor- de movimentos como corcomo em frente, atrás, no alto, em- escalar, rolar, arrastar-se, pendurar-se, equi- rer, caminhar, saltar, subir, rer, caminhar, saltar, subir,
baixo, dentro, fora etc., ao se en- librar-se, balançar-se, bem como por meio de descer, escalar, rolar, arras- descer, escalar, rolar, arvolver em brincadeiras e atividades brincadeiras de esconder e achar, de percor- tar-se, pendurar-se, equili- rastar-se,
brar-se, balançar-se, bem equilibrar-se,
de diferentes naturezas.
rer trajetos no ambiente da escola, usando
referências como perto, longe, em cima, embaixo, atrás, entre outras.

pendurar-se,
balançar-se,

como por meio de brinca- bem como por meio de
deiras de esconder e achar, brincadeiras de esconder e
de percorrer trajetos no achar, de percorrer trajetos
ambiente da escola, usando no
referências

como

ambiente

da

escola,

perto, usando referências como

longe, em cima, embaixo, perto, longe, em cima, ematrás, entre outras.(I)

baixo,
tras.(A)

atrás,

entre

ou-
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EI02CG03RS-01NP01)
Explorar

suas

EI02CG03RS-01NP01)

capaci- Explorar

suas

capaci-

dades motoras, por meio dades motoras, por meio

(EI02CG03RS-01) Explorar suas capacidades de atividades lúdicas e de atividades lúdicas e
motoras, por meio de atividades lúdicas e sig- significativas, tanto nas significativas, tanto nas
nificativas, tanto nas atividades orientadas pe- atividades orientadas pelo atividades orientadas pelo
lo professor como as de livre escolha.

(EI02CG03RS-02) Explorar posturas e movimentos corporais diversos, como mímicas,
(EI02CG03) Explorar formas de

dramatizações, danças.

deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.

professor como as de livre professor como as de livre
escolha.

escolha.

(EI02CG03RS-02NP02)

(EI02CG03RS-02NP02)

Explorar posturas e movi- Explorar posturas e movimentos corporais diversos, mentos corporais diversos,
como

mímicas,

drama- como

mímicas,

drama-

tizações, danças.

tizações, danças.

(EI02CG03RS-03NP03)

(EI02CG03RS-03NP03)

Utilizar brinquedos estrutu- Utilizar brinquedos estrutu-

(EI02CG03RS-03) Utilizar brinquedos estrutu- rados e com regras, assim rados e com regras, assim
rados e com regras, assim como não estrutu- como não estruturados e como não estruturados e
rados e que possibilitem o jogo simbólico e a que possibilitem o jogo que possibilitem o jogo
criação de diferentes estratégias e enredos simbólico e a criação de simbólico e a criação de
(panos, tocos, potes, cones, caixas, cordas, diferentes
entre outros).

enredos

estratégias
(panos,

e diferentes

tocos, enredos

estratégias
(panos,

e

tocos,

potes, cones, caixas, cor- potes, cones, caixas, cor-

(EI02CG03RS-04) Vivencia momentos de relaxamento e de movimentação.

das, entre outros).

das, entre outros).

(EI02CG03RS-04NP04)

(EI02CG03RS-04NP04)

Vivenciar

momentos

de Vivenciar momentos

de

relaxamento e de movi- relaxamento e de movimentação.

mentação.
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(EI02CG04RS-01 NP 01) (EI02CG04RS-01 NP 01)
Interessar-se pelo cuida- Demonstrar

progressiva

do do próprio corpo, soli- independência pelo cuicitando o auxílio do adulto dado do próprio corpo,
e realizando com progres- solicitando o auxílio do
siva

independência os adulto e realizando os

(EI02CG04RS-01) Interessar-se pelo cuidado cuidados de atenção cuidados de atenção
do próprio corpo, solicitando o auxílio do pessoal (escovar os den- pessoal (escovar os denadulto e realizando com progressiva inde- tes, limpar o nariz, limpar- tes, limpar o nariz, limpar-

(EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do

pendência os cuidados de atenção pessoal se após usar o banheiro, se após usar o banheiro,
(escovar os dentes, limpar o nariz, limpar-se pentear o cabelo, trocar a pentear o cabelo, trocar a
após usar o banheiro, pentear o cabelo, tro- roupa, colocar o calçado). roupa, colocar o calçado).
car a roupa, colocar o calçado).

seu corpo.
(EI02CG04RS-02)

Parti- (EI02CG04RS-02) Parti-

(EI02CG04RS-02) Participar dos momentos cipar dos momentos de cipar dos momentos de
de refeição, manuseando utensílios como refeição,
manuseando refeição,
manuseando
prato, copo, talheres e manifestando prefe- utensílios como prato, utensílios como prato,
rência por determinados alimentos e interes- copo, talheres e manifes- copo, talheres e manifesse por experimentar novos.

tando preferência por de- tando preferência por determinados alimentos e terminados alimentos e
interesse por experimen- interesse por experimentar novos. (I)

tar novos.(A)

(EI02CG05RS-01NP01) De-

(EI02CG05RS-01NP01)
Desenvolver
vamente

(EI02CG05RS-01) Aprimorar a motricidade
fina, realizando movimentos manuais, sem
caráter de repetição e treinamento, mas considerando a brincadeira e a criatividade das
crianças.

progressi-

as

habilidades

manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar,
rasgar, folhear, entre outros
considerando a brincadeira
e a criatividade das crianças. (I)

sivamente as habilidades manuais,

progressiva-

mente as habilidades manuais, adquirindo controle para
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros considerando a brincadeira e a criatividade das crianças.(A)
(EI02CG05RS-02NP02)
Descobrir e coordenar movimentos manuais por meio

(EI02CG05RS-02) Descobrir e coordenar (EI02CG05RS-02NP02)
(EI02CG05) Desenvolver progres-

senvolver

de brincadeiras e ações com

movimentos manuais por meio de brincadei- Descobrir e coordenar moras e ações com objetos diversos e de dife- vimentos manuais por meio

adquirindo controle para desenhar,

objetos diversos e de diferentes materialidades, como

rentes materialidades, como carregar, segu- de brincadeiras e ações carregar, segurar, amassar,
pintar, rasgar, folhear, entre outros.
rar, amassar, rasgar, recortar, modelar, en- com objetos diversos e de rasgar, recortar, modelar,
caixar, empilhar, construir, equilibrar, lançar,
pegar.

diferentes
como

materialidades,

carregar, segurar,

amassar, rasgar, modelar,
encaixar, empilhar, cons-

(EI02CG05RS-03) Experimentar suas possi-

truir, equilibrar, lançar, pe-

bilidades motoras e expressivas por meio de gar, pinçar...
gestos, posturas e ritmos para expressar-se e
comunicar-se, ampliando a capacidade de (EI02CG05RS-03
interagir com o meio.

empilhar, cons-

truir, equilibrar, lançar, pegar, pinçar...aprimorando o
movimento

de apreensão

do lápis e adquirindo comtrole para desenhar, pintar
entre outros.

NP

03)

Explorar e utilizar movimentos amplos e finos para desenvolver habilidades motoras.

encaixar,

(EI02CG05RS-03

NP

03)

Explorar e utilizar movimentos amplos e finos para desenvolver habilidades motoras.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS (TS)
Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências Traços, Sons, Cores e Formas

CONVIVER e fruir com os colegas e professores manifestações artísticas e culturais da sua comunidade e de outras
culturas – artes plásticas, música, dança, teatro, cinema, folguedos e festas populares.

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.

EXPLORAR várias das possibilidades de usos e combinações de materiais, substâncias, objetos e recursos
tecnológicos para criar desenhos, modelagens, músicas, danças, encenações teatrais e musicais.

PARTICIPAR de decisões e ações relativas à organização do ambiente (tanto o cotidiano quanto o preparado para
determinados eventos), à definição de temas e à escolha de materiais a serem usados em atividades lúdicas e artísticas.

EXPRESSAR suas emoções, sentimentos, necessidades e ideias cantando, dançando, esculpindo, desenhando,
encenando.

CONHECER-SE no contato criativo com manifestações artísticas e culturais locais e de outras comunidades.
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OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO –
BNCC

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – NP

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – RS

MATERNAL I
(EI02TS01RS-01) Explorar e criar sons e

MATERNAL II
(EI02TS01RS-01NP01)

(EI02TS01RS-01NP01)

Explo-

movimentos próprios para acompanhar mú-

Explo-

rar e criar sons e movimentos

rar e criar sons e movimentospróprios para acompanhar músicas e danças do repertório cultural regional próprios para acompanhar músicas e danças do repertório

e local.
(EI02TS01RS-02) Utilizar

sicas e danças do repertóriocultural regional e local.
cultural regional e local.
(EI02TS01RS-02NP02) Utilizar
e confeccionar (EI02TS01RS-02NP02) Utilizar e confeccionar objetos (com

objetos para a exploração sonora, a partir de objetos para a exploração so-auxílio do adulto) para a explomateriais diversos como madeira, metal, nora, a partir de materiais di-ração sonora, a partir de materiplástico, entre outros.

versos como madeira, metal, ais diversos como madeira,
metal, plástico, entre outros.

plástico, entre outros.

(EI02TS01) Criar sons com
materiais, objetos e instru- (EI02TS01RS-03) Apreciar e conhecer mú-

(EI02TS01RS-03NP03) Apreci- (EI02TS01RS-03NP03) Apreciar e conhecer músicas, can- ar e conhecer músicas, can-

mentos musicais, para acom- sicas, canções, acalantos, cantigas de roda, ções, acalantos, cantigas de ro- ções, acalantos, cantigas de
panhar diversos ritmos de mú- brincos e outras manifestações relacionadas da e outras manifestações rela- roda e outras manifestações
sica.

às diferentes culturas.

cionadas às diferentes culturas.

turas. (A)

(I)

(EI02TS01RS-04) Descobrir novos sons ao (EI02TS01RS-04NP04) Descobrincar com objetos, materiais e instrumentos musicais.

brir novos sons e ritmos ao
brincar com objetos, materiais e
instrumentos musicais.(I)

(EI02TS01RS-05) Imitar, inventar e reproduzir criações musicais para acompanhar
canções que lhe são familiares.

(EI02TS01RS-05NP05) Imitar e
reproduzir criações

relacionadas às diferentes cul-

(EI02TS01RS-04NP04) Descobrir novos sons ao brincar com
objetos, e ritmos materiais e
instrumentos musicais.(A)
(EI02TS01RS-05NP05) Imitar,
inventar e reproduzir criações

musicais musicais

para

acompanhar

para acompanhar canções que canções que lhe são familiares.
lhe são familiares.

