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MATRIZ REGULADORA- EDUCAÇÃO INFANTIL- 2021 

1º BIMESTRE 
CRIANÇAS BEM PEQUENAS – MATERNAL I 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTO 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Gestos e Movimentos 

-------------------- 

• Possibilidades Corporais 

(BERÇÁRIO II) 
------------------- 

• Combinação e orientações de 

movimentos 

• Imitação e ações mais 

coordenadas e intencionais de 

seus movimentos (BERÇÁRIO 

II) 
------------------- 

• Cuidados com o próprio corpo 
 

 

• Coordenação motora fina- 

ampliação de movimentos 
(BERÇÁRIO II) 

(SP.EI02CG01.s.01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

CG-1.1 - Reproduzir posturas, movimentos e gestos a partir de suas experiências. 

CG-1.2 - Experimentar novos gestos e movimentos da sua cultura. 

 

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

CG-2.1 Explorar todo o ambiente, andando, subindo e descendo com ou sem ajuda, localizando objetos e desenvolvendo habilidades de força, 

velocidade, resistência e flexibilidade. (BERÇÁRIO II) 

 

(SP.EI02CG03.s.03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

CG -3.1 Explorar espaços simples e familiares fazendo uso de movimentos. 

CG- 3.2 Vivenciar e explorar diferentes formas de caminhar pelo espaço respondendo orientações. 

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

CG-3.3 Observar e imitar os gestos, movimentos de outras crianças, adultos e animais, brincando com suas expressões. (BERÇÁRIO II) 

 

(SP.EI02CG04.s.04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

CG- 4.1 Adquirir progressiva autonomia ao alimentar-se. 

CG- 4.2 Perceber em si e no outro os cuidados com o corpo e bem-estar. 

CG- 4.3 Conhecer a importância da higiene dos dentes, interessando-se progressivamente pela escovação. 

 

(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 Manipular diferentes objetos aprimorando sua coordenação de movimentos de preensão, encaixe e lançamento. (BERÇÁRIO II) 

(SP.EI02CG05.s.05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

CG-5.1. Experimentar e empregar movimentos de preensão palmar e de pinça (pegar, rasgar, desenhar, pintar, folhear). 

CG-5.2. Empregar a preensão palmar e de pinça para pegar objetos grandes e pequenos, manipular e descobrir novas formas de exploração 
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ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Identificação do Nome em 
momentos de comunicação 
(BERÇÁRIO II) 

• Expressão oral 

• Ampliação do vocabulário 
------------------- 

• Recitação de textos poéticos 

• Rimas em cantigas e textos 
poéticos 

------------------- 

• Diferença de escrita e Ilustração 

• Comportamento leitor 

• Gêneros textuais 

(Contos clássicos e histórias de 

repetição, histórias com imagens 

e textos curtos). 
 

 

• Manipulação de portadores 
textuais e usos sociais 
(BERÇÁRIO II) 

• Portadores textuais 

(Livros, revistas, folhetos, 

cardápio, embalagens, símbolos 

do cotidiano, nome próprio... 
• Gêneros textuais 

(Parlendas, quadrinhas, 

receitas, bilhetes e listas) 
 

 

• Comunicação escrita 

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

EF- 1.1 Reconhecer os nomes de pessoas com quem convive. (BERÇÁRIO II) 

EF-1.2 Responder ao ser chamado pelo nome, em situações cotidianas ou em brincadeiras. (BERÇÁRIO II) 

EF- 1.3 Reconhecer a si mesmo e aos colegas em fotos. (BERÇÁRIO II) 
(SP.EI02EF01.s.01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

EF- 1.4-Expressar desejos, necessidades e sentimentos como medo, frustração, alegria nas diversas situações cotidianas. 

EF- 1.5- Participar de situações orais coletivas apoiando-se na fala complementar do educador. 

 

(SP.EI02EF02.s.02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 

EF- 2.1 Apreciar a leitura de textos poéticos lidos pelo educador. (rimas) 

EF- 2.2 Vivenciar situações que envolvem os textos poéticos e cantigas de roda se apoiando nos gestos. 

 

(SP.EI02EF03.s.03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e 

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

EF- 3.1 Ouvir e apreciar histórias infantis, acompanhando as ilustrações. 

EF- 3.2 Participar de diferentes e repetidas situações de escuta de textos da tradição oral e histórias diversas. 

 

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

cd, tablete, etc.) (BERÇÁRIO II) 

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

EF- 7.1/9.1 Realizar leitura de imagens com diferentes recursos tecnológicos e midiáticos. (BERÇÁRIO II) 

EF- 7.2/9.2 Explorar diferentes tipos de materiais impressos e audiovisuais em suas brincadeiras. (BERÇÁRIO II) 

EF- 7.3/9.3 Observar e apreciar diferentes tipos de portadores textuais. (BERÇÁRIO II) 

EF- 7.1/9.1 Participar de situações de exploração de diferentes gêneros textuais. 

 

(SP.EI02EF09.s.09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

EF- 9.1 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita. 
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ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Exploração das propriedades 

dos objetos 
----------------------- 

• Relações de causa e efeito 
(BERÇÁRIO II) 

• Elementos da natureza 
 

 

• Classificação e atributos dos 

objetos 
---------------------- 

• Conceitos básicos de tempo 

----------------------- 

• Contagem (tentativas) 

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

ET- 1.1 Manipular diferentes objetos sentindo as texturas. (BERÇÁRIO II) 
ET- 1.2 Manusear diferentes objetos e materiais descobrindo algumas de suas propriedades. (BERÇÁRIO II) 

(SP.EI02ET01.s.01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, 

tamanho). 

ET- 1.3-Observar diferenças e semelhanças entre objetos (textura, tamanho). 

 

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

físico. (BERÇÁRIO II) 

ET- 2.1 Perceber os efeitos de suas ações sobre objetos diversos. (BERÇÁRIO II) 

ET- 2.2 Explorar as possibilidades dos objetos, agindo sobre eles. (BERÇÁRIO II) 
(SP.EI02ET02.s.02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc) 

ET-2.3 Explorar os elementos da natureza (água, terra, areia, entre outros) através de experimentos e brincadeiras. 

