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 1º BIMESTRE - BERÇÁRIO I 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO GESTOS E MOVIMENTOS 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Movimentos e 

expressões 

 

 

 

• Possibilidades 

Corporais 

 

 

 

 

• Estabelecimento de 

vínculos e expressões 

de suas necessidades 

 

 

• Coordenação 

motora fina- 

ampliação de 

movimentos 

(SP.EI01CG01.s.01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos. 

CG-1.1 Movimentar-se, inclinando ou esticando os braços quando quer pegar objetos e partes do corpo. 

CG-1.2 Começar a perceber que suas emoções, necessidades e desejos têm efeito nos outros. 

CG-1.3 Sentir e perceber as partes do corpo. 

 
 

(SP.EI01CG02.s.02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

CG-2.1 Explorar todo ambiente, rastejando, rolando, mudando de posição e engatinhando. 

CG-2.2 Interagir com objetos investigando suas possibilidades e efeitos sobre sua ação, desenvolvendo a percepção dos sentidos (tátil, 

auditivo, visual). 

 

 

SP.EI01CG04.s.04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 

CG-4.1 Buscar pessoas que lhe cuidam em diferentes situações. 

 

 

 

(SP.EI01CG05.s.05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de 

diferentes materiais e objetos. 

CG- 5.1 Usar suas ações e explorações sobre os objetos (segurar com a mão objetos de diferentes tamanhos e tipos, alcançar objetos 

próximos, jogar e deixar cair, transferir objetos de uma mão para outra, colocar objetos dentro de outros). 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 1º BIMESTRE - BERCÁRIO I 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Identificação do 
Nome (próprio e dos 
colegas) em 

momentos de 

comunicação 

 
 

• Escuta de histórias 

lidas ou contadas. 

 

 

• Formas de expressão 

e comunicação 

(Movimentos, 

gestos, expressões 

faciais, balbucios e 

choros) 

 

 

• Comunicação e 

expressão 

Gêneros textuais: 

Contos clássicos, 

Poemas, Canções de 

ninar, Cantigas 

populares e Brincos. 

 

(SP.EI01EF01.s.01) Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive. 

EF- 1.1Atender ao ser chamado pelo nome, em situações cotidianas ou em brincadeiras. 

 

 

 

(SP.EI01EF03.s.03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do 

adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas). 

EF- 3.1 Ouvir histórias com vários recursos contadas e/ou dramatizadas pelo educador. 

 
 

(SP.EI01EF06.s.06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão. 

EF 6.1 Comunicar-se por meio do balbucio, choro, expressões faciais e gestos em diferentes situações de rotina. 

EF 6.2 Produzir respostas aos estímulos do educador ou do meio. 

 

 

 

 

 

(SP.EI01EF02.s.02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. 

(SP.EI01EF08.s.08) Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, 

quadrinhos, anúncios, etc.). 

EF- 2.1/8.1- Vivenciar momentos de escuta de diferentes gêneros.  

 
OBSERVAÇÃO: AS INDICAÇÕES DE GÊNEROS E PORTADORES SÃO ANUAIS NA DCM. A ESCOLHA FICARÁ A CRITÉRIO DO PROFESSOR DE ACORDO COM O QUE É 

POSSÍVEL PROVIDENCIAR ÀS CRIANÇAS/ FAMÍLIAS, RESPEITANDO AS DIFERENTES REALIDADES. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

1º BIMESTRE -BERÇÁRIO I 
SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Propriedades dos 
objetos e materiais 

 

 
• Relações de causa e 

efeito 

 
 

• Exploração do 

ambiente 

 
 

• Deslocamento 
de si e dos 
objetos 

• Exploração 
dos Espaços 

 

• Diferenças e 
semelhanças dos 
objetos 

(SP. EI01ET01. s.01). Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 

ET - 1.1-Explorar diferentes objetos sentindo suas texturas e temperaturas. 

ET - 1.2-Perceber diferentes odores naturais e artificiais 

 
 

(SP. EI01ET02.s.02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover, etc) na interação com o mundo 

físico. 

ET - 2.1-Explorar diversos objetos percebendo os efeitos de suas ações sobre eles. 

 
(SP. EI01ET03. s.03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

ET-3.1- Vivenciar diferentes sensações nos diversos ambientes. 

 
 

(SP. EI01ET04. s.04) Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos 

objetos. 

ET - 4.1-Familiarizar-se gradativamente com o próprio corpo a partir de movimentos e estímulos oferecidos pelo educador. 

ET - 4.2-Persistir em alcançar um brinquedo desejado. 

 

 

(SP. EI01ET05. s.05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. 

ET - 5.1-Explorar as características (semelhanças e diferenças) de diversos materiais através do corpo (mãos, pés, boca, nariz e ouvido). 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

1º BIMESTRE - BERÇÁRIO I 
SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

•  Consciência de si 

e do outro 

 
 

• Uso de seu corpo na 
exploração de objetos 

 

 

 

• Interação em 

diversos contextos 

• Relações com 

pessoas próximas e 

com seus colegas 

 

 

 

• Comunicação e 

expressão 

• Reconhecimento de 

seu corpo 

• Expressão de 
emoções 

(SP.EI01EO01.s.01) Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. 