(EI02TS02RS-01NP01) Utilizar (EI02TS02RS-01NP01)

Utili-

materiais e suportes diversos zar materiais e suportes dipara a exploração (tinta, aqua- versos para a exploração

(EI02TS02RS01) Utilizar materiais e supor- rela, carvão, giz, lápis, papel, (tinta, aquarela, carvão, giz,
tes diversos para a exploração grafoplástica argila, massa de modelar, entre lápis, papel, argila, massa de
(tinta, aquarela, carvão, giz, lápis, papel, ar- outros) de cores, texturas, su- modelar, entre outros) de
gila, massa de modelar, entre outros).

perfícies,

planos,

formas

volumes. (IA)

(EI02TS02RS-02) Visualizar e apreciar as

e cores, texturas, superfícies,
planos, formas e volumes.(A)

(EI02TS02RS-02NP02) Visuali- (EI02TS02RS-02NP02) Visuzar e apreciar as próprias pro- alizar e apreciar as próprias

próprias produções na sala referência e nos duções na sala referência e nos produções na sala referência
demais espaços da escola, à altura das cri- demais espaços da escola.
e nos demais espaços da
(EI02TS02) Utilizar materiais anças.
variados com possibilidades

(EI02TS02RS-03NP03) Partici- escola.
par de eventos culturais apro- (EI02TS02RS-03NP03) Parti-

de manipulação (argila, mas- (EI02TS02RS-03) Participar de eventos cul- priados à faixa etária e conhe- cipar de eventos culturais
sa de modelar), explorando turais apropriados à faixa etária e conhecer cer espaços artísticos diversifi- apropriados à faixa etária e
cores, texturas, superfícies, espaços artísticos diversificados.
planos, formas e volumes ao
criar objetos tridimensionais.

cados.

conhecer espaços artísticos

(EI02TS02RS-04NP04) Manu- diversificados.
sear materiais diversos, tanto (EI02TS02RS-04NP04)

Ma-

(EI02TS02RS-04) Manusear materiais diver- naturais (tocos, pedras, folhas, nusear materiais diversos,
sos, tanto naturais (tocos, pedras, folhas, sementes, areia, barro) como tanto naturais (tocos, pedras,
sementes, areia, barro) como industrializa- industrializados (potes, caixas, folhas, sementes, areia, barro)
dos (potes, caixas, tampas, tecidos), para
montar, encaixar, empilhar e produzir construções e objetos tridimensionais.

tampas, tecidos), para montar, como industrializados (potes,
encaixar, empilhar e produzir caixas, tampas, tecidos), para
construções e objetos tridimen- montar, encaixar, empilhar e
sionais, observando as diferen- produzir construções e objetes texturas, espessuras, ta- tos
manhos, formas, cores... (IA)

tridimensionais,

obser-

vando as diferentes texturas,
espessuras, tamanhos, formas, cores...(A)
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(EI02TS03RS-01NP01)

95

Ex-

EI02TS03RS-01NP01)
(EI02TS03RS-01) Explorar brincadeiras mu- plorar brincadeiras musicais,

sicais, instrumentos, cantigas e músicas do
folclore regional e local, por meio de jogos e
brincadeiras que envolvam a dança e a improvisação musical.

instrumentos, cantigas e músicas do folclore regional e local, por meio de jogos e Brincadeiras

que

envolvam

a

dança e a improvisação musical.

plorar brincadeiras musicais,
instrumentos, cantigas e músicas do folclore regional e local, por meio de jogos e brincadeiras

que

envolvam

cal.

conhecer e

fontes sonoras disponíveis no
ambiente

em

brincadeiras

cantadas, canções, músicas e
melodias.

a

dança e a improvisação musi-

(EI02TS03RS-02) Reconhecer e imitar sons (EI02TS03RS-02NP02) Re(EI02TS03RS-02NP02)
da natureza (canto de pássaros, sons de conhecer e imitar sons da
(EI02TS03) Utilizar diferentes

Ex-

Re-

imitar sons da

animais, barulho do vento e da chuva), sons natureza (canto de pássaros, natureza (canto de pássaros,
da cultura (vozes humanas, sons de ins- sons de animais, barulho do sons de animais, barulho do
trumentos musicais, produzidos por máquinas vento e da chuva), sons da vento e da chuva), sons da
e objetos), desenvolvendo a sensibilidade e a cultura
percepção de sonoridades diversas.

(vozes

humanas, cultura

(vozes

humanas,

sons de instrumentos musi- sons de instrumentos musicais, produzidos por máqui- cais, produzidos por máquinas

(EI02TS03RS-03) Apreciar canções e músicas de diferentes culturas, cantando junto e
realizando movimentos e gestos comuns.

e

objetos),

desenvol- nas e objetos), desenvol-

vendo a sensibilidade e a per- vendo a sensibilidade e a
cepção de sonoridades diver- percepção de
diversas.(A)
sas.(IA)

sonoridades

(EI02TS03RS-03NP03) Apre- (EI02TS03RS-03NP03) Apreciar canções e músicas de ciar canções e músicas de
diferentes culturas, cantando diferentes culturas, cantando
junto e realizando movijunto e realizando movimentos
mentos e gestos comuns.
e gestos comuns.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO (EF)
Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação

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

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

PARTICIPAR de rodas de conversa, de relatos de experiências, de contação e leitura de histórias e poesias, de construção de
narrativas, da elaboração, descrição e representação de papéis no faz de conta, da exploração e materiais impressos e de variedades
linguísticas, construindo diversas formas de organizar o pensamento.

EXPLORAR gestos, expressões, sons da língua, rimas, imagens, textos escritos, além dos sentidos 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, ideias, percepções, desejos, necessidades, pontos de vista, informações, dúvidas e descobertas,
utilizando múltiplas linguagens, considerando o que é comunicado pelos colegas e adultos.

CONHECER-SE e reconhecer suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares, histórias, autores, gêneros linguísticos, e
seu interesse em produzir com a linguagem verbal.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO – BNCC

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – NP

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO- RS

MATERNAL I

MATERNAL II

(EI02EF01RS-01NP01) Vi- (EI02EF01RS-01NP01) Vivenciar momentos diários venciar momentos diários
de diálogo, conversa e rela- de diálogo, conversa e relatos sobre assuntos propos- tos sobre assuntos propostos pelo adulto e pelas cri- tos pelo adulto e pelas cri-

(EI02EF01RS-01) Vivenciar momentos diários anças.

anças.

de diálogo, conversa e relatos sobre assuntos (EI02EF01RS-01NP02)

(EI02EF01RS-01NP02) Fa-

propostos pelo adulto e pelas crianças.

Fazer uso da linguagem zer uso da linguagem oral
oral em conversas, comuni- em conversas, comunica-

(EI02EF01) Dialogar com crianças e

cação de desejos, vonta- ção de desejos, vontades,

adultos, expressando seus desejos,

des, necessidades e sen- necessidades e sentimen-

necessidades, sentimentos e opiniões.

timentos para ampliar inte- tos para ampliar interações

(EI02EF01RS-02) Comunicar-se e interagir
oralmente, ampliando gradualmente seu vo-

rações sociais presentes sociais presentes no dia a
no dia-a-dia.

dia.

cabulário para formular perguntas, iniciar diá- (EI02EF01RS-02NP03)
(EI02EF01RS-02NP03) Cologos e ter atenção para escutar o outro.
Comunicar-se e interagir municar-se e interagir oraloralmente, ampliando gra- mente, ampliando gradualdualmente seu vocabulário mente seu vocabulário para
para

formular perguntas, formular perguntas, iniciar

iniciar diálogos e ter aten- diálogos e ter atenção para
ção para escutar o outro. (I) escutar o outro.(A)
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(EI02EF02RS-01NP01)

(EI02EF02RS-01NP01)

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

(EI02EF02RS-01) Explorar e criar diferentes tes

sonoridades

para tes

sonoridades

para

sonoridades para contar e recontar histórias, contar e recontar histó- contar e recontar histódeclamações, rimas, parlendas, rodas canta- rias, declamações, rimas, rias, declamações, rimas,
das, entre outras, ampliando o vocabulário, a parlendas, rodas canta- parlendas, rodas cantaimaginação e a criatividade.

das, entre outras, ampli- das, entre outras, ampliando o vocabulário, a ando o vocabulário, a
imaginação e a criativi- imaginação e a criatividade. (I)

dade. (A)

EI02EF02RS-02NP02)

EI02EF02RS-02NP02)

(EI02EF02RS-02) Divertir-se com os sons e as Divertir-se com os sons e Divertir-se com os sons e
rimas ao imitar gestos e entonações dos per- as rimas ao imitar gestos as rimas ao imitar gestos
sonagens de histórias do repertório universal, e entonações dos perso- e entonações dos persoregional e local.

nagens de histórias do nagens de histórias do
repertório universal, regi- repertório universal, regional e local.

onal e local.

DeDe- (EI02EF03NP01)
monstrar interesse e monstrar interesse e
atenção ao ouvir a leitura atenção ao ouvir a leitura
de histórias e outros tex- de histórias e outros tex(EI02EF03NP01)

tos, diferenciando escrita tos, diferenciando esde ilustrações, e acom- crita de ilustrações, e
(EI02EF03RS-01) Ouvir a leitura de histórias e

orien- acompanhando, com orioutros textos, acompanhando, com orientação
tação do adulto- leitor, a entação do adulto- leitor,
do adulto-leitor, a presença dos diferentes índireção da leitura (de ci- a direção da leitura (de
panhando,

com

(EI02EF03) Demonstrar interesse e dices gráficos que compõem a obra (capa,
ma para baixo, da esatenção ao ouvir a leitura de histó- título, autor, páginas, texto, ilustração, entre
querda para a direita) e
rias e outros textos, diferenciando outros).
ampliando a capacidade
escrita de ilustrações, e acompade observação e manunhando, com orientação do adultoseio de materiais impresleitor, a direção da leitura (de cima
sos. (I)
para baixo, da esquerda para a di(EI02EF03RS-02) Demonstrar curiosidade e
reita).
apreciar histórias e contos do folclore regional
(EI02EF03RS-02NP02)
e local, ampliando o repertório e reconhecenDemonstrar curiosidade
do a diversidade das culturas.
e apreciar histórias e

cima para baixo, da esquerda para a direita) ) e
ampliando a capacidade
de observação e manuseio de materiais impressos.(A)

(EI02EF03RS-02NP02)
Demonstrar curiosidade
e apreciar histórias e

contos do folclore regio- contos do folclore regional e local, ampliando o nal e local, ampliando o
reconhe- repertório e reconhecendo a diversidade das cendo a diversidade das
culturas.
culturas.
repertório

e
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(EI02EF04RS-01NP01)

(EI02EF04RS-01NP01)
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Responder perguntas so- Recontar ou dramatizar his-

(EI02EF04RS-01) Recontar ou dramatizar his- bre fatos da história narra- tórias narradas, apoiada
tórias narradas, apoiada em ilustrações, cená(EI02EF04) Formular e responder rios e adereços, falando sobre características
perguntas sobre fatos da história dos personagens e cenários.
narrada,

identificando

cenários,

da, identificando cenários, em ilustrações, cenários e
personagens e principais adereços,
acontecimentos,

falando sobre

formula- características dos perso-

das pelo adulto leitor.

nagens e cenários.

(EI02EF04RS-02NP02)

(EI02EF04RS-02NP02)

personagens e principais aconteci- (EI02EF04RS-02) Identificar aspectos da estru- Identificar aspectos da es- Identificar aspectos da estura da narrativa, respondendo perguntas co- trutura da narrativa, res- trutura da narrativa, resmentos.
mo “quem?”, “oque?”, “quando?”, “como?” e pondendo perguntas como pondendo perguntas como
“porquê?”.

“quem?”, “o que?”, “quan- “quem?”,“o que?”, “quando?”, “como?” e “porquê?”. do?”, “como?” e “porquê?”.
(I)
(A)
(EI02EF05RS-01NP01) Ex- (EI02EF05RS-01NP01) Ex-

(EI02EF05RS-01) Expressar-se oralmente em pressar-se oralmente, am- pressar-se oralmente, em
pequenos grupos, trios e duplas, compartilhan- pliando seu
do ideias, observações e experiências, incentivada e escutada pelo adulto.

vocabulário, pequenos

compartilhando ideias, ob- pliando

grupos,

seu

am-

vocabulário,

servações e experiências, compartilhando ideias, obincentivada e mediada pelo servações e experiências,

(EI02EF05) Relatar experiências e

adulto.(I)

incentivada e mediada pelo

fatos acontecidos, histórias ouvidas,

(EI02EF05RS-02NP02)

adulto.

filmes ou peças teatrais assistidos

Participar de situações de (EI02EF05RS-02NP02)

etc.

(EI02EF05RS-02) Participar de situações de conversas, relatando acon- Participar de situações de
conversas, relatando acontecimentos e situa- tecimentos e situações sig- conversas, relatando aconções significativas e interessando-se por escu- nificativas e interessando- tecimentos e situações sigtar relatos de seus colegas.

se por escutar relatos de nificativas e interessandoseus colegas. (A)

se por escutar relatos de
seus colegas. (A)

(EI02EF06RS-01NP01) Con- (EI02EF06RS-01NP01) Criar,

(EI02EF06RS-01) Contar e recontar histórias tar e recontar histórias oral- contar e recontar histórias
oralmente, utilizando recursos de imagens,
fantoches, adereços, dramatização.

mente, utilizando recursos oralmente, utilizando recurde imagens, fantoches, ade- sos de imagens, fantoches,
reços, dramatização.

adereços, dramatização.

(EI02EF06) Criar e contar histórias (EI02EF06RS-02) Ampliar a oralidade e o vo- (EI02EF06RS-02NP02) Am- (EI02EF06RS-02NP02) Amoralmente, com base em imagens cabulário através da exploração de contos, pliar a oralidade e o voca- pliar a oralidade e o vocaparlendas, rimas, charadas, trava-línguas, po- bulário através da explora- bulário através da exploração

ou temas sugeridos.

emas, canções que envolvam a cultura regio- ção de contos, parlendas, de contos, parlendas, rimas,
nal e local.

poemas, canções que en- charadas, trava-línguas, Poevolvam a cultura regional e mas, canções que envolvam a
local.