ET- 2.1- Realizar observações simples e descobrir diferentes fenômenos da natureza (vento, chuva). 

 

(SP.EI02ET05.s.05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

ET-5.1- Manipular brinquedos e objetos, com o apoio do educador, descobrindo suas possibilidades de classificação conforme atributos pré- 

determinados (cor, tamanho). 
ET-5.2- Explorar diferentes materiais conhecendo, com o apoio do educador, seus atributos referentes ao tamanho, peso, cor e forma. 

 

(SP.EI02ET06.s.06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, 

devagar). 

ET-6.1- Perceber períodos de tempo (agora e depois) na rotina diária com orientação do educador. 

ET-6.2- Indicar elementos da rotina diária (manhã e tarde) com ajuda do educador. 

 

(SP.EI02ET07.s.07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

ET-7.1- Vivenciar situações de contagem em brincadeiras e contextos significativos. 

ET-7.2- Realizar tentativas de contagem nas diferentes situações do seu cotidiano. 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
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• Atitudes de cuidado consigo e 
com o outro 

----------------------- 

• Imagem positiva de si 

• Autoconfiança 

----------------------- 

• Regras simples de convívio 
social 

• Interação em diversos contextos 

----------------------- 

• Comunicação com foco na 

interação 

• Conhecimento de si 

• Reconhecimento de suas 

características físicas e do outro 

(SP.EI02EO01.s.01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

EO- 1.1- Demonstrar interesse ou preocupação consigo mesmo e com o outro em momentos de interação das crianças da mesma idade, de 

idades diferentes e com adultos. 

EO-1.2 - Adquirir progressiva autonomia ao alimentar-se, e cuidando de suas necessidades básicas. 

 

(SP.EI02EO02.s.02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

EO-2.1- Apropriar-se progressivamente de sua imagem, percebendo em si e no outro os cuidados com o corpo e bem-estar, identificando algumas 

características físicas pessoais. 

 

(SP.EI02EO03.s.03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. 

(SP.EI02EO06.s.06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

EO-3.1/6.1 Participar de diversos jogos e brincadeiras 

EO-3.2/6.2 Perceber regras simples de convívio coletivo. 

EO-3.3/6.3 Participar de jogos simbólicos, imitando e representando suas vivências com intervenção do adulto. 

EO-3.4/6.4 Respeitar regras simples de convívio coletivo. 

 

(SP.EI02EO04.s.04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

(SP.EI02EO05.s.05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

EO-4.1/5.1 Expressar desejos, necessidades, preferências e sentimentos, fazendo-se se compreender. 

EO-4.2/5.2 Identificar seus colegas e algumas pessoas da família, chamando-as pelo nome próprio. 

EO- 4.3/5.3 Identificar algumas partes do corpo. (BERÇÁRIO II) 

EO-4.4/5.4- Reconhecer sua imagem construindo sua identidade pessoal e cultural. (BERÇÁRIO II) 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
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• Fontes Sonoras 

• Propriedade do som 3 

(intensidade, altura e duração) 

• Gêneros musicais: 

• INDICAÇÕES: étnica indígenas 

e/ou africanas, infantis, clássica: 

Mozart e/ou cultura local. 
----------------------- 

 

• Manipulação de materiais; 

• Grafismo. 

• Observação e identificação de 

imagens diversas. 

• Expressão e sensibilidade das 

linguagens artísticas: arte visual, 

teatro, dança e música. 

INDICAÇÕES DE PINTORES: 

Romero Britto e Ricardo Ferrari/ 

Aldemir Martins e Ivan Cruz 

(SP.EI02TS01.s.01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. 

TS- 1.1.Brincar com os sons da voz e do corpo. 

TS-1.2.Reproduzir sons onomatopaicos¹. 

TS-1.3 Identificar sons onomatopaicos¹ (animais, meios de transporte, elementos da natureza). (BERÇÁRIO II) 

TS-1.4 Criar diferentes sons explorando objetos do cotidiano. 
(SP.EI01TS03.s.03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

(BERÇÁRIO II) 

TS-3.1- Interagir em brincadeiras cantadas, ampliando seu repertório de músicas reproduzidas em seu cotidiano escolar. (BERÇÁRIO II) 

TS-3.2- Brincar com o som e o silêncio. (BERÇÁRIO II) 
TS-3.3- Interagir com as fontes sonoras². (BERÇÁRIO II) 

TS-3.4- Perceber a duração do som nas músicas ou brincadeiras. (BERÇÁRIO II) 

TS-3.5- Conhecer diferentes manifestações artísticas de sua comunidade e de outras culturas. (BERÇÁRIO II) 

TS-3.6 -Ouvir e apreciar gêneros musicais infantis, clássicos e étnicos. 

TS-3.2-Cantar músicas conhecidas e ampliar seu repertório, reproduzindo-as em seu cotidiano escolar/familiar* 

 
 

(SP.EI02TS02.s.02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

TS-2.1-Manipular objetos de diferentes cores, formatos, texturas e tamanhos, percebendo suas características. 

TS-2.2-Expressar-se livremente com diferentes riscantes em diferentes superfícies. 
TS-2.3-Criar objetos tridimensionais livremente e com a mediação do educador. 

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). 

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

Ritmo- É o que age em função da duração do som. É a definição de quanto tempo cada parte da melodia continuará à tona. Os sons que formam a melodia possuem quase sempre 

durações diferentes. Este jogo de durações diferentes é o RITMO. 
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2º BIMESTRE 
CRIANÇAS BEM PEQUENAS – MATERNAL I 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTO 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Gestos e Movimentos 

----------------------- 

• Possibilidades Corporais 

(BERÇÁRIO II) 

• Deslocamento e exploração 
espacial 

----------------------- 

• Imitação e ações mais 

coordenadas e intencionais de 

seus movimentos (BERÇÁRIO 

II) 

• Combinação e orientações de 
movimentos. 

----------------------- 

• Coordenação motora fina- 

ampliação de movimentos 

(BERÇÁRIO II) 

(SP.EI02CG01.s.01) Apropriar-se de explorar gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

CG-1.1 - Reproduzir posturas, movimentos e gestos a partir de suas experiências. 