EO-1.1- Reconhecer pessoas com as quais tem mais contato, identificando-as (familiares, educadores e pessoas de seu convívio). 

EO-1.2 Demonstrar sentimentos (medo, alegria, desagrado e vontade) perante pessoas estranhas e conhecidas. 

 
 

(SP.EI01EO02.s.02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. 

EO-2.1- Familiarizar-se gradativamente com o próprio corpo a partir de movimentos e estímulos oferecidos pelos educadores. 

 

 

(SP.EI01EO03.s.03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos. 

(SP.EI01EO06.s.06) Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos adaptando-se ao convívio social. 

EO-3.1/6.1 - Interagir com crianças de diferentes turmas e educadores nos momentos da rotina, identificando-os e ampliando 

progressivamente o convívio social. 

 

 

 

 

 

(SP.EI01EO04.s.04) Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras. 

(SP.EI01EO05.s.05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene brincadeira e descanso. 

EO-4.1 Demonstrar através do choro, gestos e expressões faciais quando algo ou alguém o agrada ou desagrada, fazendo uso de diferentes 

formas de comunicação. 
EO-4.2 Manifestar suas preferências em diferentes situações da rotina. 

EO-4.3 Demonstrar confiança nas situações de comunicação, troca, alimentação, descanso e cuidados pessoais. 

EO-4.4 Familiarizar-se com sua imagem construindo sua identidade pessoal e cultural. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

  1º BIMESTRE - BERÇÁRIO I 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Fontes Sonoras 

• Experimentação do som 

 

 
• FAZER ARTÍSTICO: 

- Manipulação de materiais 

- Grafismo 

• APRECIAÇÃO: 

- Observação de imagens diversas. 

Indicações: 

1ºSEMESTRE: Kandinsk 

2º SEMESTRE: Miró 

 
 

• Fontes Sonoras¹ 

• Experimentação do som 

• Gêneros musicais (músicas 

infantis e clássicas). 

• Indicações: 

 

1º SEMESTRE: Vivaldi e Choppin 

2º SEMESTRE: Bethoven e Mozart 

(SP.EI01TS01.s.01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. 

TS- 1.1- Experimentar sons produzidos por objetos ao sacudir, bater, chacoalhar e apertar. 

TS -1.2- Brincar com os sons que produz com o corpo, auxiliado pelo educador (vozes, palmas, estalar). 

 
 

(SP.EI01TS02.s.02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. 

(SP.EI01TS00.n.01) Observar diversas imagens em diferentes suportes. 

TS- 2.1.N-Observar objetos e imagens. 

 

 

 

 

 

(SP.EI01TS03.s.03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, 

músicas e melodias. 

TS- 3.1- Brincar com os sons da voz e brinquedos sonoros. 

TS- 3.2- Reagir a diferentes fontes sonoras (escuta). 

TS- 3.3-Ouvir músicas cantadas pelo educador. 

1 Fontes Sonoras: Todo e qualquer material produtor ou propagador de sons: voz, corpo, objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos sonoros. 

Onomatopaicos¹- reprodução aproximada de um som natural, de qualquer origem. 

Idiofones²: Esta categoria compreende a maior parte dos instrumentos executados por atrito, como o reco-reco, por agitação, como o chocalho, ou percutidos onde o som é 

produzido pelo próprio corpo do instrumento, são naturalmente sonoros. Exemplos: caxixi, ganzá, chocalho, reco-reco, clavas, triângulo, sino, tambor etc. 
Propriedades do som³- altura (grave e agudo), duração (curto e longo), intensidade (fraco e forte), densidade (sons diferentes simultaneamente) e timbre (fonte sonora). 
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2º BIMESTRE - BERÇÁRIO I 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO GESTOS E MOVIMENTOS 

SABERES E 
CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Movimentos e 
expressões 

 

 

• Possibilidades 

Corporais 

 

 

 

 

• Imitação 

 

 

• Estabelecimento de 

vínculos e expressões 

de suas necessidades 

 
 

• Coordenação 

motora fina- ampliação 

de movimentos 

(SP.EI01CG01.s.01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. 

CG-1.1 Começar a perceber que suas emoções, necessidades e desejos têm efeito nos outros. 

CG-1.2 Sentir e perceber as partes do corpo. 

 
 

(SP.EI01CG02.s.02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

CG-2.1 Explorar todo ambiente, rastejando, rolando, mudando de posição e engatinhando. 

CG-2.2 Interagir com objetos investigando suas possibilidades e efeitos sobre sua ação, desenvolvendo a percepção dos sentidos (tátil, 

auditivo, visual). 
CG-2.3 Sentar com autonomia. 

 
 

(SP.EI01CG03.s.03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 

CG-3.1 Observar e imitar os gestos, movimentos de outras crianças, adultos e animais, brincando com suas expressões. 

 
 

(SP.EI01CG04.s.04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 

CG-4.2 Reconhecer as pessoas que lhe cuidam, solicitando colo ou aconchego. 

 

 

(SP.EI01CG05.s.05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de 

diferentes materiais e objetos. 