(EI02EF07RS-01) Manusear diferentes portadores textuais, associados e relevantes aos

cultura regional e local.

(EI02EF07RS-01NP01)

Manu- (EI02EF07RS-01NP01)

Manu-

sear diferentes portadores tex- sear diferentes portadores textuais, associados e relevantes tuais, associados e relevantes

contextos de brincadeira presentes nos espa-

(EI02EF07)

Manusear

ços da sala referência (revistas, jornais, catá-

presentes nos espaços da sala presentes nos espaços da sala

logos, encartes, cardápios, manuais, livros de

referência (agendas, convites, referência (revistas, jornais, ca-

diferentes receitas, agendas, blocos, calendários, entre

portadores textuais, demonstrando outros), demonstrando reconhecer seus usos
reconhecer seus usos sociais.

aos contextos de brincadeira aos contextos de brincadeira

sociais.

(EI02EF07RS-02) Visualizar materiais escritos

jornais, catálogos, encartes pro- tálogos,

encartes,

mocionais, calendários, entre manuais, livros
outros),

cardápios,

de

receitas,

demonstrando reco- agendas, blocos, calendários,

nhe-cer seus usos sociais.(I)

entre

(EI02EF07RS-02NP02) Visua-

reconhecer seus usos sociais.

lizar materiais escritos presen-

(EI02EF07RS-02NP02)

outros),

demonstrando

Visu-

tes nos diferentes espaços da

alizar materiais escritos presen-

presentes nos diferentes espaços da escola

escola (cartazes, recados, co-

tes nos diferentes espaços da

(cartazes, recados, comunicados às famílias,

municados às famílias, agen-

escola (cartazes, recados, co-

agendas, cardápios, entre outros), reconhe-

das, cardápios, entre outros),

municados às famílias, agen-

reconhecendo suas diferentes

das, cardápios, entre outros),

funções sociais.

reconhecendo suas diferentes

cendo suas diferentes funções sociais.

funções sociais.
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(EI02EF08RS-01NP01) Ou- (EI02EF08RS-01NP01) Ou-

(EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para
ampliar seu contato com diferentes
gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes
de sala, cardápios, notícias etc.).

vir a leitura diária feita pelo vir a leitura diária feita pelo

(EI02EF08RS-01) Ouvir a leitura diária feita professor de textos diversos professor de textos diversos
pelo professor de textos diversos para ampliar
o contato com diferentes gêneros textuais e
como repertório de histórias universais, da cultura regional e local.

para ampliar o contato com para ampliar o contato com
diferentes gêneros textuais diferentes gêneros textuais
e como repertório de histó- e como repertório de hisrias universais, da cultura tórias universais, da cultura
regional e local.

regional e local.
(EI02EF09RS-01NP01)

Ma-

nusear diferentes instrumentos e suportes de escrita, as-

(EI02EF09RS-01) Manusear diferentes instru-

sociados e relevantes aos con-

(EI02EF09RS-01NP01) Fa(EI02EF09) Manusear diferentes mentos e suportes de escrita, associados e
textos de brincadeira prezer uso de materiais impresinstrumentos e suportes de escrita relevantes aos contextos de brincadeira presentes nos espaços da sala

para desenhar, traçar letras e ou- sentes nos espaços da sala referência e de
tros sinais gráficos.

sos para ampliar a capaci-

referência e de acordo com o

dade de observação e ma- interesse das crianças (agenacordo com o interesse das crianças (agendas,
nuseio.
das, blocos de anotações, ca-

blocos de anotações, calendários, canetas, lá-

lendários, canetas, lápis, ca-

pis, carimbos, teclados, entre outros), para de-

rimbos, teclados, entre ou-

senhar, traçar letras e outros sinais gráficos.

tros), para desenhar, traçar
letras e outros sinais gráficos
de forma lúdica.

(EI02EF09RS-02NP02)

I- (EI02EF09RS-02NP02) Imi-

mitar comportamentos de tar comportamentos de es-

(EI02EF09RS-02) Imitar comportamentos de
escritor, usando desenhos, garatujas, símbolos gráficos e outras formas de grafar inventadas pela criança, com a intenção de comunicar ideias, sentimentos, histórias.

escritor, usando desenhos, critor, usando desenhos, gagaratujas, símbolos gráfi- ratujas, símbolos gráficos e
cos e outras formas de gra- outras formas de grafar infar inventadas pela criança, ventadas pela criança, com a
com a intenção de comunicar

ideias,

histórias. (I)

sentimentos,

intenção de comunicar ideias, sentimentos, histórias.
(A)
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES,
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES (ET)
Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências Espaços, Tempos,
Quantidades, Relações e Transformações

CONVIVER com crianças e adultos e com eles investigar o mundo natural e social.

BRINCAR com materiais, objetos e elementos da natureza e de diferentes culturas e perceber a diversidade de
formas, texturas, cheiros, cores, tamanhos, pesos, densidades que apresentam.

EXPLORAR características do mundo natural e social, nomeando-as, agrupando-as e ordenando-as segundo critérios relativos às noções de espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

PARTICIPAR de atividades de investigação de características de elementos naturais, objetos, situações, espaços,
utilizando ferramentas de exploração (bússola, lanterna, lupa) e instrumentos de registro e comunicação, como máquina
fotográfica, filmadora, gravador, projetor e computador.

EXPRESSAR suas observações, explicações e representações sobre objetos, organismos vivos, fenômenos da
natureza, características do ambiente.

CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal e cultural, reconhecendo seus interesses na relação com o mundo
físico e social.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO – BNCC

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – NP

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – RS

MATERNAL I

MATERNAL II
(EI02ET01RS-01NP-01)

(EI02ET01RS-01NP-01)

Observar e nomear ca-

Observar e nomear ca- racterísticas de objetos e
racterísticas de objetos e materiais
(EI02ET01RS-01) Observar e nomear características de objetos e materiais presentes no

materiais presentes no cotidiano.
cotidiano.
(EI02ET01RS-02NP-02)

cotidiano.
(EI02ET01RS-02NP-02)

(EI02ET01) Explorar e descrever

Mostrar curiosidade em

Mostrar curiosidade em explorar os diversos ma-

semelhanças e diferenças entre as

explorar os diversos ma- teriais,

características e propriedades dos
objetos (textura, massa, tamanho).

presentes no

(EI02ET01RS-02) Mostrar curiosidade em
explorar os diversos materiais, suas características, semelhanças e diferenças, por meio
da investigação e da brincadeira com água,
terra, plantas, tintas, objetos diversos, entre
outros.

teriais,

suas

suas

caracte-

caracte- rísticas, semelhanças e

rísticas, semelhanças e diferenças, por meio da
diferenças, por meio da investigação e da brincainvestigação e da brinca- deira com água, terra,
deira com água, terra, plantas, tintas,
plantas, tintas,

objetos

objetos diversos, entre outros.

diversos, entre outros.
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(EI02ET02RS-01NP01)

(EI02ET02RS-01NP01)

Observar, apreciar e re- Observar, apreciar e relatar os fenômenos natu- latar os fenômenos naturais, nas diferentes esta- rais, nas diferentes esta(EI02ET02RS-01) Observar, apreciar e relatar ções do ano, por meio ções do ano, por meio
os fenômenos naturais, nas diferentes esta- de passeios ao ar livre e de passeios ao ar livre e
(EI02ET02)

Observar,

relatar

e

descrever incidentes do cotidiano e

ções do ano, por meio de passeios ao ar livre em contato com a natu- em contato com a natue em contato com a natureza.

reza.

reza.

fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).
(EI02ET02RS-02) Brincar ao ar livre, em con- (EI02ET02RS-02NP02)

(EI02ET02RS-02NP02)

tato com elementos naturais, diariamente, e Brincar ao ar livre, em Brincar ao ar livre, em
por um tempo significativo.

contato com elementos contato com elementos
naturais ou em outros naturais ou em outros
espaços da escola, dia- espaços da escola, diariamente, e por um tem- riamente, e por um tempo significativo.

po significativo.

(EI02ET03RS-01)

Plantar,

(EI02ET03RS-01)

Plantar,

(EI02ET03RS-01) Plantar, cuidar, ver crescer, cuidar, ver crescer, colher, ob- cuidar, ver crescer, colher, obcolher, observar e admirar o ciclo de vida de

servar e admirar o ciclo de vi-

servar e admirar o ciclo de vi-

da de plantas diversas (árvo-

plantas diversas (árvores frutíferas nativas e res frutíferas nativas e exóti- da de plantas diversas (árvores frutíferas nativas e exóexóticas, legumes, hortaliças, flores, chás, cas, legumes, hortaliças,
ticas, legumes, hortaliças, flo-

ervas), nos espaços da escola e no seu en- flores, chás ,ervas), nos espa- res, chás ,ervas), nos espaços da escola e no seu entortorno.
ços da escola e no seu entorno.

no.

(EI02ET03RS-02) Apreciar e

(EI02ET03RS-02) Apreciar e

(EI02ET03RS-02) Apreciar e explorar as dife- explorar as diferentes sensaexplorar as diferentes sensarentes sensações do contato com elementos ções do contato com elemenções do contato com elemen-

naturais, como cheiros, gostos, sons, texturas, tos naturais, como cheiros, tos naturais, como cheiros,
gostos, sons, texturas, tempetemperaturas.
gostos, sons, texturas, temperaturas.

(EI02ET03) Compartilhar, com ou-

raturas.

(EI02ET03RS-03NP03)

Ex-

(EI02ET03RS-03NP03)

Ex-

tras crianças, situações de cuidado (EI02ET03RS-03) Subir e brincar em árvores plorar o ambiente para que
plorar o ambiente para que
presentes
no
pátio
da
escola,
em
parques,
possa
se
relacionar
com
pesde plantas e animais nos espaços
possa se relacionar com pes-

da instituição e fora dela.

praças e outros espaços da comunidade local.

soas, estabelecer contatos
com pequenos animais, com

(EI02ET03RS-04) Observar, identificar e rela-

plantas e com objetos diversos, despertando a curiosi-

soas, estabelecer contatos
com pequenos animais, com
plantas e com objetos diversos, despertando a curiosi-

tar semelhanças e diferenças entre seres vi- dade, interesse e aprendidade, interesse e aprendizavos e outros elementos e materiais de seu zagem num contexto signi-

gem num contexto significati-

meio.

ficativo.

vo.

(EI02ET03RS-04NP04)

Ob-

servar, identificar e relatar
semelhanças

e

diferenças

entre seres vivos e outros
elementos e materiais de seu
meio.

(EI02ET03RS-04NP04)

Ob-

servar, identificar e relatar
semelhanças

e

diferenças

entre seres vivos e outros
elementos e materiais de seu
meio.
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(EI02ET04NP01)

Iden- (EI02ET04NP01)

Iden-

tificar relações espaciais tificar relações espaciais
relações (EI02ET04RS-01) Explorar e narrar as ações

(dentro e fora, em cima, (dentro e fora, em cima,

espaciais (dentro e fora, em cima, e movimentos realizados no espaço e no

embaixo, acima, abaixo, embaixo, acima, abaixo,

embaixo, acima, abaixo, entre e do tempo e nomear as relações espaciais e

entre e do lado) e tempo- entre e do lado) e tempo-

lado) e temporais (antes, durante e temporais que vivenciam no cotidiano.

rais (antes, durante e rais (antes, durante e

depois).

depois) em situações do depois).(A)

(EI02ET04)

Identificar

cotidiano. (I)

(EI02ET04RS-02NP02)

(EI02ET04RS-02 NP 02)

(EI02ET04RS-02) Identificar pontos de refe- Identificar pontos de re- Identificar pontos de rerência para situar-se e deslocar-se nos espa- ferência para situar-se e ferência para situar-se e
ços da escola e do seu meio.

deslocar-se nos espaços deslocar-se nos espaços
da escola e do seu da escola e do seu
meio.(I)

(EI02ET04RS-03) Participar da organização (EI02ET04RS-03NP03)

meio.(A)

EI02ET04RS-03NP03)

de festividades e comemorações e passagens Participar das festivida- Participar das festividasignificativas do tempo, da cultura regional e des no grupo familiar, des no grupo familiar,
local, dos grupos familiares e da comunidade comemorações da es- comemorações da esescolar.

cola, da comunidade e cola, ,da comunidade e
do município.

do município.
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(EI02ET05RS-01NP01)

(EI02ET05RS-01) Criar e

(EI02ET05RS-01) Criar e brincar com cole-

Criar e brincar com cole- brincar com coleções de

ções de objetos e materiais diversos, natu-

ções de objetos e mate- objetos e materiais diver-

rais e industrializados, explorando e nome-

riais diversos, naturais e sos, naturais e industria-

ando quantidades, semelhanças, diferenças

industrializados,

e seus atributos (tamanho, peso, cor, forma,

rando e nomeando quan- nomeando quantidades,

entre outros).

tidades,

explo- lizados,

explorando

e

semelhanças, semelhanças, diferenças

diferenças e seus atribu- e seus atributos (tamatos (tamanho, peso, cor, nho, peso, cor, forma,
(EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (ta- (EI02ET05RS-02)
manho, peso, cor, forma etc.).