 

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

(BERÇÁRIO II) 

CG-2.1 Explorar todo o ambiente, andando, subindo e descendo com ou sem ajuda, localizando objetos e desenvolvendo habilidades de força, 

velocidade, resistência e flexibilidade (BERÇÁRIO II) 

(SP.EI02CG02.s.02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc. 

ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 

CG-2.2 Explorar todo o ambiente, deslocando-se a partir de comandos em brincadeiras e atividades diversas (em frente, atrás, no alto, embaixo, 

dentro, fora). 

 

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

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

(SP.EI02CG03.s.03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

CG-3.2 Explorar espaços simples e familiares fazendo uso de movimentos. 
CG-3.3 Vivenciar e explorar diferentes formas de caminhar pelo espaço respondendo orientações. 

 

(SP.EI02CG04.s.04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

CG- 4.1 Adquirir progressiva autonomia ao alimentar-se. 

CG- 4.2 Perceber em si e no outro os cuidados com o corpo e bem-estar. 

CG- 4.3 Conhecer a importância da higiene dos dentes, interessando-se progressivamente pela escovação. 

 

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

materiais e objetos. (BERÇÁRIO II) 

CG-5.1 Manipular diferentes objetos aprimorando sua coordenação de movimentos de preensão, encaixe e lançamento. (BERÇÁRIO II) 

(SP.EI02CG05.s.05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

CG-5.1. Experimentar e empregar movimentos de preensão palmar e de pinça (pegar, rasgar, desenhar, pintar, folhear). 

CG-5.2. Empregar a preensão palmar e de pinça para pegar objetos grandes e pequenos, manipular e descobrir novas formas de exploração 
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ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Identificação do Nome em 
momentos de comunicação 
(BERÇÁRIO II) 

• Expressão oral 

• Ampliação do vocabulário 
----------------------- 

• Recitação de textos poéticos 

• Aliterações e assonâncias em 
cantigas e textos poéticos 

----------------------- 

• Diferença de escrita e Ilustração 

• Comportamento leitor 

• Gêneros textuais 

(Contos clássicos e histórias de 

repetição, histórias com imagens 

e textos curtos). 
----------------------- 

• Leitura de Imagens 
(BERÇÁRIO II) 

 
 

• Expressão oral 

----------------------- 

• Manipulação de portadores 
textuais e usos sociais 

• Portadores textuais 

(Livros, revistas, folhetos, 

cardápio, embalagens, símbolos 

do cotidiano, nome próprio... 
• Gêneros textuais 

(Parlendas, quadrinhas, 

receitas, bilhetes e listas) 
 

 

• Comunicação escrita 

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

EF- 1.1 Reconhecer os nomes de pessoas com quem convive. (BERÇÁRIO II) 
EF- 1.2 Responder ao ser chamado pelo nome, em situações cotidianas ou em brincadeiras. (BERÇÁRIO II) 

(SP.EI02EF01.s.01)Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

EF-1.3 Expressar desejos, necessidades e sentimentos como medo, frustração, alegria nas diversas situações cotidianas. EF- 

1.5- Participar de situações orais coletivas apoiando-se na fala complementar do educador . 
 

(SP.EI02EF02.s.02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 

EF-2.1 Apreciar a leitura de textos poéticos lidos pelo educador. 

EF-2.2 Vivenciar situações que envolvem os textos poéticos e cantigas de roda se apoiando nos gestos. 

 

(SP.EI02EF03.s.03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e 

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

EF-3.1 Ouvir e apreciar histórias infantis, acompanhando as ilustrações. 

EF-3.2 Participar de diferentes e repetidas situações de escuta de textos da tradição oral e histórias diversas. 

 

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

EF- 4.1 Observar e reagir às ilustrações das histórias, interagindo com a narrativa. (BERÇÁRIO II) 
EF- 4.2 Realizar leitura de imagens indicando pessoas, objetos, animais. (BERÇÁRIO II) 

 

(SP.EI02EF05.s.05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. 

EF- 5.1 Participar de situações orais coletivas, apoiando-se na fala complementar do adulto e também em sua memória. 

 

(SP.EI02EF07.s.07) Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais. 

(SP.EI02EF08.s.08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais  

EF-7.1/8.1 Participar de situações de exploração de escuta e de leitura de diferentes gêneros textuais.  

EF-7.2/8.2 Familiarizar-se com diferentes portadores e gêneros textuais observando seu uso social. 

 

(SP.EI02EF09.s.09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

EF- 9.1 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita. 

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 

(SP.EI02E F08. s.08) Man ipular texto s e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com d iferentes gêneros textuais  
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ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

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

dos objetos ET- 1.1 Manipular diferentes objetos sentindo as texturas. (BERÇÁRIO II) 

----------------------- ET- 1.2 Manusear diferentes objetos e materiais descobrindo algumas de suas propriedades. (BERÇÁRIO II) 

• Fenômenos naturais e ET- 1.3 Perceber diferentes odores naturais e artificiais. (BERÇÁRIO II) 

Incidentes do cotidiano ET- 1.4 Observar as cores presentes no ambiente e objetos. (BERÇÁRIO II) 

• Relações de   causa   e   efeito  

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

• Elementos da natureza 

----------------------- 

• Situações de cuidado de plantas 

e/ou animais 

---------------------- 

• Diferenças e semelhanças dos 

objetos e materiais 
(BERÇÁRIO II) 

físico. (BERÇÁRIO II) 

ET- 2.1 Perceber os efeitos de suas ações sobre objetos diversos. (BERÇÁRIO II) 

ET- 2.2 Explorar as possibilidades dos objetos, agindo sobre eles. (BERÇÁRIO II) 

(SP.EI02ET02.s.02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc) 

ET- 2.1 Explorar os elementos da natureza (água, terra, areia, entre outros) através de experimentos e brincadeiras. 

ET- 2.2- Participar de momentos em que perceba o calor e luz solar. 

ET- 2.3 Apreciar e manifestar curiosidade frente aos elementos da natureza. (BERÇÁRIO II) 

ET- 2.1- Realizar observações simples e descobrir diferentes fenômenos da natureza (vento, chuva). 