CG-5.1 Usar suas ações e explorações sobre os objetos (segurar com a mão objetos de diferentes tamanhos e tipos, alcançar objetos 

próximos, jogar e deixar cair, transferir objetos de uma mão para outra, colocar objetos dentro de outros). 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

2º BIMESTRE -BERÇÁRIO I 
SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Identificação do Nome (próprio e dos 

colegas) em momentos de 

comunicação 

 
 

• Escuta de histórias lidas ou contadas 

 

 

 
• Leitura de imagem 

 

 

 
• Imitação (vocalização, gestos e 

movimentos) 

 
 

• Formas de expressão e 

comunicação 

(movimentos, gestos, expressões faciais, 

balbucios e choros) 

 
 

• Comunicação e expressão 

• Gêneros textuais: Contos clássicos, 

Poemas, Canções de ninar, Cantigas 

populares e Brincos. 

 
 

• Exploração de materiais 

impressos 

• Exploração de suportes de escrita 

(SP.EI01EF01.s.01) Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive. 

EF-1.1Atender ao ser chamado pelo nome, em situações cotidianas ou em brincadeiras. 

EF-1.2 Interessar-se por reconhecer a si mesmo e aos colegas em fotografias e nos momentos de interação e brincadeiras. 

 
 

(SP.EI01EF03.s.03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos 

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

EF-3.1 Ouvir histórias com vários recursos contadas e/ou dramatizadas pelo educador. 

 
 

(SP.EI01EF04.s.04) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor. 

EF- 4.1 Vivenciar e reagir nos momentos de contação de histórias. 

EF- 4.2 Utilizar-se de onomatopeias para indicar objetos, animais observados e outros. 

 
 

(SP.EI01EF05.s.05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos ao ler histórias e ao cantar. 

EF-5.1 Apreciar canções de ninar, cantigas populares e brincos. 

 
 

(SP.EI01EF06.s.06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de 

expressão. 

EF-6.1 Comunicar-se por meio do balbucio, choro, expressões faciais e gestos em diferentes situações de rotina. 

EF-6.2 Produzir respostas aos estímulos do educador ou do meio. 

EF-6.3 Compreender pequenas frases articuladas e pronunciadas corretamente pelo adulto. 

 

(SP.EI01EF02.s.02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. 

(SP.EI01EF08.s.08) Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, 

receitas, quadrinhos, anúncios, etc.). 

EF-2.1/8.1- Vivenciar momentos de escuta de diferentes gêneros. 

EF -2.2/8.2- Ouvir músicas em diferentes situações da rotina. 

 
 

(SP.EI01EF07.s.07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores(livro, revista, 

gibi, jornal, cartaz, cd, tablete, etc.) 

(SP.EI01EF09.s.09) Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita. 

EF-9.1 Explorar livros e objetos adequados à faixa etária. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

2º BIMESTRE -BERÇÁRIO I 
SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Propriedades dos objetos e materiais 

 

 
• Relações de causa e efeito 

 

 

• Exploração do ambiente 

 

 

 
• Deslocamento de si e dos objetos 

• Exploração dos Espaços 

 

• Diferenças e semelhanças dos objetos 

 

 
• Ritmos, velocidade e fluxos 

(SP.EI01ET01.s.01). Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 

ET-1.1-Explorar diferentes objetos sentindo suas texturas e temperaturas. 

ET-1.2-Perceber diferentes odores naturais e artificiais. 

ET-1.3-Perceber diferentes sons da natureza produzidos no ambiente. 

 

(SP.EI01ET02.s.02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover, etc) na 

interação com o mundo físico. 

ET-2.1-Explorar diversos objetos percebendo os efeitos de suas ações sobre eles. 

 

(SP.EI01ET03.s.03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

ET-3.1- Vivenciar diferentes sensações nos diversos ambientes. 

ET-3.2-Estabelecer contato com o ambiente externo, ao ar livre e natural. 

 
 

(SP.EI01ET04.s.04) Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos 

de si e dos objetos. 

ET-4.1-Familiarizar-se gradativamente com o próprio corpo a partir de movimentos e estímulos oferecidos pelo educador. 

ET-4.2-Persistir em alcançar um brinquedo desejado. 

 
 

(SP.EI01ET05.s.05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. 

ET-5.1-Explorar as características (semelhanças e diferenças) de diversos materiais através do corpo (mãos, pés, boca, nariz e 

ouvido). 

 

(SP.EI01ET06.s.06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, 

balanços, escorregadores, etc). 

ET-6.1- Vivenciar brincadeiras que envolvam o movimento, divertindo-se com as expressividades de seu corpo. 

ET-6.2- Explorar diferentes ritmos nas músicas e brincadeiras. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

2º BIMESTRE - BERÇÁRIO I 
SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

•  Consciência de si 
e do outro 

 

 
 

• Uso de seu corpo na exploração de 
objetos 

 

 

 

 

 
 

• Interação em diversos contextos 

• Relações com pessoas próximas e com 

seus colegas 

 

 

 

 

• Comunicação e expressão 

• Reconhecimento de seu corpo 

• Expressão de emoções 

(SP.EI01EO01.s.01) Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. 

EO -1.1 Reconhecer pessoas com as quais tem mais contato, identificando-as (familiares, educadores e pessoas de seu 

convívio). 
EO -1.2 Demonstrar sentimentos (medo, alegria, desagrado e vontade) perante pessoas estranhas e conhecidas. 