Quantificar,

forma, entre outros). (I)

entre outros). (A)

(EI02ET05RS-02NP02)

(EI02ET05RS-02NP02)

classificar,

medir e ordenar materiais diversos, por meio
do jogo heurístico (bandejas de experimentação).

Classificar e ordenar ma- Quantificar,

classificar,

teriais diversos, por meio medir e ordenar matede descobertas, hipóte- riais diversos, por meio
ses, investigação.

de descobertas, hipóteses, investigação.
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(EI02ET06RS-01NP01) Ex- (EI02ET06RS-01NP01)

(EI02ET06RS-01) Explorar e utilizar conceitos
básicos de tempo através de movimentos cor-

plorar e utilizar conceitos Explorar e utilizar conceitos
básicos de tempo através básicos de tempo através

porais, brincadeiras, histórias, deslocamentos de movimentos corporais, de movimentos corporais,
nos espaços da escola e nos diferentes mo- brincadeiras,
histórias,
histórias, brincadeiras,
mentos da jornada diária.

deslocamentos nos espa- deslocamentos nos espaços da escola e nos dife- ços da escola e nos diferentes momentos da jorna- rentes momentos da jornada diária. (A)

da diária. (IA)

(EI02ET06RS-02) Vivenciar, na jornada diária,
momentos e atividades coletivas e individuais,
dirigidas pelo adulto e de escolha das crian(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, duran-

ças, de movimento e de repouso, a partir de
suas necessidades.

te, depois, ontem, hoje, amanhã,

(EI02ET06RS-02NP02) Vi- (EI02ET06RS-02NP02) Vivenciar, na jornada diária, venciar, na jornada diária,
momentos e atividades co- momentos e atividades coletivas e individuais, diri- letivas e individuais, dirigidas pelo adulto e de es- gidas pelo adulto e de escolha das crianças, de mo- colha das crianças, de movimento e de repouso, a vimento e de repouso, a

lento, rápido, depressa, devagar).

partir

de

suas

neces- partir

de

suas

neces-

sidades. (IA)

sidades. (A)

(EI02ET06RS-03) Brincar nos espaços ex-

(EI02ET06RS-03NP03)

(EI02ET06RS-03NP03)

ternos, explorando diversos movimentos

Brincar nos espaços exter- Brincar nos espaços ex-

corporais e experimentando diferentes níveis
de velocidade (correr, caminhar, saltar, escorregar, rolar, subir, descer).

nos, explorando diversos ternos, explorando divermovimentos corporais e sos movimentos corporais
experimentando diferentes e experimentando diferenníveis de velocidade (cor- tes níveis de velocidade
rer, caminhar, saltar, es- (correr, caminhar, saltar,
corregar, rolar, subir, des- escorregar,
cer). (IA)

descer). (A)

rolar,

subir,
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EI02ET07RS-01NP01)

(EI02ET07RS-01) Participar da organização e EI02ET07RS-01NP01) Par- Participar da organização
da distribuição de materiais e objetos que fa- ticipar da organização e da e da distribuição de mazem parte do cotidiano, quantificando-os distribuição de materiais e teriais e objetos que fazem
oralmente (utensílios de alimentação, brin- objetos que fazem parte do parte do cotidiano, quantiquedos, objetos de uso pessoal e coletivo).

cotidiano, quantificando-os ficando-os oralmente (uoralmente (utensílios de ali- tensílios de alimentação,
mentação, brinquedos, ob- brinquedos,

objetos

de

(EI02ET07RS-02) Identificar quantidades e jetos de uso pessoal e cole- uso pessoal e coletivo).
contar oralmente através de canções, histó- tivo).
(EI02ET07RS-02NP02)
(EI02ET07)

Contar

oralmente

rias, jogos e brincadeiras.

Identificar quantidades e

objetos, pessoas, livros etc., em con-

(EI02ET07RS-02NP02)

textos diversos.

Contar oralmente através de canções, histórias, jo-

contar oralmente através

(EI02ET07RS-03) Manusear objetos e materi- de canções, histórias, jogos gos e brincadeiras.
ais inseridos nos contextos reais e de brinca- e brincadeiras.

(EI02ET07RS-03NP02)

deira que contenham números, como no seu

Manusear e explorar obje-

calçado, no telefone e nas brincadeiras de faz- (EI02ET07RS-03 NP 02) tos e materiais inseridos
nos contextos reais e de
de-conta, em que faça uso de calculadora, Manusear objetos e materi-

régua, fita métrica, teclado de computador,
entre outros.

ais inseridos nos contextos brincadeira que contenham
reais e de brincadeira que números (celular, teclado,
contenham números.

calculadora, telefone).
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(EI02ET08RS-01NP01)

(EI02ET08RS-01NP01)

Explorar coletivamente a Explorar coletivamente a
(EI02ET08RS-01) Explorar coletivamente a contagem de materiais, contagem de materiais,
contagem de materiais, brinquedos, objetos e brinquedos, objetos e brinquedos, objetos e
pessoas presentes no cotidiano, registrando pessoas
essas quantidades com números, com apoio cotidiano,
do adulto.
(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.).

no pessoas presentes no
registrando cotidiano, registrando es-

presentes

essas quantidades com sas quantidades com números, com apoio do
números, com apoio do
adulto e de material conadulto e de material concreto. (A)
creto. (I)
(EI02ET08RS-02NP02)

(EI02ET08RS-02) Jogar e participar de brinca-

Jogar e participar de brin-

deiras que envolvam a contagem e que apre-

cadeiras que envol-vam a

sentem números escritos, como jogos de trilha, (EI02ET08RS-02NP02)
de tabuleiro, de ordenar peças, de rodas can- Jogar e
tadas, de amarelinha, entre outros.

participar

de

brincadeiras que envolvam a contagem.

contagem e que apresentem

números

es-critos,

como jogos de tri-lha, de
tabuleiro, de orde-nar peças, de rodas
cantadas, de amarelinha,
entre outros.

REFERENCIAL
CURRICULAR

MUNI-

CIPAL

EDUCAÇÃO INFANTIL
CRIANÇAS PEQUENAS
De 4 anos a 5 anos e 11 meses
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS (EO)
Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências O Eu, o Outro e o Nós

CONVIVER com crianças e adultos em pequenos grupos, reconhecendo e respeitando as diferentes identidades e
pertencimento étnico-racial, de gênero e religião de seus parceiros.

BRINCAR com diferentes parceiros desenvolvendo sua imaginação e solidariedade.

EXPLORAR diferentes formas de interagir com parceiros diversos em situações variadas, ampliando sua noção de
mundo e sua sensibilidade em relação aos outros.

PARTICIPAR ativamente das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si e do ambiente, como das
relativas às atividades propostas pelo/a professor/a.

EXPRESSAR às outras crianças e/ou adultos suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões, oposições.

CONHECER-SE e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizando suas características e as das outras
crianças e adultos, aprendendo a identificar e combater atitudes preconceituosas e discriminatórias.
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OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO –
BNCC

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – NP

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – RS

PRÉ A

PRÉ B

(EI03EO01RS-01NP-O1)

(EI03EO01RS-01)

Perceber

as diferentes

Perceber as diferentes emo-

emoções de cada ser humano, a importância

ções de cada ser humano, a

da amizade, da confiança, do respeito à diver-

importância da amizade, da
confiança, do respeito à diver-

sidade e gerenciar situações de frustração.

sidade e gerenciar situações

(EI03EO01RS-02) Demonstrar interesse em

de frustração.

construir novas relações, respeitando a diver-

(EI03EO01RS-03NP-02) Co-

sidade.
(EI03EO01) Demonstrar empatia (EI03EO01RS-03) Conhecer e reconhecer os
pelos outros, percebendo que as integrantes das famílias de seu grupo de con-

nhecer e reconhecer os integrantes das famílias de seu
grupo de convivência, percebendo as diversidades sócioculturais, ampliando o conhe-

(EI03EO01RS-04) Demonstrar respeito pelo

monstrar respeito pelo outro,

cimento do outro e da comu-

(EI03EO01RS-04NP-03) De-

mostrando-se empático e soexpressando

seus

pressando seus sentimentos e desejos atra-

sentimentos e desejos atra-

vés da comunicação oral.

vés da comunicação oral.

(EI03EO01RS-05) Engajar-se em decisões

(EI03EO01RS-05NP-04) En-

coletivas, aceitando a escolha da maioria.

gajar-se em decisões coletivas, aceitando a escolha da
maioria.

ceber as diferentes emoções de
cada ser humano, a importância
da amizade, da confiança, do
respeito à diversidade e geren-

(EI03EO01RS-03NP-02)

Co-

nhecer e reconhecer os integrantes das famílias de seu grupo de convivência, percebendo
as diversidades socioculturais,
ampliando o conhecimento do
outro e da comunidade em que
se vive.

nidade em que se vive.

lidário,

Per-

ciar situações de frustração.

pessoas têm diferentes sentimen- vivência, percebendo as diversidades sociotos, necessidades e maneiras de culturais, ampliando o conhecimento do outro
pensar e agir.
e da comunidade em que se vive.

outro, mostrando-se empático e solidário, ex-

(EI03EO01RS-01NP-O1)

(EI03EO01RS-04NP-03)

De-

monstrar respeito pelo outro,
mostrando-se empático e solidário, expressando seus sentimentos e desejos através da
comunicação oral.
(EI03EO01RS-05NP-04) Engajar-se em decisões cole-tivas,
aceitando a escolha da maioria.

(EI03EO02RS-01) Desenvolver a autonomia
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(EI03EO02RS-01NP-01)

(EI03EO02RS-01NP-01) Dea autonomia senvolver a autonomia nas
diversas situações, diversas situações, interagindo

Desenvolver

nas diversas situações, interagindo em dife- nas
rentes ambientes e com diferentes pessoas.
interagindo em diferentes em diferentes ambientes e com
(EI03EO02RS-02) Relacionar-se com os outros, convivendo com a diversidade, brincando
e expressando sentimentos.

(EI03EO02RS-03) Respeitar as regras de
convivência e diferenças culturais e sociais.

ambientes e com diferentes diferentes pessoas.
pessoas.
(EI03EO02RS-02NP-02)

(EI03EO02RS-02NP-02) RelaRelacionar-se com os ou- cionar-se com os outros, convitros, convivendo com a di- vendo com a diversidade, brinversidade, brincando e ex- cando e expressando sentipressando sentimentos.
mentos.
(EI03EO02RS-03NP-03)

(EI03EO02) Agir de maneira inde-

Respeitar as regras de con-

pendente, com confiança em suas

vivência e diferenças cultu-

(EI03EO02RS-03NP-03) Respeitar as regras de convivência

(EI03EO02RS-04) Dialogar para a resolução rais e sociais.
e diferenças culturais e sociais.
capacidades, reconhecendo suas
de conflitos e trocas de experiências.
(EI03EO02RS-04NP-04)
conquistas e limitações.
Dialogar para a resolução
(EI03EO02RS-04NP-04)

(EI03EO02RS-05) Perceber sua capacidade
de realizar atividades de vida diária de forma

de conflitos e trocas de experiências.

Dia-

logar para a resolução de conflitos e trocas de experiências.