• Exploração das propriedades e 

atributos dos objetos 
----------------------- 

• Conceitos básicos de tempo 

(SP.EI02ET03.s.03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. 

ET-3.1- Interessar-se por realizar ações simples de cuidado com as plantas de seu entorno. 

ET-3.2- Observar e imitar ações de cuidados com o meio ambiente. 

 

• Contagem (tentativas) SP.EI01ET05.s.05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. (BERÇÁRIO II) 
ET-   5.1-Explorar as características (semelhanças e diferenças) de diversos materiais através do corpo (mãos, pés, boca, nariz e ouvido). 

 (BERÇÁRIO II) 

 (SP.EI02ET05.s.05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

 ET-5.1- Manipular brinquedos e objetos descobrindo suas possibilidades de classificação conforme atributos pré-determinados (cor, tamanho). 

 ET-5.2- Explorar diferentes materiais conhecendo seus atributos referentes ao tamanho, peso, cor e forma. 

 
(SP.EI02ET06.s.06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, 

 devagar). 

 ET-6.1- Brincar explorando velocidades e ritmos diversos (rápido, lento). 

 
(SP.EI02ET07.s.07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

 ET-7.1/8.1- Vivenciar situações de contagem em brincadeiras e contextos significativos. 
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O EU, O OUTRO E O NÓS 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Atitudes de cuidado consigo e 

com o outro 
----------------------- 

• Imagem positiva de si 

• Autoconfiança 

----------------------- 

• Reconhecimento de suas 

características físicas e do outro 

• Respeito às suas diferenças 

(SP.EI02EO01.s.01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

EO-1.1- Demonstrar interesse ou preocupação consigo mesmo e com o outro em momentos de interação das crianças da mesma idade, de 

idades diferentes e com adultos. 

EO-1.2- Interessar -se na realização de pequenas tarefas que envolvam ações de cooperação e ajuda na relação com os outros. 

 

(SP.EI02EO02.s.02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

EO- 2.1- Apropriar-se progressivamente de sua imagem, percebendo em si e no outro os cuidados com o corpo e bem-estar, identificando algumas 

características físicas pessoais. 
EO- 2.2- Expressar-se nas brincadeiras, assumindo posturas corporais, enfrentando as dificuldades e desafios. 

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

(BERÇÁRIO II) 

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

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

progressivamente o convívio social. (BERÇÁRIO II) 

EO-3.2/6.2 - Interagir em diferentes espaços com materiais, objetos e brinquedos, percebendo sua ação sobre eles, em diversas situações. 

(BERÇÁRIO II) 
EO-3.3/6.3 - Brincar livremente construindo seu mundo simbólico. (BERÇÁRIO II) 

 

(SP.EI02EO05.s.05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

EO-4.1/5.1 Identificar seus colegas e algumas pessoas da família, chamando-as pelo nome próprio. 

EO- 4.2/5.2 Identificar algumas partes do corpo. (BERÇÁRIO II) 

EO-4.3/5.3 - Reconhecer sua imagem construindo sua identidade pessoal e cultural. (BERÇÁRIO II) 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
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• Fontes Sonoras 

• Propriedade do som (intensidade, 

altura, duração)³ 

• Gêneros musicais: 

• INDICAÇÕES: étnica indígenas 

e/ou africanas, infantis, clássica: 

Mozart e/ou cultura local. 
----------------------- 

 

• Manipulação de materiais; 

• Grafismo. 

• Observação e identificação de 

imagens diversas. 

•  Expressão e sensibilidade das 

linguagens artísticas: Arte 

Visual, Teatro, Dança e Música. 

INDICAÇÕES DE PINTORES: 

Romero Britto e Ricardo Ferrari/ 

Aldemir Martins e Ivan Cruz 

(SP.EI02TS01.s.01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. 

TS-1.1.Brincar com os sons da voz e do corpo. 

TS-1.2.Criar diferentes sons explorando objetos do cotidiano. 

TS-1.3.Explorar a intensidade do som nas músicas, ou brincadeiras (fraco e forte). 

(SP.EI02TS03.s.03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

TS-3.1- Brincar com o som e o silêncio. (BERÇÁRIO II) 
TS-3.2- Interagir com as fontes sonoras². (BERÇÁRIO II) 

TS-3.3- Conhecer diferentes manifestações artísticas de sua comunidade e de outras culturas. (BERÇÁRIO II) 

TS-3.4- Interagir em brincadeiras cantadas, ampliando seu repertório de músicas reproduzidas em seu cotidiano escolar. (BERÇÁRIO II) 

TS-3.5 Cantar músicas conhecidas e ampliar seu repertório, reproduzindo-as em seu cotidiano escolar/familiar*. 
TS-3.6 Ouvir e apreciar gêneros musicais infantis, clássicos e/ou étnicos. 

 

(SP.EI02TS02.s.02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (SP.EI02TS00.n.02) Expressar por meio da produção e 

apreciação das artes visuais e corporais, a imaginação, emoção e a sensibilidade 

TS-2.1-Expressar-se livremente com diferentes riscantes em diferentes superfícies. 

TS-2.2-Manipular objetos de diferentes cores, formatos, texturas e tamanhos, percebendo suas características. 

TS-2.3-Criar objetos tridimensionais livremente (e com a mediação do educador) 

OBSERVAÇÃO: AS INDICAÇÕES DE OBRAS DE ARTE E/OU DE GÊNEROS MUSICAIS SÃO SEMESTRAIS/ANUAIS NA DCM. A ESCOLHA FICARÁ À CRITÉRIO DO 

PROFESSOR (POSSIBILIDADE, INTERESSE, REALIDADE DAS FAMÍLIAS...). PODERÁ SER UMA OPORTUNIDADE DE PESQUISA PARA FAMÍLIA E ESCOLA NESTE 

MOMENTO. 

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). 

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

Ritmo- É o que age em função da duração do som. É a definição de quanto tempo cada parte da melodia continuará à tona. Os sons que formam a melodia possuem quase sempre 

durações diferentes. Este jogo de durações diferentes é o RITMO. 