 
 

(SP.EI01EO02.s.02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais 

participa. 

EO -2.1- Familiarizar-se gradativamente com o próprio corpo a partir de movimentos e estímulos oferecidos pelos 

educadores/familiares. 

EO -2.2- Explorar movimentos com diferentes objetos de formas variadas. 

 
 

(SP.EI01EO03.s.03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e 

brinquedos. 

(SP.EI01EO06.s.06) Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos adaptando-se ao convívio social. 

EO -3.1/6.1 - Interagir em diferentes espaços com materiais, objetos e brinquedos, percebendo sua ação sobre eles, em 

diversas situações. 

 

 

(SP.EI01EO04.s.04) Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras. 

(SP.EI01EO05.s.05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene 

brincadeira e descanso. 

EO -4.1/5.1 Demonstrar através do choro, gestos e expressões faciais quando algo ou alguém o agrada ou desagrada, fazendo 

uso de diferentes formas de comunicação. 

EO-4.2 Demonstrar confiança nas situações de comunicação, troca, alimentação, descanso e cuidados pessoais. 

EO -4.3/5.2 Familiarizar-se com sua imagem construindo sua identidade pessoal e cultural. 

EO -4.4/5.3 Explorar os sentidos: paladar, tato, olfato, visão e audição. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

  2º BIMESTRE - BERÇÁRIO I 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Fontes Sonoras 

• Experimentação do som 

 

 

• FAZER ARTÍSTICO: 

- Manipulação de materiais 

- Grafismo 

• APRECIAÇÃO: 

- Observação de imagens diversas. 

Indicações: 

1ºSEMESTRE: Kandinsk 

2º SEMESTRE: Miró 

 
 

• Fontes Sonoras¹ 

• Experimentação do som 

• Gêneros musicais (músicas infantis e 

clássicas). 
Indicações: 

 

Vivaldi, Choppin, 

Bethoven e Mozart 

SP.EI01TS01.s.01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. 

TS-1.1- Experimentar sons produzidos por objetos ao sacudir, bater, chacoalhar e apertar. 

TS-1.2- Brincar com os sons que produz com o corpo, auxiliado pelo educador (vozes, palmas, estalar). 

TS-1.3- (Explorar)/Reproduzir os sons do ambiente (barulho de carro, pássaros, chuva). 

 
 

(SP.EI01TS02.s.02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. 

(SP.EI01TS00.n.01) Observar diversas imagens em diferentes suportes. 

TS-2.1.N-Observar objetos e imagens. 

TS-2.2-Experimentar diferentes recursos, sentindo a textura e os efeitos que produz. 

 

 

 

(SP.EI01TS03.s.03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias. 

TS-3.1- Brincar com os sons da voz e brinquedos sonoros. 

TS-3.2- Reagir a diferentes fontes sonoras (escuta). 

TS-3.3-Ouvir músicas dos gêneros clássicos e infantis. 

TS- 3.4-Ouvir músicas cantadas pelo educador. 

1 Fontes Sonoras: Todo e qualquer material produtor ou propagador de sons: voz, corpo, objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos sonoros. 

Onomatopaicos¹- reprodução aproximada de um som natural, de qualquer origem. 

Idiofones²: Esta categoria compreende a maior parte dos instrumentos executados por atrito, como o reco-reco, por agitação, como o chocalho, ou percutidos onde o som é 

produzido pelo próprio corpo do instrumento, são naturalmente sonoros. Exemplos: caxixi, ganzá, chocalho, reco-reco, clavas, triângulo, sino, tambor etc. 
Propriedades do som³- altura (grave e agudo), duração (curto e longo), intensidade (fraco e forte), densidade (sons diferentes simultaneamente) e timbre (fonte sonora). 
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3º BIMESTRE - BERÇÁRIO I 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO GESTOS E MOVIMENTOS 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Movimentos e expressões (SP.EI01CG01.s.01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. 

CG- 1.1 Começar a perceber que suas emoções, necessidades e desejos têm efeito nos outros. 

CG- 1.2 Sentir e perceber as partes do corpo. 

• Possibilidades Corporais (SP.EI01CG02.s.02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e 

desafiantes. 

CG- 2.6 Interagir com objetos investigando suas possibilidades e efeitos sobre sua ação, desenvolvendo a percepção dos sentidos (tátil, 

auditivo, visual). 
CG- 2.7 Explorar todo o ambiente, erguendo-se, desenvolvendo a marcha e arriscando os primeiros passos com ajuda do adulto ou 

 apoio. 

• Imitação (SP.EI01CG03.s.03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 

CG-3.1- Observar e imitar os gestos, movimentos de outras crianças, adultos e animais, brincando com suas expressões. 

 

• Estabelecimento de vínculos 

e expressões de suas 

necessidades 

 

(SP.EI01CG04.s.04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 

CG-4.1 Reconhecer as pessoas que lhe cuidam, solicitando colo ou aconchego. 

 

• Coordenação 

motora fina- ampliação de 

movimentos 

 

(SP.EI01CG05.s.05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de 

diferentes materiais e objetos. 