(EI03EO02RS-05NP-05)

autônoma, como vestir-se, tomar banho, ar- Perceber sua capacidade de
(EI03EO02RS-05NP-05) Perrumar-se, entre outros, sem o auxílio do adul- realizar atividades de vida ceber sua capacidade de realito, contribuindo para o desenvolvimento da diária de forma autônoma, zar atividades de vida diária de
autoconfiança e da autoestima.

como vestir- se, tomar banho, arrumar-se, entre outros, sem o auxílio do adulto, contribuindo para o desenvolvimento da autoconfiança e da autoestima.

forma autônoma, como vestirse, tomar banho, arrumar- se,
entre outros, sem o auxílio do
adulto,

contribuindo

para

o

desenvolvimento da autoconfiança e da autoestima.

(EI03EO03RS-01NP-01)
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(EI03EO03RS-01NP-01)

Agir de maneira indepen- Agir de maneira independente, com confiança em dente, com confiança em
suas

(EI03EO03RS-01) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações.

capacidades,

re- suas

capacidades,

conhecendo suas con- conhecendo

suas

recom-

quistas e limitações.

quistas e limitações.

(EI03EO03RS-02NP-02)

(EI03EO03RS-02NP-02)

Colocar-se no lugar do Colocar-se no lugar do outro
outro(empatia), compre- (empatia), compreendendo

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

(EI03EO03RS-02) Colocar-se no lugar do endendo que cada um que cada um tem o seu próoutro, compreendendo que cada um tem o tem o seu próprio tempo, prio tempo, as suas habiliseu próprio tempo, as suas habilidades, o seu as suas habilidades, o dades, o seu modo de permodo de perceber o mundo e as coisas à sua seu modo de perceber o ceber o mundo e as coisas à
volta.

mundo e as coisas à sua sua volta.
volta.
(EI03EO03RS-03)

Ampliar

(EI03EO03RS-03) Ampli- as relações interpessoais,

(EI03EO03RS-03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de partici-

ar as relações interpes- desenvolvendo atitudes de
soais,

desenvolvendo participação e cooperação,

atitudes de participação através de brincadeiras e

pação e cooperação, através de brincadeiras e cooperação, através de jogos tradicionais da cultura
e jogos tradicionais da cultura regional e lo- brincadeiras e jogos tra- regional e local.
cal.

dicionais da cultura regional e local.
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(EI03EO04RS-01NP-01) (EI03EO04RS-01NP-01)
Conviver com crianças e Conviver com crianças e
adultos em pequenos e adultos em pequenos e
grandes grupos, perce- grandes

grupos,

perce-

bendo e valorizando as bendo e valorizando as
diferenças individuais e diferenças

(EI03EO04RS-01) Compreender a importância de respeitar o outro e de também se colocar no lugar dele, percebendo através de
brincadeiras que a maneira de pensar e agir é
diferente entre as pessoas.

individuais

e

coletivas existentes, pa- coletivas existentes, para
ra aprender a lidar com aprender a lidar com confliconflitos e a respeitar as tos e a respeitar as diferendiferentes identidades e tes identidades e culturas;
culturas; (relações inter- (relações inter-pessoais).
pessoais).
(EI03EO04RS-02NP-02)

(EI03EO04) Comunicar suas ideias
e sentimentos a pessoas e grupos
diversos.

(EI03EO04RS-02NP-02) Desenvolver relações de

(EI03EO04RS-02) Desenvolver relações de

Desenvolver

relações amizade,

amizade, demonstrando sentimento de afeto

de amizade,

demons- sentimento de afeto e valo-

e valorização das pessoas.

trando

sentimento

demonstrando

de rização das pessoas.

afeto e valorização das
pessoas.

(EI03EO04RS-03) Reconhecer diferentes
emoções em si mesmo e nos outros.

(EI03EO04RS-03NP-03)
(EI03EO04RS-03NP-03) Reconhecer
Reconhecer

diferentes emoções em si mesmo e

emoções em si mesmo e nos outros.
nos outros.

diferentes
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(EI03EO05RS-01NP-01) (EI03EO05RS-01NP-01)
Demonstrar valorização Demonstrar valorização
das

características de das

características

de

seu corpo e respeitar as seu corpo e respeitar as
(EI03EO05RS-01)

Demonstrar

valorização características dos ou- características dos ou-

das características de seu corpo e respeitar tros (crianças e adultos) tros (crianças e adultos)
as características dos outros (crianças e adul- com os quais convive, com os quais convive,
tos) com os quais convive, incluindo a diversi- incluindo a diversidade.
(EI03EO05)

incluindo a diversidade.

Demonstrar

valori- dade étnica do território regional e local.
zação das características de seu
corpo e respeitar as características

(EI03EO05RS-02NP-02) (EI03EO05RS-02NP-02)

dos outros (crianças e adultos) com (EI03EO05RS-02) Reconhecer seu corpo e Reconhecer seu corpo e Reconhecer seu corpo e
os quais convive.
expressar suas sensações em momentos de expressar suas sensa- expressar suas sensaalimentação, higiene, brincadeiras e descan- ções em momentos de ções em momentos de
so.

alimentação,

higiene, alimentação,

higiene,

brincadeiras e descan- brincadeiras e descanso.
so.
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(EI03EO06RS-01NP-01) Ex-

(EI03EO06RS-01) Expressar ideias e sentimentos sobre a cultura regional a pessoas e

pressar ideias e sentimentos (EI03EO06RS-01NP-01)
sobre a cultura regional a pressar ideias
pessoas e grupos diversos.

grupos diversos.

e

Ex-

sentimentos

sobre a cultura regional a pessoas e grupos diversos.

(EI03EO06RS-02NP-01) Re-

(EI03EO06RS-02) Reconhecer pessoas que
fazem parte de sua comunidade próxima,
conversar com elas(comunidade escolar).

conhecer pessoas que fazem (EI03EO06RS-02NP-01)

Reco-

parte de sua comunidade nhecer pessoas que fazem parte
próxima, conversar com elas de sua comunidade próxima,
(comunidade escolar).

conversar com elas (comunidade
escolar).

(EI03EO06RS-03) Conhecer e se relacionar
com crianças e pessoas de outros grupos sociais, seja por meio de situações presenciais
(EI03EO06) Manifestar interesse e ou por outros meios de comunicação.

nhecer e se relacionar com (EI03EO06RS-03NP-03) Conhecrianças e pessoas de outros cer e se relacionar com crianças
grupos sociais, seja por meio e pessoas de outros grupos sode situações presenciais ou ciais, seja por meio de situações
por outros meios de comuni- presenciais ou por outros meios

respeito por diferentes culturas e
modos de vida.

(EI03EO06RS-03NP-03) Co-

cação.

de comunicação.

sua identidade pessoal, social e cultural,

(EI03EO06RS-04NP-04)

(EI03EO06RS-04NP-04)

constituindo assim uma imagem positiva de si

Conhecer-se, construir a sua nhecer-se, construir a sua identi-

(EI03EO06RS-04) Conhecer-se, construir a

e de seu grupo de pertencimento.

Co-

identidade pessoal, social e dade pessoal, social e cultural,
cultural, constituindo assim constituindo assim uma imagem
uma imagem positiva de si e positiva de si e de seu grupo de

(EI03EO06RS-05) Valorizar a diversidade

de seu grupo de pertencimen- pertencimento.

cultural, regional e local, através do reconhe-

to.
(EI03EO06RS-05NP-05)

cimento de seus costumes, alimentação e
vestuário.

Valori-

(EI03EO06RS-05NP-05) Va- zar a diversidade cultural, regiolorizar a diversidade cultural, nal e local, através do reconheregional e local, através do cimento de seus costumes, alireconhecimento de seus cos- mentação e vestuário.
tumes, alimentação e vestuário.

(EI03EO07RS-01NP-01)
(EI03EO07RS-01NP-01) Ampliar atitudes de coAmpliar atitudes de cola- laboração e partilha na
boração e partilha na in- interação com adultos e
(EI03EO07RS-01) Ampliar atitudes de colabo- teração com adultos e crianças, buscando soração e partilha na interação com adultos e crianças, buscando solu- luções para conflitos incrianças, buscando soluções para conflitos ções para conflitos inter- terpessoais.
interpessoais.

pessoais.
(EI03EO07RS-02NP-02)
(EI03EO07RS-02NP-02) Usar

(EI03EO07RS-02) Usar diferentes estratégias Usar
(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar
com conflitos nas interações com

diferentes

diferentes

estra-

estra- tégias simples e pací-

simples e pacíficas ao tentar resolver conflitos tégias simples e pacíficas ficas ao tentar resolver
com outras crianças, buscando compreender ao tentar resolver com- conflitos com outras cria posição e o sentimento do outro.

crianças e adultos.

flitos com outras crian- anças, buscando comças, buscando compre- preender a posição e o
ender a posição e o sen- sentimento do outro.

(EI03EO07RS-03) Usar estratégias para re- timento do outro.
(EI03EO07RS-03NP-03)

solver seus conflitos relacionais considerando
soluções que satisfaçam ambas as partes.

(EI03EO07RS-03NP-03) Usar

estratégias

para

Usar estratégias para re- resolver seus conflitos
solver seus conflitos rela- relacionais

consideran-

cionais considerando so- do soluções que satisfaluções

que

satisfaçam çam ambas as partes.

ambas as partes.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS (CG)
Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências Corpo, Gestos e Movimentos

CONVIVER com crianças e adultos experimentando marcas da cultura corporal nos cuidados
pessoais, na dança, música, teatro, artes circenses, escuta de histórias e brincadeiras.

BRINCAR utilizando criativamente o repertório da cultura corporal e do movimento.

EXPLORAR amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, produção de sons e de
mímicas, descobrindo modos de ocupação e de uso do espaço com o corpo.

PARTICIPAR

de

atividades

que

envolvem

práticas

corporais, desenvolvendo autonomia

para cuidar de si.

EXPRESSAR corporalmente emoções e representações tanto nas relações cotidianas como nas
brincadeiras, dramatizações, danças, músicas, contação de histórias.

CONHECER-SE nas diversas oportunidades de interações e explorações com seu corpo.
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OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO –
BNCC

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO –NP

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – RS

PRÉ A

PRÉ B

(EI03CG01RS-01) Desenvolver o do-

(EI03CG01RS-01NP-01)Explorar um (EI03CG01RS-01NP-01)Explorar um

mínio corporal na realização de tarefas

amplo repertório de movimentos cor- amplo repertório de movimentos cor-

do cotidiano, com crescente autonomia

porais: Consciência corporal; Identifi- porais: Consciência corporal; Identifi-

e independência.

cação das principais partes do corpo; cação das principais partes do corpo;

(EI03CG01RS-02) Apresentar desenvolvimento corporal saudável, evidenciado em atividades psicomotoras diversificadas.

freio inibitório e dissociação de movi- freio inibitório e dissociação de movimentos;

Lateralidade;

e

Coorde- mentos; Lateralidade; e Coorde-nação

nação viso-motora. (I)

viso-motora (A)
(EI03CG01RS-03NP-02)

(EI03CG01RS-03) Coordenar diferentes

Coordenar

movimentos, identificando seu corpo e (EI03CG01RS-03NP-02)

Coordenar diferentes movimentos, identificando
(EI03CG01) Criar com o corpo suas nomenclaturas; dançar diferentes diferentes movimentos, identificando seu corpo e suas nomenclaturas;
formas diversificadas de ex- ritmos; cantar diferentes estilos de tons; seu corpo e suas nomenclaturas; dançar diferentes ritmos; cantar difepressão de sentimentos, sen- interpretar as ações do corpo, através dançar diferentes ritmos; cantar dife- rentes estilos de tons; interpretar as
sações e emoções, tanto nas de brincadeiras e brinquedos tradicio- rentes estilos de tons; interpretar as ações do corpo, através de brincadeisituações do cotidiano quanto nais das diferentes culturas.
em brincadeiras, dança, teatro, música.

(EI03CG01RS-04)

Apresentar-se

em

situações de brincadeira ou teatro, desenvolvendo suas características corpo-

ações do corpo, através de brincadei- ras e brinquedos tradicionais das diras e brinquedos tradicionais das dife- ferentes culturas. (A)
rentes culturas. (I)

rais, seus interesses, sensações e emo-

(EI03CG01RS-05)

Reconhecer

suas corporalmente sentimentos, emoções

habilidades ou atitudes e conseguir usá- e representações em diversos tipos
las em suas atividades diárias.

Comunicar

corporalmente sentimentos, emoções
(EI03CG01RS-04NP-03) Comunicar

ções.