 

 

 
 

3º BIMESTRE 
CRIANÇAS BEM PEQUENAS – MATERNAL I 

CORPO, GESTO E MOVIMENTO 
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SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Movimentos e Expressões 
(BERÇÁRIO II) 

• Gestos e Movimentos 

----------------------- 

• Possibilidades Corporais 

(BERÇÁRIO II) 

• Deslocamento e exploração 

espacial 

----------------------- 

• Combinação e orientações de 
movimentos 

----------------------- 

• Cuidados com o corpo 

----------------------- 

• Controle das habilidades 

manuais 

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

CG-1.1 Reconhecer as diferentes partes do corpo criando sequência de movimentos apoiando-se em suas experiências anteriores. (BERÇÁRIO 

II) (SP.EI02CG01.s.01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

CG- 1.2 - Reproduzir posturas, movimentos e gestos a partir de suas experiências. 

CG- 1.3 - Experimentar novos gestos e movimentos da sua cultura. 
 

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

(BERÇÁRIO II) 

CG-2.2 Interagir com o meio e objetos, investigando suas possibilidades e efeitos sob sua ação, desenvolvendo a percepção tátil, visual e 

auditiva. (BERÇÁRIO II) 

(SP.EI02CG02.s.02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc. 

ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 

CG-2.1 Explorar todo o ambiente, deslocando-se a partir de comandos em brincadeiras e atividades diversas (em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora). 

 

(SP.EI02CG03.s.03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo 

orientações. 

CG-3.1 Explorar espaços simples e familiares fazendo uso de movimentos. 

CG-3.2 Vivenciar e explorar diferentes formas de caminhar pelo espaço respondendo orientações. 

CG-3.3 Explorar novas formas de deslocamento no espaço. 

 

(SP.EI02CG04.s.04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

CG- 4.1 Adquirir progressiva autonomia ao alimentar-se. 

CG- 4.2 Perceber em si e no outro os cuidados com o corpo e bem-estar. 

CG- 4.3 Conhecer a importância da higiene dos dentes, interessando-se progressivamente pela escovação. 

 

(SP.EI02CG05.s.05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

CG- 5.1. Experimentar e empregar movimentos de preensão palmar e de pinça (pegar, rasgar, desenhar, pintar, folhear). 

CG-5.2. Empregar a preensão palmar e de pinça para pegar objetos grandes e pequenos, manipular e descobrir novas formas de exploração 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
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• Expressão oral 

• Ampliação do vocabulário 

----------------------- 
• Recitação de textos poéticos 

• Rimas e aliterações em cantigas e textos 
poéticos 

----------------------- 
• Diferença de escrita e Ilustração 

• Comportamento leitor 

• Gêneros textuais 

(Contos clássicos e histórias de repetição, 

histórias com imagens e textos curtos). 

----------------------- 
• Leitura de imagens (BERÇÁRIO II) 

• Estrutura do texto 

----------------------- 
• Contação e criação de histórias 

----------------------- 
• Manipulação de portadores textuais e 

usos sociais 

• Portadores textuais 

(Livros, revistas, folhetos, cardápio, 

embalagens, símbolos do cotidiano, nome 

próprio... 
• Gêneros textuais 

(Parlendas, quadrinhas, receitas, 

bilhetes e listas) 
 

 

• Comunicação escrita 

(SP.EI02EF01.s.01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

EF- 1.1-Participar de situações orais coletivas apoiando-se na fala complementar do educador e em sua memória. 

EF-1.2- Expressar desejos, necessidades e sentimentos como medo, frustração, alegria nas diversas situações cotidianas. 

EF-1.3-Iniciar diálogos através de palavras e frases. 

 

(SP.EI02EF02.s.02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 

EF-2.1 Apreciar a leitura de textos poéticos (rimas/aliterações/assonâncias) lidos pelo educador/família. 

EF-2.2 Vivenciar situações que envolvem os textos poéticos e cantigas de roda se apoiando nos gestos. 

EF-2.3 Participar de situações que envolvem as cantigas de roda se apoiando nos gestos. 

 

(SP.EI02EF03.s.03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, 

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

EF-3.1 Observar as ilustrações e a escrita. 

EF-3.2 Ouvir e apreciar histórias infantis, acompanhando as ilustrações. 

EF-3.3 Participar de diferentes e repetidas situações de escuta de textos da tradição oral e histórias diversas. 

EF- 3.4 Experimentar comportamento leitor: virar páginas no sentido convencional. 

 

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

EF-4.1 Observar e reagir às ilustrações das histórias, interagindo com a narrativa. (BERÇÁRIO II) 

EF-4.2 Realizar leitura de imagens indicando pessoas, objetos, animais. (BERÇÁRIO II) 

(SP.EI02EF04.s.04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais 

acontecimentos. 

EF-4.3 Familiarizar-se com histórias e alguns de seus elementos: personagens e espaço. 

 

(SP.EI02EF06.s.06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

EF-6.1 Participar de situações em que é convidado a contar histórias, com apoio de imagens, fotos e ou temas disparadores. 

 

(SP.EI02EF07.s.07) Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais. 

(SP.EI02EF08.s.08) 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.). 

EF-7.1/8.1 Participar de situações de exploração de escuta e de leitura de diferentes gêneros textuais. 

EF-7.2/8.2 Familiarizar-se com diferentes portadores e gêneros textuais observando seu uso social. 

 

(SP.EI02EF09.s.09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

EF- 9.1 Rabiscar espontaneamente, ampliando suas possibilidades sem intenção de representar algo, em diferentes suportes. 

EF- 9.2 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita. 

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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ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
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• Exploração das propriedades 
dos objetos 

• Diferenças e semelhanças dos 

objetos e materiais 
(BERÇÁRIO II) 

----------------------- 

• Fenômenos naturais e 

Incidentes do cotidiano 

• Elementos da natureza 

----------------------- 

• Situações de cuidado de plantas 

e/ou animais 

------------------- 

• Relações espaciais 

----------------------- 

• Exploração das propriedades e 

atributos dos objetos 
----------------------- 

• Conceitos básicos de tempo 

• Relações temporais 

----------------------- 

• Contagem (tentativas) 

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

ET- 1.1 Perceber as diferentes temperaturas a partir de diferentes objetos e materiais. (BERÇÁRIO II) 

ET- 1.2 (Explorar)/ Distinguir as propriedades dos objetos e materiais. (BERÇÁRIO II) 

ET- 1.3 Reconhecer as semelhanças e diferenças (tamanhos, cores e formas) entre os objetos através da manipulação. (BERÇÁRIO II) 

(SP.EI02ET01.s.01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, 

tamanho). 