CG-5.1 Usar suas ações e explorações sobre os objetos (segurar com a mão objetos de diferentes tamanhos e tipos, alcançar objetos 

próximos, jogar e deixar cair, transferir objetos de uma mão para outra, colocar objetos dentro de outros). 
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CAMPO DE EXPEIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 
3º BIMESTRE - BERÇÁRIO I 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Identificação do Nome 
(próprio e dos colegas) em 
momentos de comunicação 

 

 

• Escuta de histórias lidas ou 

contadas 

 

 

• Leitura de imagens 

 

 

 
• Imitação (vocalização, gestos 

e movimentos) 

 

 

• Formas de expressão 

e comunicação 

(movimentos, gestos, expressões 

faciais, balbucios e choros) 
 

• Comunicação e expressão 

Gêneros textuais: Contos clássicos, 

Poemas, Parlendas, Canções de ninar, 

Cantigas populares e Brincos. 

(SP.EI01EF01.s.01) Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive. 

EF- 1.1Atender ao ser chamado pelo nome, em situações cotidianas ou em brincadeiras. 

EF- 1.2 Interessar-se por reconhecer a si mesmo e aos colegas em fotografias e nos momentos de interação e brincadeiras. 

 

 

(SP.EI01EF03.s.03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura 

do adulto - leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas). 

EF- 3.2 Ouvir histórias com vários recursos contadas e/ou dramatizadas pelo educador. 

 
 

(SP.EI01EF04.s.04) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor. 

EF- 4.1 Vivenciar e reagir nos momentos de contação de histórias. 

EF- 4.2 Utilizar-se de onomatopeias para indicar objetos, animais observados e outros. 

 
 

(SP.EI01EF05.s.05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos ao ler histórias e ao cantar. 

EF- 5.1 Apreciar canções de ninar, cantigas populares e brincos. 

EF- 5.2 Observar as expressões faciais do educador na contação de histórias e ao cantar. 

 
 

(SP.EI01EF06.s.06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão. 

EF- 6.1 Produzir respostas aos estímulos do educador ou do meio. 

EF- 6.2 Compreender pequenas frases articuladas e pronunciadas corretamente pelo adulto. 

 
 

(SP.EI01EF02.s.02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. 

(SP.EI01EF08.s.08) Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, 

quadrinhos, anúncios, etc.). 

EF- 2.1/8.1- Vivenciar momentos de escuta de diferentes gêneros 

EF- 2.2/8.2 - Escutar poemas, parlendas e canções brincando. 

EF -2.3/8.3- Ouvir músicas em diferentes situações da rotina. 
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• Exploração de 

materiais impressos 

• Exploração de suportes de 

escrita 

 

(SP.EI01EF07.s.07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores(livro, revista, gibi, 

jornal, cartaz, cd, tablete, etc.) 

(SP.EI01EF09.s.09) Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita. 

EF- 7.1 Explorar diferentes tipos de materiais impressos e audiovisuais em suas brincadeiras. 

EF- 9.1 Explorar diferentes instrumentos e suportes de escrita em situações de brincadeiras ou de pequenos grupos. 

OBSERVAÇÃO: AS INDICAÇÕES DE GÊNEROS E PORTADORES SÃO ANUAIS NA DCM. A ESCOLHA FICARÁ A CRITÉRIO DO PROFESSOR DE ACORDO COM O QUE É 

POSSÍVEL PROVIDENCIAR ÀS CRIANÇAS/ FAMÍLIAS, RESPEITANDO AS DIFERENTES REALIDADES. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

3º BIMESTRE - BERÇÁRIO I 
SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Propriedades dos objetos e 
materiais 

(SP. EI01ET01. s.01). Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 

ET- 1.1-Explorar diferentes objetos sentindo suas texturas e temperaturas. 

ET- 1.2-Perceber diferentes odores naturais e artificiais. 

ET- 1.3-Perceber diferentes sons da natureza produzidos no ambiente. 

ET- 1.4-Observar as cores presentes no ambiente e objetos. 

• Relações de causa e efeito (SP. EI01ET02. s.02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover, etc) na interação com 

o mundo físico. 

ET-2.1-Interagir com o meio e objetos, descobrindo suas possibilidades e efeitos sob sua ação: causa, efeito e permanência. 

• Exploração do ambiente 

 
(SP.EI01ET03.s.03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

ET-3.1- Vivenciar diferentes sensações nos diversos ambientes. 

ET-3.2- Descobrir por meio dos seus sentidos os seres vivos do seu entorno. 

 

• Deslocamento de si e 
dos objetos 

• Exploração dos 
Espaços 

 

(SP.EI01ET04.s.04) Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e 

dos objetos. 

ET-4.1-Explorar diferentes formas de deslocamentos apoiando nos recursos presentes no espaço, equilibrando-se e andando. 

ET-4.2- Persistir em alcançar um brinquedo desejado. 

 
• Diferenças e semelhanças dos 

objetos 

 
(SP.EI01ET05.s.05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. 

ET-5.3 -Explorar as características (semelhanças e diferenças) de diversos materiais através do corpo (mãos, pés, boca, nariz e ouvido). 

 

• Ritmos, velocidade e fluxos 

 
(SP.EI01ET06.s.06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, 

escorregadores, etc). 

ET-6.1-Interagir com adultos e crianças em cantigas e brincadeiras cantadas. 