EI03CG01RS-04NP-03)

de atividades para expressar-se com
desenvoltura e espontaneidade. (I)

e representações em diversos tipos
de atividades para expressar-se com
desenvoltura e espontaneidade. (A)
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(EI03CG01RS-05NP-04)

Desenvolver (EI03CG01RS-05NP-04)

Desenvolver

suas habilidades de força, velocidade, suas habilidades de força, velocidade,
resistência, agilidade, equilíbrio (dinâ- resistência, agilidade, equilíbrio (dinâmico, estático, recuperado) e flexibilidade mico, estático, recuperado) e flexibilidade
nos jogos e brincadeiras dos quais parti- nos jogos e brincadeiras dos quais parti-

(EI03CG01RS-06) Expressar e co- cipam. (I)

cipam. (A)

municar suas características

por (EI03CG01RS-06NP-05) Desenvolver a (EI03CG01RS-06NP-05) Desenvolver a

meio de diferentes movimentos.

- Percepção sensorial: visual, auditiva, - Percepção sensorial: visual, auditiva,
gustativa, tátil e olfativa.

gustativa, tátil e olfativa.

- Percepção espacial: da posição (em pé, -Percepção espacial: da posição (em pé,
deitado, ajoelhado, sentado...), da dire- deitado, ajoelhado, sentado...), da direção (frente, atrás, lado, para cima, para ção (frente, atrás, lado, para cima, para

(EI03CG01RS-07) Aceitar e valorizar baixo, dentro, fora...), de proporções baixo, dentro, fora...), de proporções
suas características corporais, ex- (grande, pequeno, longo, curto, longe, (grande, pequeno, longo, curto, longe,
pressando-se de diferentes formas e perto, largo, estreito...) e de níveis (alto, perto, largo, estreito...) e de níveis (alto,
construindo uma imagem positiva de médio e baixo).
si mesmo.

médio e baixo).

- Percepção temporal: velocidade (rápi- -Percepção temporal: velocidade (rápido,
do, lento, médio...), intensidade (forte, lento, médio...), intensidade (forte, fraco,
fraco, médio, devagar e rápido) e dura- médio, devagar e rápido) e duração (anção (antes, depois manhã, tarde, noite, tes, depois manhã, tarde, noite, ontem,
ontem, hoje, amanhã). (I)

hoje, amanhã). (AC)

(EI03CG01RS-07NP-06) Conhecer-se e (EI03CG01RS-07 NP 06) Conhecer- se e
construir uma identidade pessoal e cultu- construir uma identidade pessoal e cultural de modo a construir uma visão positi- ral de modo a ter uma visão positiva de si
va de si e dos outros com quem convive e dos outros com quem convive para
para valorizar suas próprias característi- valorizar suas próprias características,
cas, das outras crianças e adultos, supe- das outras crianças e adultos, superando
rando visões racistas e discriminató- visões racistas e discriminatórias...(A)
rias.(I)

124
(EI03CG02RS-01NP-01)

Parti- (EI03CG02RS-01NP-01) Par-

(EI03CG02RS-01) Reconhecer seu corpo e seus cipar de brincadeiras e jogos ticipar de brincadeiras e jogos
limites ao dramatizar diferentes situações, ao
representar diversas vivências do seu cotidiano,
ao brincar e explorar habilidades sensoriais e
motoras como andar, pular, correr e demais movimentos.

que envolvam movimentos lo- que envolvam movimentos locomotores (andar, correr, su- comotores (andar, correr, subir, descer, saltitar, escorregar, bir, descer, saltitar, escorrolar...), não locomotores (flexi- regar, rolar...), não locomoonar, estender, girar, balan- tores (flexionar, estender, giçar...) e manipulativos (arre- rar, balançar...) e manipulamessar, segurar, chutar). (I)

(EI03CG02RS-02) Brincar em espaços externos (EI03CG02RS-02NP-02)

Brin-

tivos (arremessar, segurar,
chutar). (A)

e em contato com a natureza, favorecendo a car com diferentes parceiros e (EI03CG02RS-0203NP-02)
brincadeira livre
(EI03CG02) Demonstrar controle e
adequação do uso de seu corpo em

(EI03CG02RS-03) Adaptar seus movimentos às

envolver-se em variadas brin-

Brincar com diferentes parcei-

cadeiras (livres ou dirigidas)

ros e envolver-se em variadas

para construir o sentido do sin-

brincadeiras (livres ou dirigi-

gular e do coletivo, da autono-

das) para construir o sentido

situações proporcionadas nas brincadeiras cole- mia e da solidariedade.
brincadeiras e jogos, escuta e reconto
tivas, de pequenos grupos ou duplas.
(EI03CG02RS-04NP-03)
de histórias, atividades artísticas, entre

do singular e do coletivo, da
Parti- autonomia e da solidariedade.

cipar de conversas em peque- (EI03CG02RS-04NP-03) Par-

outras possibilidades.

(EI03CG02RS-04) Participar de conversas em nos grupos, escutando seus co- ticipar de conversas em pepequenos grupos, escutando seus colegas e legas e esperando sua vez para quenos
esperando sua vez para falar.

escutando

falar (regras de convivência). seus colegas e esperando
(IA)
(EI03CG02RS-05)

(EI03CG02RS-05) Movimentar-se seguindo uma

grupos,

sua vez para falar (regras de
Movimentar- convivência) .(A)

se seguindo uma sequência e (EI03CG02RS-05) Movimen-

sequência e adequando-se ao compasso defini- adequando- se ao compasso tar-se seguindo uma sequêndo pela música ou pelas coordenadas dadas por definido pela música ou pelas cia e adequando-se ao comseus colegas em brincadeiras ou atividades em coordenadas dadas por seus passo definido pela música ou
pequenos grupos.

colegas em brincadeiras ou ativi- pelas coordenadas dadas por
dades em pequenos grupos. (I)

seus colegas em brincadeiras
ou atividades em pequenos
grupos.(A)

(EI03CG03RS-01NP01)

(EI03CG03RS-01NP01)
Desenvolver

o

Desenvolver o interes-

interesse se por danças rítmicas,

por danças rítmicas, core- coreografias,

teatros,

ografias, teatros, atividades atividades lúdicas, jolúdicas, jogos e brincadei- gos e brincadeiras da
(EI03CG03RS-01) Desenvolver o interesse ras da cultura municipal e cultura municipal e regional. (A)
por danças rítmicas, coreografias, teatros, regional. (I)
atividades lúdicas, jogos e brincadeiras da
cultura regional e local.

(EI03CG03)

Criar

(EI03CG03RS-02NP02)

movimentos,

Desenvolver

habilida-

gestos, olhares e mímicas em

(EI03CG03RS-02NP02)

brincadeiras, jogos e atividades ar-

Desenvolver

tísticas como dança, teatro e músi-

motoras, por meio de ativi- de atividades lúdicas e

ca.

habilidades des motoras, por meio

como
(EI03CG03RS-02) Desenvolver habilidades dades lúdicas e significati- significativas,
motoras, por meio de atividades lúdicas e vas, como atividades com atividades com culinásignificativas, como atividades com culinária culinária típica, brinquedos ria típica, brinquedos e
típica, brinquedos e brincadeiras tradicionais e brincadeiras tradicionais brincadeiras tradicioe danças típicas da cultura local e regional.

e danças típicas da cultura nais e danças típicas
municipal e regional. (I)

da cultura municipal e
regional. (A)

125

(EI03CG04RS-01NP01) Exe- (EI03CG04RS-01NP01)
cutar atividades diárias com Executar atividades diárias

(EI03CG04RS-01) Executar atividades com

autonomia, como trocar de com autonomia, como
autonomia, como trocar de roupa, usar o roupa, usar o banheiro (baixar trocar de roupa, usar o

banheiro (baixar e levantaras calças, fazer a e levantaras calças, fazer a banheiro (baixar e levantar
higiene após as necessidades fisiológicas, higiene após as necessidades as calças, fazer a higiene
lavar as mãos sem molhar a blusa, etc.), uti- fisiológicas, lavar as mãos após
lizando espelhos para que este cuidado con- sem molhar a blusa, etc.),
tribua para estimular a autoestima.

utilizando espelhos para que
este cuidado contribua para
estimular a autoestima. (A)

as

necessidades

fisiológicas, lavar as mãos
sem molhar a blusa, etc.),
utilizando espelhos para
que este cuidado contribua para estimular a auto-

(EI03CG04) Adotar hábitos de au-

estima. (AC)
tocuidado relacionados a higiene, (EI03CG04RS-02) Realizar, de forma inde- EI03CG04RS-02NP02) Reali-

alimentação, conforto e aparência.

EI03CG04RS-02NP02)
pendente, ações de cuidado com o próprio zar, de forma independente,

corpo (buscar água quando sentir sede,
identificar e valorizar alimentos saudáveis,
etc.).

ações de cuidado com o próprio

corpo

(buscar

água

quando sentir sede, identificar
e valorizar alimentos saudáveis, etc.). (I)

Realizar, de forma independente, ações de cuidado com o próprio corpo
(buscar água quando sentir sede, identificar e valorizar alimentos saudáveis,

(EI03CG04RS-03NP03) Parti- etc.). (A)
(EI03CG04RS-03) Servir-se e alimentar-se
cipar do cuidado dos espaços (EI03CG04RS-03NP03)

com independência, participando do cuidado coletivos, como o banheiro e o Participar do cuidado dos
espaços coletivos, como o
dos espaços coletivos, como o banheiro e o refeitório... (I)
banheiro e o refeitório... (A)

refeitório.
(EI03CG04RS-03NP04)
mentar-se
dência.

com

Ali-

indepen-

(EI03CG04RS-03NP04)
Alimentar-se com
pendência. (A)

inde-
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(EI03CG05NP01)

Coordenar

suas habilidades manuais no

(EI03CG05RS-01) Criar movimentos, gestos, atendimento adequado a seus
olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e
atividades artísticas como dança, teatro e
música.

(EI03CG05RS-02) Desenvolver habilidade
motora fina através de confecção de fanto-

manuais

no

atendimento (EI03CG05RS-03)

atendimento adequado a seus

explorando diferentes materiais materiais em atividades de:
em atividades de: modelagem, modelagem, pinturas, recorpinturas, recortes e colagens, tes e
rasgado,

amassado,

colagens,

rasgado,

alinhavo, amassado, alinhavo, punção,
dobradura, entre outros. (AC)
(EI03CG05RS-02NP03)

De-

(EI03CG05RS-02NP03) Desen- senvolver habilidade motora
volver habilidade motora fina fina manuseando a tesoura e
manuseando a tesoura e utili- utilizando a cola. (A)

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades

suas habilidades manuais no

interesses e necessidades em
interesses e necessidades em situações diversas.
situações diversas.
(EI03CG05RS-02NP02) De(EI03CG05RS-02NP02) Desensenvolver habilidade motora
volver habilidade motora fina fina explorando diferentes

ches de diferentes culturas, confecção de punção, dobradura, entre outros.
brinquedos típicos regionais, pinturas, recor- (I)
tes e colagens com materiais diversos.

(EI03CG05NP01) Coordenar

Manipular

objeto de

adequado a seus interesses e ne- Diferentes tamanhos e pesos.
cessidades em situações diver-sas.
(EI03CG05RS-04) Explorar materiais diversificados como barro, massinha de modelar,
argila, massinhas caseiras, entre outros.

(EI03CG05RS-05) Manipular objetos peque-

zando a cola. (I)

(EI03CG05RS-03NP04)

Ma-

(EI03CG05RS-03NP04) Manipu- nipular, comparar e classificar objetos de diferentes
lar
objetos de diferentes
tamanhos e pesos (compatamanhos e pesos (comparação
ração e classificação). (A)
e classificação). (I)
(EI03CG05RS-04NP05)
(EI03CG05RS-04NP05) Explorar
Explorar, comparar, classifimateriais diversificados como
car materiais diversificados
barro, massinha de modelar,
como barro, massinha de
argila, massinhas caseiras, entre
modelar, argila, massinhas
outros.
caseiras, entre outros.

nos, construindo brinquedos ou jogos e (EI03CG05RS-05NP06) Explorar
utilizar instrumentos como palitos, rolos e variadas possibilidades de usos

(EI03CG05RS-05NP06)

pequenas espátulas em suas construções, e combinações de materiais,

des de usos e combinações

cada vez com maior destreza.