ET- 1.1- Observar diferenças e semelhanças entre objetos (textura, tamanho). 

ET 1.2- Manipular e descobrir novas formas de explorar os materiais de diferentes texturas e tamanho em variados recursos. 

ET 1.3- Observar diferenças e semelhanças entre objetos (massa). 

ET 1.4- Manipular e descobrir novas formas de explorar os materiais em variados recursos. 

 
(SP.EI02ET02.s.02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc) 

ET- 2.1- Realizar observações simples e descobrir diferentes fenômenos da natureza (vento, chuva). 

ET- 2.2 Explorar os elementos da natureza (água, terra, areia, entre outros) através de experimentos e brincadeiras. 

ET- 2.3- Participar de momentos em que perceba o calor e luz solar. 

ET -2.4- Realizar observações simples e descobrir diferentes fenômenos da natureza (tempestade, relâmpago e trovão). 

 
(SP.EI02ET03.s.03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. 

ET- 3.1- Observar e pesquisar as características de algumas plantas em diferentes ambientes. 

ET- 3.2- Interessar-se por realizar ações simples de cuidado com as plantas de seu entorno. 

ET- 3.3- Observar e imitar ações de cuidados com o meio ambiente. 

 

(SP.EI02ET04.s.04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, 

durante e depois). 

ET-4.1- Orientar-se (dentro e fora, em cima, embaixo) nos espaços a partir de comandos. 

 

(SP.EI02ET05.s.05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

ET- 5.1- Manipular brinquedos e objetos descobrindo suas possibilidades de classificação conforme atributos pré-determinados (cor, tamanho). 

ET- 5.2- Explorar diferentes materiais conhecendo seus atributos referentes ao tamanho, peso, cor e forma. 

ET- 5.3- Classificar brinquedos e objetos a partir de atributos pré-estabelecidos (cor, tamanho, forma) em jogos e brincadeiras. 

 
(SP.EI02ET06.s.06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora,antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, 

devagar). 

ET- 6.1- Perceber períodos de tempo (agora e depois) na rotina diária (da casa) com orientação do responsável/educador. 

ET- 6.3-Participar de situações relacionadas às passagens significativas de tempo: aniversários, festinhas da escola e atividades do seu cotidiano 

ET- 6.4- Brincar explorando velocidades e ritmos diversos (rápido, lento). 

 

(SP.EI02ET07.s.07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

ET- 7.1/8.1- Vivenciar situações de contagem em brincadeiras e contextos significativos. 
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 ET- 7.8/8.8- Realizar tentativas de contagem e registros não convencionais nas diferentes situações do seu cotidiano. 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Atitudes de cuidado consigo e 

com o outro 

----------------------- 

• Imagem positiva de si 

• Autoconfiança 

----------------------- 

• Regras simples de convívio 

social 

• Interação em diversos contextos 
(BERÇÁRIO II) 

----------------------- 

• Interação com outras crianças 

• Estabelecimento de relações 

sociais 

----------------------- 

• Conhecimento de si 

• Reconhecimento de suas 

características físicas e do outro 

• Respeito às suas diferenças 

(SP.EI02EO01.s.01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

EO-1.1- Demonstrar interesse ou preocupação consigo mesmo e com o outro em momentos de interação das crianças da mesma idade, de 

idades diferentes e com adultos. 

EO-1.2- Interessar -se na realização de pequenas tarefas que envolvam ações de cooperação e ajuda na relação com os outros. 

 

(SP.EI02EO02.s.02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

EO 2.1- Apropriar-se progressivamente de sua imagem, percebendo em si e no outro os cuidados com o corpo e bem-estar, identificando 

algumas características físicas pessoais. 
EO 2.2- Desenvolver gradativamente a autonomia para os cuidados pessoais. 

 

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

(SP.EI02EO03.s.03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. 

EO 3.1 Participar de diversos jogos e brincadeiras 

EO 3.2 Participar de jogos simbólicos, imitando e representando suas vivências com intervenção do adulto. 

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

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

progressivamente o convívio social. (BERÇÁRIO II) 

EO-3.2/6.2 - Interagir em diferentes espaços com materiais, objetos e brinquedos, percebendo sua ação sobre eles, em diversas situações. 
(BERÇÁRIO II) 

EO-3.3/6.3 - Brincar livremente construindo seu mundo simbólico. (BERÇÁRIO II) 

 

(SP.EI02EO04.s.04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

(SP.EI02EO05.s.05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

EO 4.1/5.1 Identificar seus colegas e algumas pessoas da família, chamando-as pelo nome próprio. 

EO 4.2/5.2 Observar suas características físicas e dos colegas. 
EO 4.3/5.3 Reconhecer partes do seu corpo. (BERÇÁRIO II) 

EO-4.4/5.4 - Reconhecer sua imagem construindo sua identidade pessoal e cultural. (BERÇÁRIO II) 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
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• Fontes Sonoras 

• Propriedade do som (intensidade, 

altura, duração)³ 

• INDICAÇÕES: étnica indígenas 

e/ou africanas, infantis, clássica: 

Mozart e/ou cultura local. 

----------------------- 

 

• Manipulação de materiais; 

• Grafismo. 

• Observação e identificação de 
imagens diversas. 

• Expressão e sensibilidade das 

linguagens artísticas: Arte Visual, 

Teatro, Dança e Música. 

INDICAÇÕES DE PINTORES: 

Romero Britto e Ricardo Ferrari/ 

Aldemir Martins e Ivan Cruz 

(SP.EI02TS01.s.01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. 

TS-1.1.Brincar com os sons da voz e do corpo. 

TS-1.2.Reproduzir sons onomatopaicos¹. 

TS-1.3.Criar diferentes sons explorando objetos do cotidiano. 