 ET-6.2-Explorar diferentes ritmos nas músicas e brincadeiras. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

3º BIMESTRE - BERÇÁRIO I 
SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

•  Consciência de si 

e do outro 

 
 

• Uso de seu corpo na 
exploração de objetos 

 

 

 

• Interação em diversos 

contextos 

• Relações com pessoas 

próximas e com seus 

colegas 

 

• Comunicação e expressão 

• Reconhecimento de seu 

corpo 

• Expressão de emoções 

(SP.EI01EO01.s.01) Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. 

EO- 1.1 Reconhecer pessoas com as quais tem mais contato, identificando-as (familiares, educadores e pessoas de seu convívio). 

EO- 1.2 Envolver-se em jogos simples de dar e receber. 

 
(SP.EI01EO02.s.02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. 

EO-2.1- Familiarizar-se gradativamente com o próprio corpo a partir de movimentos e estímulos oferecidos pelos educadores. 

EO-2.2- Explorar movimentos com diferentes objetos de formas variadas. 

EO-2.3- Lançar objetos em determinada direção. 

 
(SP.EI01EO03.s.03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos. 

(SP.EI01EO06.s.06) Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos adaptando-se ao convívio social. 

EO-3.1/6.1 - Interagir em diferentes espaços com materiais, objetos e brinquedos, percebendo sua ação sobre eles, em diversas situações. 

 

 

(SP.EI01EO04.s.04) Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras. 

(SP.EI01EO05.s.05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene brincadeira e 

descanso. 

EO- 4.1 Demonstrar confiança nas situações de comunicação, troca, alimentação, descanso e cuidados pessoais. 

EO-4.2/5.1 Familiarizar-se com sua imagem construindo sua identidade pessoal e cultural. 

EO-4.3/5.2 Explorar os sentidos: paladar, tato, olfato, visão e audição. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

  3º BIMESTRE - BERÇÁRIO I 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Fontes Sonoras 

• Experimentação do som 

 

 

• FAZER ARTÍSTICO: 

- Manipulação de materiais 

- Grafismo 

• APRECIAÇÃO: 

- Observação de imagens diversas. 

Indicações: 

1ºSEMESTRE: Kandinsk 

2º SEMESTRE: Miró 

 
 

• Fontes Sonoras¹ 

• Experimentação do som 

• Gêneros musicais (músicas 

infantis e clássicas). 

Indicações: 

Vivaldi, Choppin, 

Bethoven e Mozart 

(SP. EI01TS01. s.01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. 

TS- 1.1- Experimentar sons produzidos por objetos ao sacudir, bater, chacoalhar e apertar. 

TS- 1.2- Brincar com os sons que produz com o corpo, auxiliado pelo educador (vozes, palmas, estalar). 

TS- 1.3- (Explorar)/ Reproduzir os sons do ambiente (barulho de carro, pássaros, chuva). 

 

(SP. EI01TS02. s.02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. 

(SP. EI01TS00. n.01) Observar diversas imagens em diferentes suportes. 

TS- 2.1.N-Observar objetos e imagens. 

TS- 2.2-Experimentar diferentes recursos, sentindo a textura e os efeitos que produz. 

 

 

 

 

(SP.EI01TS03.s.03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, 

músicas e melodias. 

TS- 3.1- Brincar com os sons da voz e brinquedos sonoros. 

TS- 3.2- Reagir a diferentes fontes sonoras (escuta). 

TS- 3.3-Ouvir músicas dos gêneros clássicos e infantis. 

TS- 3.4-Ouvir músicas cantadas pelo educador. 

1 Fontes Sonoras: Todo e qualquer material produtor ou propagador de sons: voz, corpo, objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos sonoros. 

Onomatopaicos¹- reprodução aproximada de um som natural, de qualquer origem. 

Idiofones²: Esta categoria compreende a maior parte dos instrumentos executados por atrito, como o reco-reco, por agitação, como o chocalho, ou percutidos onde o som é produzido pelo próprio corpo do instrumento, são naturalmente 
sonoros. Exemplos: caxixi, ganzá, chocalho, reco-reco, clavas, triângulo, sino, tambor etc. 

Propriedades do som³- altura (grave e agudo), duração (curto e longo), intensidade (fraco e forte), densidade (sons diferentes simultaneamente) e timbre (fonte sonora). 
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4º BIMESTRE - BERÇÁRIO I 

 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO GESTOS E MOVIMENTOS 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Movimentos e expressões (SP.EI01CG01.s.01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. 

CG- 1.1 Começar a perceber que suas emoções, necessidades e desejos têm efeito nos outros. 

CG- 1.2 Sentir e perceber as partes do corpo. 

 

• Possibilidades Corporais 

 

(SP.EI01CG02.s.02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e 

desafiantes. 

CG-2.1 Interagir com objetos investigando suas possibilidades e efeitos sobre sua ação, desenvolvendo a percepção dos sentidos (tátil, 

auditivo, visual). 
CG-2.2 Explorar todo o ambiente, erguendo-se, desenvolvendo a marcha e arriscando os primeiros passos sem ajuda do adulto ou 

 apoio. 

• Imitação (SP.EI01CG03.s.03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 

CG-3.1- Observar e imitar os gestos, movimentos de outras crianças, adultos e animais, brincando com suas expressões. 