Ex-

plorar variadas possibilida-

alternativos para criar e recriar de materiais, alternativos para
objetos, brinquedos ou jogos do criar e recriar objetos, brincotidiano. (I)

quedos ou jogos do cotidiano. (A)
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CAMPODE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS (TS)
Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências Traços, Sons, Cores e Formas

CONVIVER e fruir com os colegas e professores manifestações artísticas e culturais da sua
comunidade e de outras culturas – artes plásticas, música, dança, teatro, cinema, folguedos e
festas populares.

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.

EXPLORAR variadas possibilidades de usos e combinações de materiais, substâncias, objetos e
recursos tecnológicos para criar desenhos, modelagens, músicas, danças, encenações teatrais e musicais.

PARTICIPAR de decisões e ações relativas à organização do ambiente (tanto o cotidiano quanto o
preparado para determinados eventos), à definição de temas e à escolha de materiais a serem usados em
atividades lúdicas e artísticas.

EXPRESSAR suas emoções, sentimentos, necessidades e ideias cantando, dançando, esculpindo,
desenhando, encenando.

CONHECER-SE no contato criativo com manifestações artísticas e culturais locais e de outras
comunidades.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – BNCC

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – NP

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO - RS

PRÉ A

PRÉ B
(EI03TS01RS-01NP01)

(EI03TS01RS-01) Utilizar sons produzidos por

(EI03TS01RS-01NP01)

Utilizar

sons produzidos por materiais,

Utili-

zar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos

materiais, objetos e instrumentos musicais du-

objetos e instrumentos musicais musicais durante brincadeiras

rante brincadeiras de faz de conta, ence-

durante brincadeiras de faz de de faz de conta, encenações,

nações, criações musicais, festas, enfatizando

conta,

a cultura local e regional.

encenações,

criações criações musicais, festas, en-

musicais, festas, enfatizando a fatizando a cultura municipal e

regional.

cultura municipal e regional.

(EI03TS01RS-02) Identificar sons de gaita,

(EI03TS01RS-02NP02)

violão, violino, entre outros.

tificar e reproduzir sons do coti- ficar e reproduzir sons do coti-

(EI03TS01RS-03) Apreciar apresentações de

diano, da natureza, dos animais diano, da natureza, dos ani-

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos músicas da cultura local e regional, reconhepor materiais, objetos e instru- cendo os instrumentos tocados (violão, gaita,
mentos musicais durante brincadei- tambor, entre outros).
ras de faz de conta, encenações, (EI03TS01RS-04) Cantar canções conhecidas
criações musicais, festas.
acompanhando o ritmo com gestos ou com

Iden- (EI03TS01RS-02NP02) Identi-

e de instrumentos musicais. (A)

Apre- cais. (AC)
ciar apresentações de músicas (EI03TS01RS-03NP03) Apreda cultura local e regional.

ciar apresentações de músicas

(EI03TS01RS-04NP04)
canções conhecidas

Cantar
acompa-

nhando o ritmo com gestos ou

instrumentos musicais.

com instrumentos musicais. (A)

(EI03TS01RS-05) Apreciar e valorizar a escu-

(EI03TS01RS-05NP05) Apreciar

ta de obras musicais de diversos gêneros, es-

mais e de instrumentos musi-

(EI03TS01RS-03NP03)

e valorizar a escuta de diversos
gêneros, estilos, épocas e cultu-

da cultura local e regional
(EI03TS01RS-04NP04) Cantar
canções conhecidas acompanhando o ritmo com gestos ou
com instrumentos musicais. (A)
(EI03TS01RS-05NP05)

Apre-

tilos, épocas e culturas, da produção brasilei-

ras, da produção brasileira, rio-

ra, rio-grandense e de outros povos e países.

grandense e de outros povos e versos gêneros, estilos, épocas
países.

ciar e valorizar a escuta de di-

e culturas, da produção brasileira, rio-grandense e de outros
povos e países.
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(EI03TS01RS-05NP06) Pro- (EI03TS01RS-05NP06) Pro-

(EI03TS01RS-05) Produzir sons tentando repro- duzir sons tentando repro- duzir sons tentando reproduduzir as músicas ouvidas, utilizando materiais al- duzir as músicas ouvidas, uti- zir as músicas ouvidas, utiliternativos.
lizando materiais alternativos. zando materiais alternativos.
(EI03TS01RS-06NP07) Pro-

(EI03TS01RS-06) Produzir sons com o corpo, (EI03TS01RS-06NP07) Pro- duzir sons com o corpo, palpalmas, estalos, sopros, reconhecendo suas di- duzir sons com o corpo, pal- mas, estalos, sopros, recoversas possibilidades.

mas, estalos, sopros, reco- nhecendo suas diversas posnhecendo suas diversas pos- sibilidades.
sibilidades.

(EI03TS02RS-01NP01) Ex- (EI03TS02RS-01NP01) Ex(EI03TS02) Expressar-se livremente (EI03TS02RS-01) Expressar-se livremente por
por meio de desenho, pintura, cola- meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e
gem, dobradura e escultura, criando escultura, criando produções bidimensionais e
produções bidimensionais e tridimensi- tridimensionais, a partir da cultura local e regional.
onais.

pressar-se livremente por pressar-se livremente por
meio de desenho, pintura, meio de desenho, pintura,
colagem, dobradura e es- colagem, dobradura e escultura, com materiais di- cultura, com materiais diverversos.

sos.

(EI03TS03RS-01NP01) Brin- (EI03TS03RS-01NP01) Brincar com música, explorando car com música, explorando

(EI03TS03RS-01) Brincar com música, explorando
(EI03TS03) Reconhecer as qualidades objetos ou instrumentos musicais para experido som (intensidade, duração, altura e mentar e interpretar seu ritmo ou imitar, inventar e
timbre), utilizando-as em suas produ- reproduzir criações musicais.
ções sonoras e ao ouvir músicas e
sons.

objetos ou instrumentos musi- objetos ou instrumentos mucais para experimentar e in- sicais para experimentar e
terpretar seu ritmo ou imitar, interpretar seu ritmo ou imitar,
inventar e reproduzir criações inventar e reproduzir criações
musicais.

musicais.

(EI03TS03RS-02NP02) Brin- (EI03TS03RS-02NP02) Brin(EI03TS03RS-02) Brincar com instrumentos musi- car com instrumentos musi- car com instrumentos musicais típicos da cultura local e regional.
cais típicos da cultura local e cais típicos da cultura local e
regional.

regional.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO (EF)
Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação

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

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

PARTICIPAR de rodas de conversa, de relatos de experiências, de contação e leitura de histórias e poesias,
de construção de narrativas, da elaboração, descrição e representação de papéis no faz de conta, da exploração de
materiais impressos e de variedades linguísticas, construindo diversas formas de organizar o pensamento.

EXPLORAR gestos, expressões, sons da língua, rimas, imagens, textos escritos, além dos sentidos 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, ideias, percepções, desejos, necessidades, pontos de vista, informações, dúvidas
e descobertas, utilizando múltiplas linguagens, considerando o que é comunicado pelos colegas e adultos.

CONHECER-SE e reconhecer suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares, histórias, autores,
gêneros linguísticos, e seu interesse em produzir com a linguagem verbal.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO – BNCC

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO - RS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO – NP
PRÉ A

PRÉ B

(EI03EFNP01) Conhecer o (EI03EFNP01) Identificar e
alfabeto, associando a letra traçar as vogais e demais
inicial do seu nome, com o letras do alfabeto dentro do
dos colegas e outras pala- contexto em letra bastão.
vras significativas que in-

(EI03EFNP02) Escrever o

(EI03EF01RS-01) Comunicar-se com diferen- tegrem seu cotidiano (letra
próprio nome com autonotes intenções, em diferentes contextos, com bastão).
diferentes interlocutores, respeitando sua vez (EI03EFNP02) Identificar e
(EI03EF01) Expressar ideias, dese- de falar e escutando o outro com atenção.
jos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem

de expressão.

necessário. (letra bastão).

(letra bastão).

(EI03EF01RS-01NP03) Ex-

(EI03EF01RS-01NP03)

pressar ideias, sentimentos,

Expressar

oral e escrita (escrita espontânea)
de fotos, desenhos e outras formas

traçar o seu primeiro nome

mia em situações que for

ideias,

senti- desejos, por meio da lingua-

mentos, desejos, por meio gem oral, de desenhos e de

(EI03EF01RS-02) Valorizar a história da cultu- da linguagem oral ou de escrita espontânea em ativira local e regional, o vocabulário, as comidas, desenhos em atividades do dades do cotidiano.
as vestimentas, as danças, as festividades cotidiano.
típicas.

(EI03EF01RS-0NP04) Va- (EI03EF01RS-02NP04) Valorizar a história da cultura lorizar a história da cultura
local e regional, o voca- local e regional, o vocabulário, as comidas, as bulário, as comidas, as vesvestimentas, as danças, as timentas, as danças, as festividades típicas.
festividades típicas.
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(EI03EF02RS-01) Conhecer, explorar e recontar (EI03EF02NP01) Explorar (EI03EF02NP01) Explorar
parlendas, lendas, cantigas folclóricas, cantos, e reproduzir brincadeiras reproduzir e inventar brinmúsicas, versos, trovas, declamações, trava- lín- cantadas, poemas e can- cadeiras cantadas, poemas
guas de artistas regionais para compor e recom- ções.

e canções, criando rimas,

por produções, canções e melodias de diferentes

alterações e ritmos.

formas, brincadeiras de roda, poemas e ditados da
cultura local e regional.
(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, alterações e ritmos.

(EI03EF02RS-03NP02)
(EI03EF02RS-02) Declamar poesias, parlendas Conhecer os textos poéti- (EI03EF02RS-03NP02)
preferidas, fazendo uso de ritmo e entonação.
cos, lendas, parlendas, Conhecer os textos poécantos, entre outros, que ticos, lendas, parlendas,
integram acultura regional, cantos, entre outros, que
e interessar-se em brincar integram a cultura regional,
com os mesmos em suas e interessar-se em brincar
(EI03EF02RS-03) Divertir-se e interessar-se por brincadeiras
brincar com os textos poéticos, lendas, parlendas, crianças. (I)

com

outras com os mesmos em suas
brincadeiras

com outras

crianças. (A)

cantos, entre outros, da cultura regional, em suas
brincadeiras livres com outras crianças.

(EI03EF03RS-01NP01)
Explorar materiais impres(EI03EF03) Escolher e folhear livros, (EI03EF03RS-01) Relacionar imagens à escrita, (EI03EF03RS-01NP01)

sos, fazendo a leitura das

procurando orientar-se por temas e levantando hipóteses sobre as mesmas, por meio Explorar materiais impres- imagens, tentando identiilustrações e tentando identificar pala- de livros com temas voltados aos contos e histó- sos, fazendo a leitura das ficar letras, palavras covras conhecidas.

rias da cultura local e regional.

imagens e identificando os nhecidas para familiarizarse com a escrita.
fatos.

(EI03EF04RS-01) Recontar histórias ouvidas e
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planejar coletivamente formas diferenciadas de

(EI03EF04RS-01NP01)

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas apresentar a mesma utilizando diversos recursos (EI03EF04RS-01NP01) Re- Recontar as histórias ouvicontar as histórias ouvidas das utilizando diferentes
e planejar coletivamente roteiros de tecnológicos.
utilizando diferentes recur- recursos materiais, respei-

vídeos e de encenações, definindo os

contextos, os personagens, a estrutura (EI03EF04RS-02) Identificar personagens, cená- sos materiais.
da história.

tando

sequência

crono-

lógica.

rios, trama, sequência cronológica, ação e intenção dos personagens.

(EI03EF05RS-01-02-03NP01)

(EI03EF05RS-01) Recontar coletivamente história (EI03EF05RS-01-03NP01) Recontar coletivamente hisouvida, reinventando os finais de histórias, tendo
Recontar
coletivamente tória ouvida, reinventando os
o professor como escriba.
(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas
para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba.

reinven- finais de histórias, tendo o
professor como escriba.
tando os finais de histórias,
história

ouvida,

(EI03EF05RS-02) Compreender que a escrita re- tendo o professor como (EI03EF05RS-03NP01) Parpresenta a fala.
mediador da organização ticipar da produção coletiva,
oral.

tendo o professor como escri-

(EI03EF05RS-03) Participar de situações coletivas

ba, de criação ou reconto de

de criação ou reconto de histórias.

histórias, experiências vividas
e narração de fatos.