(SP.EI02TS03.s.03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

TS-3.1Ouvir e apreciar gêneros musicais infantis, clássicos e/ou étnicos. 
TS-3.2Cantar músicas conhecidas e ampliar seu repertório, reproduzindo-as em seu cotidiano (escolar) familiar* 

TS-3.3 Explorar e distinguir a voz em diferentes melodias brincando com os sons através do elemento altura (agudo ou grave). 

TS-3.4 Apreciar as diferentes manifestações artísticas de sua comunidade e de outras culturas 

 

(SP.EI02TS02.s.02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

(SP.EI02TS00.n.01) Apreciar repertório de obras de arte de diferentes artistas. 

(SP.EI02TS00.n.02) Expressar por meio da produção e apreciação das artes visuais e corporais, a imaginação, emoção e a sensibilidade 

TS-2.1/1.1N/2.1N-Construir repertório de imagens a partir de diferentes suportes, expressando-se. 

TS-2.2/1.2N/2.2N -Apreciar diferentes manifestações artísticas e culturais: local e regional. 

TS- 2.3/1.3N/2.3N -Manipular objetos de diferentes cores, formatos, texturas e tamanhos, percebendo suas características. 

TS-2.4/1.4N/2.4N -Expressar-se livremente com diferentes riscantes em diferentes superfícies. 

OBSERVAÇÃO: AS INDICAÇÕES DE OBRAS DE ARTE E/OU DE GÊNEROS MUSICAIS SÃO SEMESTRAIS/ANUAIS NA DCM. A ESCOLHA FICARÁ À CRITÉRIO DO 

PROFESSOR (POSSIBILIDADE, INTERESSE, REALIDADE DAS FAMÍLIAS...). PODERÁ SER UMA OPORTUNIDADE DE PESQUISA PARA FAMÍLIA E ESCOLA NESTE 

MOMENTO. 

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). 

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

Ritmo- É o que age em função da duração do som. É a definição de quanto tempo cada parte da melodia continuará à tona. Os sons que formam a melodia possuem quase sempre 

durações diferentes. Este jogo de durações diferentes é o RITMO. 

 

 

 

 
 

4º BIMESTRE 
CRIANÇAS BEM PEQUENAS – MATERNAL I 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTO 
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SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Movimentos e Expressões 
(BERÇÁRIO II) 

• Gestos e Movimentos 

----------------------- 

• Possibilidades Corporais 
(BERÇÁRIO II) 

----------------------- 

• Combinação e orientações de 

movimentos 
 

 

• Cuidados com o corpo 

----------------------- 

• Controle das habilidades 

manuais 

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

CG-1.1 Reconhecer as diferentes partes do corpo criando sequência de movimentos apoiando-se em suas experiências anteriores. (BERÇÁRIO II) 

(SP.EI02CG01.s.01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

CG-1.2 - Imitar e criar posturas, movimentos e gestos a partir de suas experiências. 

 

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

CG-2.1 Interagir com o meio e objetos, investigando suas possibilidades e efeitos sob sua ação, desenvolvendo a percepção tátil, visual e 

auditiva. (BERÇÁRIO II) 

 

(SP.EI02CG03.s.03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo 

orientações. 

CG-3.1 Explorar espaços simples e familiares fazendo uso de movimentos. 

CG-3.2 Vivenciar e explorar diferentes formas de deslocamento pelo espaço utilizando combinações de movimentos e respondendo orientações. 

CG-3.3 Explorar novas formas de deslocamento no espaço. 

 

(SP.EI02CG04.s.04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

CG- 4.1 Perceber em si e no outro os cuidados com o corpo e bem-estar. 

CG-4.2 Conhecer a importância da higiene dos dentes, interessando-se progressivamente pela escovação. 

CG-4.3 Alimentar-se sozinho, fazendo o uso da colher coordenando seus movimentos. 

 

(SP.EI02CG05.s.05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

CG-5.1. Experimentar e empregar movimentos de preensão palmar e de pinça (pegar, rasgar, desenhar, pintar, folhear). 

CG-5.2. Empregar a preensão palmar e de pinça para pegar objetos grandes e pequenos, manipular e descobrir novas formas de exploração 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
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• Expressão oral 

• Ampliação do vocabulário 
----------------------- 

• Recitação de textos poéticos 

• Rimas e aliterações em cantigas 
e textos poéticos 

----------------------- 

• Diferença de escrita e Ilustração 

• Comportamento leitor 

• Gêneros textuais 

(Contos clássicos e histórias de 

repetição, histórias com imagens 

e textos curtos). 
----------------------- 

• Leitura de imagens 
(BERÇÁRIO II) 

• Estrutura do texto 
 

 

• Contação e criação de histórias 
----------------------- 

• Manipulação de portadores 
textuais e usos sociais 

• Portadores textuais 

(Livros, revistas, folhetos, 

cardápio, embalagens, símbolos 

do cotidiano, nome próprio... 
• Gêneros textuais 

(Parlendas, quadrinhas, 

receitas, bilhetes e listas) 
----------------------- 

• Comunicação escrita 

(SP.EI02EF01.s.01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

EF- 1.1-Participar de situações orais coletivas apoiando-se na fala complementar do educador e em sua memória. 

EF- 1.2-Expressar desejos, necessidades e sentimentos como medo, frustração, alegria nas diversas situações cotidianas. 

EF- 1.3-Iniciar diálogos através de palavras e frases. 

 

(SP.EI02EF02.s.02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 

EF -2.1 Apreciar a leitura de textos poéticos (rimas/aliterações/assonâncias) lidos pelo educador/família.. 

EF- 2.2 Vivenciar situações que envolvem os textos poéticos e cantigas de roda se apoiando nos gestos. 

EF- 2.3 Participar de situações que envolvem as cantigas de roda se apoiando nos gestos. 

 

(SP.EI02EF03.s.03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, 

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

EF- 3.1 Observar as ilustrações e a escrita. 

EF- 3.2 Ouvir e apreciar histórias infantis, acompanhando as ilustrações. 

EF- 3.3 Participar de diferentes e repetidas situações de escuta de textos da tradição oral e histórias diversas. 