 

• Estabelecimento de vínculos 

e expressões de suas 

necessidades 

 
(SP.EI01CG04.s.04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 

CG- 4.1 Reconhecer as pessoas que lhe cuidam, solicitando colo ou aconchego. 

 

• Coordenação 

motora fina- ampliação de 

movimentos 

 

(SP.EI01CG05.s.05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de 

diferentes materiais e objetos. 

CG- 5.1 Usar suas ações e explorações sobre os objetos (segurar com a mão objetos de diferentes tamanhos e tipos, alcançar objetos 

próximos, jogar e deixar cair, transferir objetos de uma mão para outra, colocar objetos dentro de outros). 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 4º BIMESTRE - 

BERÇÁRIO I 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Identificação do 

Nome (próprio e dos 

colegas) em 

momentos de 

comunicação 

 
 

• Escuta de histórias 

lidas ou contadas 

 
 

• Leitura de imagens 

 

 

• Imitação (vocalização, 

gestos e movimentos) 

 

 

• Formas de 

expressão e 

comunicação 
(movimentos, gestos, 

expressões faciais, 

balbucios e choros) 

(SP.EI01EF01.s.01) Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive. 

1.1 Atender ao ser chamado pelo nome, em situações cotidianas ou em brincadeiras. 

1.2 Interessar-se por reconhecer a si mesmo e aos colegas em fotografias e nos momentos de interação e brincadeiras. 

 

 

 

(SP.EI01EF03.s.03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do 

adulto - leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas). 

3.1 Ouvir histórias com vários recursos contadas e/ou dramatizadas pelo educador. 

 

(SP.EI01EF04.s.04) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor. 

4.1 Vivenciar e reagir nos momentos de contação de histórias. 

4.2 Utilizar-se de onomatopeias para indicar objetos, animais observados e outros. 

 
(SP.EI01EF05.s.05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos ao ler histórias e ao cantar. 

5.1 Apreciar canções de ninar, cantigas populares e brincos. 

5.2 Observar as expressões faciais do educador/(adulto) na contação de histórias e ao cantar. 

 

 

(SP.EI01EF06.s.06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão. 

6.1 Produzir respostas aos estímulos do educador ou do meio. 

6.2 Compreender pequenas frases articuladas e pronunciadas corretamente pelo adulto. 
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• Comunicação e 

expressão 

Gêneros textuais: Contos 

clássicos, Poemas, 

Parlendas, Canções de 

ninar, Cantigas populares 

e Brincos. 

 

 

 

 

 
• Exploração de 

materiais 

impressos 

• Exploração de 

suportes de escrita 

 

(SP.EI01EF02.s.02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. 

(SP.EI01EF08.s.08) Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, 

quadrinhos, anúncios, etc.). 

EF- 2.1/8.1- Vivenciar momentos de escuta de diferentes gêneros 

EF- 2.2/8.2 - Escutar poemas, parlendas e canções brincando. 

EF -2.2/8.2- Ouvir músicas em diferentes situações da rotina. 

 

 

 

(SP.EI01EF07.s.07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores(livro, revista, gibi, jornal, 

cartaz, cd, tablete, etc.) 

(SP.EI01EF09.s.09) Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita. 

EF- 7.1 Explorar diferentes tipos de materiais impressos e audiovisuais em suas brincadeiras. 

EF- 9.1 Explorar diferentes instrumentos e suportes de escrita em situações de brincadeiras ou de pequenos grupos. 

OBSERVAÇÃO: AS INDICAÇÕES DE GÊNEROS E PORTADORES SÃO ANUAIS NA DCM. A ESCOLHA FICARÁ A CRITÉRIO DO PROFESSOR DE ACORDO COM O QUE É 

POSSÍVEL PROVIDENCIAR ÀS CRIANÇAS/ FAMÍLIAS, RESPEITANDO AS DIFERENTES REALIDADES. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

4º BIMESTRE -BERÇÁRIO I 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Propriedades dos 
objetos e materiais 

(SP.EI01ET01.s.01). Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 

ET- 1.1-Explorar diferentes objetos sentindo suas texturas e temperaturas. 

ET- 1.2-Perceber diferentes odores naturais e artificiais. 

ET- 1.3-Perceber diferentes sons da natureza produzidos no ambiente. 

ET- 1.4-Observar as cores presentes no ambiente e objetos. 

• Relações de causa e 

efeito 

(SP.EI01ET02.s.02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover, etc) na interação com o mundo 

físico. 

ET- 2.1-Interagir com o meio e objetos, descobrindo suas possibilidades e efeitos sob sua ação: causa, efeito e permanência. 

• Exploração do 
ambiente 

(SP.EI01ET03.s.03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

ET- 3.1- Vivenciar diferentes sensações nos diversos ambientes. 

ET- 3.2- Descobrir por meio dos seus sentidos os seres vivos do seu entorno. 

ET- 3.3-Observar as características dos seres vivos: pessoas e animais. 

• Deslocamento 
de si e dos 
objetos 

• Exploração 
dos Espaços 

(SP.EI01ET04.s.04) Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos 

objetos. 

ET- 4.1-Explorar diferentes formas de deslocamentos apoiando nos recursos presentes no espaço, equilibrando-se e andando. 