(EI03EF06RS-01) Expressar vivências a partir de

(EI03EF06RS-01NP01) Re-

(EI03EF06) Produzir suas próprias his- pesquisas, junto a família, de histórias regionais, (EI03EF06RS-01NP01)
tórias orais e escritas (escrita espontâ- relatando de forma oral ou através de desenhos.

Relatar

nea), em situações com função social

significativos .

significativa.

(EI03EF06RS-02) Produzir as próprias histórias, a
partir de histórias e lendas contadas.

oralmente

latar fatos significativos utili-

fatos zando-se da oralidade e da
escrita espontânea.
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(EI03EF07RS-01NP)
(EI03EF07) Levantar hipóteses so- (EI03EF07RS-01) Levantar hipóteses em rebre gêneros textuais veiculados em lação à linguagem escrita, realizando registros
portadores conhecidos, recorrendo de palavras por meio de escrita espontânea.
a estratégias de observação gráfica
e/ou de leitura.

Explorar diferentes gêneros textuais (capas de
livro, histórias em quadrinhos, convites, rótulos) levantando hipote-

(EI03EF07RS-02) Interessar-se pela escuta
da leitura de diferentes gêneros textuais.

ses de leitura dos mesmos.

(EI03EF08RS-01) Identificar um livro pela leitura do título.
(EI03EF08) Selecionar

(EI03EF08RS-01NP01)

leitura de um adulto ou para sua

mostrando a capa do livro, o título e o nome

própria leitura (partindo de seu re-

do autor.

esses

neros textuais (capas de
livro, histórias em quadrinhos, convites, rótulos) levantando hipóteses de leitura e escrita
espontânea dos mesmos.

Fazer a leitura dos livros

Fazer a leitura dos livros a partir das imagens e de

livros e

(EI03EF08RS-02) Apresentar uma história, a partir das imagens.

sobre

Explorar diferentes gê-

(EI03EF08RS-01NP01)

textos de gêneros conhecidos para

pertório

(EI03EF07RS-01NP)

textos,

(EI03EF08RS-01NP02)

palavras conhecidas.

(EI03EF08RS-01NP02)

como recuperação pela memória,

(EI03EF08RS-02) Identificar portadores e gê- Ouvir histórias contadas Ouvir histórias contadas

pela leitura das ilustrações, etc.).

neros textuais que sejam típicos da cultura ou lidas pelos adultos.
local e regional.

ou lidas pelos adultos.
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(EI03EF09RS-01)

Levantar hipóteses em

relação linguagem escrita por meio da escrita (EI03EF09RS-02NP01)
espontânea.

(EI03EF09RS-02NP01)

Reconhecer os diferentes Compreender que os
gêneros textuais que inte- diferentes gêneros texgram seu cotidiano (lista tuais que integram seu

(EI03EF09RS-02) Compreender que textos de

compras,

como lista de compras, cardápio, carta, reca- carta,
(EI03EF09) Levantar hipóteses em do, receita, etc. tem uma função social.

recado,

cardápio, cotidiano (lista de comreceita, pras, cardápio, carta,

etc.).

recado,

receita,

etc.)

tem uma função social.

relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontâ- (EI03EF09RS-03) Reconhecer letras do seu
nea.

nome e dos colegas, escrevendo espontaneamente.

(EI03EF09RS-03NP02)

(EI03EF09RS-03NP02)

Reconhecer a escrita do- Reconhecer e escrever
seu nome e dos colegas.

seu nome e fazer a es-

(EI03EF09RS-04) Apreciar e conhecer a bio-

crita

grafia e obras de artistas da cultura local e

nome dos colegas.

regional.

espontânea

do

137

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NO CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES (ET).
Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências Espaços, Tempos,
Quantidades, Relações e Transformações

CONVIVER com crianças e adultos e com eles investigar o mundo natural e social.

BRINCAR com materiais, objetos e elementos da natureza e de diferentes culturas e perceber a diversidade de formas, texturas, cheiros, cores, tamanhos, pesos, densidades que apresentam.

EXPLORAR características do mundo natural e social, nomeando-as, agrupando-as e ordenando-as segundo critérios relativos às noções de espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

PARTICIPAR de atividades de investigação de características de elementos naturais, objetos, situações, espaços, utilizando ferramentas de exploração (bússola, lanterna, lupa) e instrumentos de registro e comunicação, como máquina fotográfica, filmadora, gravador, projetor e computador.

EXPRESSAR suas observações, explicações e representações sobre objetos, organismos vivos, fenômenos da natureza, características do ambiente.

CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal e cultural, reconhecendo seus interesses na relação
com o mundo físico e social.
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APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO – NP
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E

E DESENVOLVIMENTO – BNCC

DESENVOLVIMENTO – RS

PRÉ A

PRÉ B

(EI03ET01RS-01NP01) Ex- (EI03ET01RS-01NP01)
plorar as características dos Explorar as características

(EI03ET01RS-01) Estabelecer relações de
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos da cultura local e
comparação entre objetos, obser- regional, observando suas propriedades e
vando suas propriedades.

comparando com objetos das demais culturas.

diversos elementos naturais dos

diversos

elementos

e objetos, tais como tama- naturais e objetos, tais conho, forma, cor, textura, mo tamanho, forma, cor,
peso, e utilidade, para rea- textura, peso, e utilidade,
grupá-los e ordená-los se- para reagrupá-los e ordegundo critérios diversos.

ná-los segundo

critérios

diversos.
(EI03ET02RS-01NP01) Ex- (EI03ET02RS-01NP01)
plorar elementos da natu- Explorar

(EI03ET02) Observar e descrever

elementos da

reza que apresentam diver- natureza que apresentam
sidade de formas, texturas, diversidade

de

formas,

mudanças em diferentes materiais, (EI03ET02RS-01) Participar de diversas situcheiros, cores, tamanhos, texturas, cheiros, cores,
resultantes de ações sobre eles, ações de exploração de objetos, materiais e
em experimentos envolvendo fe- fenômenos.
nômenos naturais e artificiais.

pesos, densidade para iden- tamanhos, pesos, densi-

tificar as possibilidades de dade para identificar as
transformação.

possibilidades de transformação.
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(EI03ET03RS-01) Perceber as mudanças
climáticas e suas diferenças nas quatro estações do ano, comparando características da
região onde vive com as demais regiões do
Estado, observando suas semelhanças e diferenças.
(EI03ET03)Identificar e selecionar

(EI03ET03NP-01) Identi- (EI03ET03NP-01) Iden-

fontes de informações, para res-

ficar e selecionar fontes tificar e selecionar fontes

ponder a questões sobre a nature- (EI03ET03RS-02) Realizar experiências como de

informações,

za, seus fenômenos, sua conser- a da chuva, utilizando um vidro suspenso e responder
vação.

a

para de

informações,

questões responder

a

para

questões

uma chaleira, pequenos terrários e observar sobre a natureza, seus sobre a natureza, seus
como ele se desenvolve.

fenômenos, sua conser- fenômenos, sua conservação.

(EI03ET03RS-03) Passear pelos arredores da
escola e observar o relevo, expandir para observações de mapas, confeccionar maquetes
para demonstrar depressões, planaltos, planícies, etc.

vação.
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(EI03ET04RS-01NP01)
(EI03ET04RS-01NP01)

Explorar noções de gran-

(EI03ET04) Registrar observa-

(EI03ET04RS-01) Registrar observações, ma- Explorar noções de gran- dezas e medidas: altura,
ções, manipulações e medidas,
nipulações e medidas, usando múltiplas lin- dezas e medidas: altura, largura, comprimento, tausando

múltiplas

linguagens

guagens (desenho, registro por números ou largura, comprimento, ta- manho, peso, volumes,
(desenho, registro por números
escrita espontânea), utilizando tabelas, gráfi- manho, peso, volumes, distância e tempo, reaou escrita espontânea), em diferentes suportes.

cos, cartazes, medidas em receitas, dese- distância e tempo, reali- lizando o registro por
zando o registro por meio meio de desenhos, gráfinhos.
de desenhos, gráficos.

cos ou por números ou
escrita espontânea.
(EI03ET05RS-01NP01)

(EI03ET05RS-01NP01)

(EI03ET05) Classificar objetos e (EI03ET05RS-01) Reconhecer e classificar os
figuras de acordo com suas di- objetos da cultura local e regional.

Seriar e classificar objeSeriar e classificar obje- tos de acordo com suas
tos de acordo com suas características (tamanho,
características

cor,

forma,

espessura,

textura...)

ferenças.
(EI03ET05RS-01NP02)

(EI03ET05RS-01NP02)

Explorar, seriar e classi- Identificar, nomear, serificar diferentes figuras ar e classificar diferentes
geométricas. (I)

figuras geométricas. (IA)
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(EI03ET06RS-01) Reconhecer sua identida- (EI03ET06NP-01) Relatar (EI03ET06 NP-01) Relatar
de, seu nome, através de uma linha do tempo fatos importantes sobre fatos importantes sobre
confeccionada com fotos do nascimento até a seu nascimento e desen- seu nascimento e desenvolvimento, a história dos volvimento, a história dos
idade atual.
seus familiares e da sua seus familiares e da sua

(EI03ET06RS-02) Identificar através de cenários (fotos, cenas, imagens), características da
cultura local e regional como: comidas, jogos,

comunidade.

comunidade.

(EI03ET06RS-02NP-02)

(EI03ET06RS-02-NP-02)

Conhecer-se e construir
vestuário,
linguagem,
crenças
populares,
be(EI03ET06) Relatar fatos imporsua identidade pessoal e
bidas,
entre
outras.
tantes sobre seu nascimento e
cultural para identificar
desenvolvimento, a história dos
seus próprios interesses

Conhecer-se e construir
sua identidade pessoal e
cultural

para

identificar

seus próprios interesses

seus familiares e da sua comuni- (EI03ET06RS-03) Criar a sua árvore genea- na relação com o mundo na relação com o mundo
dade.
lógica com a ajuda dos familiares contando físico e social, convivendo físico e social, convivendo
sua história de vida.

e conhecendo os costu- e conhecendo os costumes, as crenças e as tra- mes, as crenças e as tradições de seus grupos de dições de seus grupos de
pertencimento. (I)

pertencimento. (A)
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(EI03ET07RS-01NP01)
Relacionar

(EI03ET07RS-01NP01)
Relacionar números às
suas respectivas quantidades, realizando a contagem e a quantificação

números

às

suas respectivas quantidades, realizando a contagem
e a quantificação no mínimo até o 20, em situações
do cotidiano e realizando o
registro por desenhos, ma-

até o 10, em situações terial concreto e com a es(EI03ET07) Relacionar números (EI03ET07RS-01) Relacionar números às su- do cotidiano.
crita do número.
às suas respectivas quantidades as respectivas quantidades e identificar o an(EI03ET07RS-01NP02)
e identificar o antes, o depois e o tes, o depois e o entre e numa sequência de
entre em uma sequência.
(EI03ET07RS-01NP02)
forma oral.

Realizar a contagem oral
em situações do cotidiano

Identificar o antes e o até o 30.
depois, o entre, em situações reais vivenciadas
(na fila, numa sequência
de imagens).

(EI03ET07RS-01NP02)
Identificar o antes e o depois, o entre, em situações
reais vivenciadas (na fila,
numa sequência de imagens, na sequência numérica).
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(EI03ET08RS-01) Comparar medidas

altura) de forma prática,

(EI03ET08RS-01) Expressar medidas (peso,
altura) de forma prática, coletiva e lúdica (gráficos básicos).

(peso,

coletiva e lúdica (gráfi(EI03ET08RS-01 NP-01) cos básicos). (A)
Comparar medidas

(EI03ET08)

Expressar medidas (EI03ET08RS-02)

Compreender,

analisar, (peso, altura, etc.) de

(peso, altura etc.), construindo descrever, vivenciar e relacionar situações de forma prática, coletiva e (EI03ET08RS-02)
gráficos básicos.

trajeto, percurso e localização no espaço físi- lúdica
co externo.

cos). (I)

(gráficos

bási- Compreender, analisar,
descrever, vivenciar e
relacionar situações de
trajeto, percurso e localização no espaço físico
externo.
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