ET- 4.2-Persistir em alcançar um brinquedo desejado. 

• Diferenças e 
semelhanças dos 
objetos 

 

(SP.EI01ET05.s.05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. 

ET- 5.1 -Explorar as características (semelhanças e diferenças) de diversos materiais através do corpo (mãos, pés, boca, nariz e ouvido). 

• Ritmos, velocidade e 
fluxos 

(SP.EI01ET06.s.06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, 

escorregadores, etc). 

ET- 6.1-Interagir com adultos e crianças em cantigas e brincadeiras cantadas. 

 ET- 6.2-Explorar diferentes ritmos nas músicas e brincadeiras. 
ET- 6.3- Explorar diferentes brinquedos que envolvam a percepção da velocidade. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

4º BIMESTRE- BERÇÁRIO I 

SABERES E 

CONHECIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

•  Consciência de si 
e do outro 

 

 
 

• Uso de seu corpo na 
exploração de objetos 

 

 

 

 

• Interação em 

diversos contextos 

• Relações com 

pessoas próximas e 

com seus colegas 

 

 

• Comunicação e 

expressão 

• Reconhecimento de 

seu corpo 

• Expressão de 
emoções 

(SP.EI01EO01.s.01) Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. 

EO- 1.1 Reconhecer pessoas com as quais tem mais contato, identificando-as (familiares, educadores e pessoas de seu convívio). 

EO- 1.2 Envolver-se em jogos simples de dar e receber. 

 

 

(SP.EI01EO02.s.02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. 

EO-2.1- Familiarizar-se gradativamente com o próprio corpo a partir de movimentos e estímulos oferecidos pelos educadores. 

EO-2.2- Explorar movimentos com diferentes objetos de formas variadas. 

EO-2.3- Lançar objetos em determinada direção. 

 

 

(SP.EI01EO03.s.03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos. 

(SP.EI01EO06.s.06) Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos adaptando-se ao convívio social. 

EO-3.1/6.1 - Interagir em diferentes espaços com materiais, objetos e brinquedos, percebendo sua ação sobre eles, em diversas situações. 

 

 

 

 

(SP.EI01EO04.s.04) Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras. 

(SP.EI01EO05.s.05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene brincadeira e descanso. 

EO- 4.1 Demonstrar confiança nas situações de comunicação, troca, alimentação, descanso e cuidados pessoais. 

EO- 4.2/5.1 Familiarizar-se com sua imagem construindo sua identidade pessoal e cultural. 

EO-4.3/5.2 Explorar os sentidos: paladar, tato, olfato, visão e audição. 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

  4º BIMESTRE - BERÇÁRIO I 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Fontes Sonoras 

• Experimentação do som 

 

 

 
• FAZER ARTÍSTICO: 

- Manipulação de materiais 

- Grafismo 

• APRECIAÇÃO: 

- Observação de imagens diversas 

Indicações: 

1ºSEMESTRE: Kandinsk 

2º SEMESTRE: Miró 

 
• Fontes Sonoras¹ 

• Experimentação do som 

• Gêneros musicais (músicas infantis e 

clássicas). 

Indicações: 

Vivaldi, Choppin, 

Bethoven e Mozart 

(SP.EI01TS01.s.01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. 

TS- 1.1- Experimentar sons produzidos por objetos ao sacudir, bater, chacoalhar e apertar. 

TS- 1.2- Brincar com os sons que produz com o corpo, auxiliado pelo educador (vozes, palmas, estalar). 

TS- 1.3- Reproduzir os sons do ambiente (barulho de carro, pássaros, chuva). 

 
 

(SP.EI01TS02.s.02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. 

(SP.EI01TS00.n.01) Observar diversas imagens em diferentes suportes. 

TS-2.1.N-Observar objetos e imagens. 

TS-2.2-Experimentar diferentes recursos, sentindo a textura e os efeitos que produz. 

 

 

 

(SP.EI01TS03.s.03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias. 

TS-3.1- Brincar com os sons da voz e brinquedos sonoros. 

TS-3.2- Reagir a diferentes fontes sonoras (escuta). 

TS-3.3-Ouvir músicas dos gêneros clássicos e infantis. 

TS- 3.4-Ouvir músicas cantadas pelo educador. 

TS -3.5- Apreciar diferentes manifestações artísticas de sua comunidade e de outras culturas. 

1 Fontes Sonoras: Todo e qualquer material produtor ou propagador de sons: voz, corpo, objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos sonoros. 

Onomatopaicos¹- reprodução aproximada de um som natural, de qualquer origem. 

Idiofones²: Esta categoria compreende a maior parte dos instrumentos executados por atrito, como o reco-reco, por agitação, como o chocalho, ou percutidos onde o som é 
produzido pelo próprio corpo do instrumento, são naturalmente sonoros. Exemplos: caxixi, ganzá, chocalho, reco-reco, clavas, triângulo, sino, tambor etc. 

Propriedades do som³- altura (grave e agudo), duração (curto e longo), intensidade (fraco e forte), densidade (sons diferentes simultaneamente) e timbre (fonte sonora). 

FONTE: DIRETRIZ CURRICULAR MUNICIPAL/2020 EDUCAÇÃO INFANTIL. ITAPEVA/ SP 