EF- 3.4 Imitar comportamentos do educador ou de seus colegas(familiares) ao explorar livros e ao ouvir. (BERÇÁRIO II) 

EF- 3.5 Experimentar comportamento leitor: virar páginas no sentido convencional. 

 

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

EF- 4.1 Observar e reagir às ilustrações das histórias, interagindo com a narrativa. (BERÇÁRIO II) 

EF- 4.2 Realizar leitura de imagens indicando pessoas, objetos, animais. (BERÇÁRIO II) 

(SP.EI02EF04.s.04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais 

acontecimentos. 

EF- 4.3 Familiarizar-se com histórias e alguns de seus elementos: personagens e espaço. 

 

(SP.EI02EF06.s.06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

EF- 6.1 Participar de situações em que é convidado a contar histórias, com apoio de imagens, fotos e ou temas disparadores. 

 

(SP.EI02EF07.s.07) Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais. 

(SP.EI02EF08.s.08) 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.). 

EF- 7.1/8.1 Participar de situações de exploração de escuta e de leitura de diferentes gêneros textuais. 

 

(SP.EI02EF09.s.09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

EF- 9.1 Rabiscar espontaneamente, ampliando suas possibilidades sem intenção de representar algo, em diferentes suportes. 

EF- 9.2 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita. 

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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ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
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• Exploração das propriedades 
dos objetos 

• Diferenças e semelhanças dos 

objetos e materiais 

•  (BERÇÁRIO II) 

----------------------- 

• Fenômenos naturais e 

Incidentes do cotidiano 

• Relações de   causa   e   efeito 
(BERÇÁRIO II) 

• Elementos da natureza 

----------------------- 

• Situações de cuidado de plantas 

e/ou animais 
 

 

• Relações espaciais 

----------------------- 

• Classificação e atributos dos 

objetos 
----------------------- 

• Conceitos básicos de tempo 

• Relações temporais 

----------------------- 

• Contagem (tentativas) 

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

ET- 1.1 Observar e descobrir as cores presentes no ambiente, objetos e imagens. (BERÇÁRIO II) 

ET- 1.2 Ouvir e distinguir diferentes sons da natureza e os produzidos no ambiente. (BERÇÁRIO II) 

(SP.EI02ET01.s.01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, 

tamanho). 

ET-1.3- Comparar os tamanhos de pessoas e objetos: maior, menor, alto/baixo, grande/pequeno. 

ET-1.4- Comparar medidas de capacidade/volume (cheio, vazio). 

 
(SP.EI02ET02.s.02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc) 

ET- 2.1- Realizar observações simples e descobrir diferentes fenômenos da natureza (vento, chuva). 

ET- 2.2 Explorar os elementos da natureza (água, terra, areia, entre outros) através de experimentos e brincadeiras. 

ET- 2.3- Participar de momentos em que perceba o calor e luz solar. 

ET -2.4- Realizar observações simples e descobrir diferentes fenômenos da natureza (tempestade, relâmpago e trovão). 

 
(SP.EI02ET03.s.03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. 

ET-3.1- Observar as características de alguns animais (bichinhos de jardim e animais domésticos) em diferentes ambientes. 

ET-3.2- Interessar-se por realizar ações simples de cuidado com os animais de seu entorno. 

 

(SP.EI02ET04.s.04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, 

durante e depois). 

ET-4.1- Orientar-se (dentro e fora, em cima, embaixo) nos espaços a partir de comandos. 

ET-4.2- Indicar posições de objetos e pessoas, tendo como referência seu corpo (frente/atrás, embaixo/em cima) a partir de instruções dadas e 

nas brincadeiras. 

 
(SP.EI02ET05.s.05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

ET-5.1- Manipular brinquedos e objetos descobrindo suas possibilidades de classificação conforme atributos pré-determinados (cor, tamanho). 

ET-5.2- Explorar diferentes materiais conhecendo seus atributos referentes ao tamanho, peso, cor e forma. 

ET-5.3- Classificar brinquedos e objetos a partir de atributos pré-estabelecidos (cor, tamanho, forma) em jogos e brincadeiras. 

 
(SP.EI02ET06.s.06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora,antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, 

devagar). 

ET- 6.1- Perceber períodos de tempo (agora e depois) na rotina diária (da casa) com orientação do responsável/educador. 

ET- 6.3-Participar de situações relacionadas às passagens significativas de tempo: aniversários, festinhas da escola e atividades do seu cotidiano 

 

(SP.EI02ET07.s.07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

7.1 - Vivenciar situações de contagem em brincadeiras e contextos significativos. 

7.2- Realizar tentativas de contagem e registros não convencionais nas diferentes situações do seu cotidiano. 
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O EU, O OUTRO E O NÓS 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

• Atitudes de cuidado consigo e 

com o outro 
 

 

• Imagem positiva de si 

• Autoconfiança 
 

 

• Interação com outras crianças 

• Estabelecimento de relações 
sociais 

 
 

• Conhecimento de si 

• Reconhecimento de suas 

características físicas e do outro 

• Respeito às suas diferenças 

(SP.EI02EO01.s.01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

EO-1.1- Interessar -se na realização de pequenas tarefas que envolvam ações de cooperação e ajuda na relação com os outros. 

 

(SP.EI02EO02.s.02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

EO-2.1- Desenvolver gradativamente a autonomia para os cuidados pessoais. 

 

(SP.EI02EO03.s.03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. 

EO-3.1- Participar de diversos jogos e brincadeiras 

EO-3.2- Participar de jogos simbólicos, imitando e representando suas vivências com intervenção do adulto. 

 

(SP.EI02EO04.s.04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

(SP.EI02EO05.s.05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

EO-4.1/5.1 Identificar seus colegas e algumas pessoas da família, chamando-as pelo nome próprio. 

EO-4.2/5.2 Observar suas características físicas e dos colegas. 
EO- 4.3/5.3 Identificar algumas partes do corpo. (BERÇÁRIO II) 

EO-4.4/5.4- Reconhecer sua imagem construindo sua identidade pessoal e cultural. (BERÇÁRIO II) 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

SABERES E CONHECIMENTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
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• Fontes Sonoras 

• Propriedade do som (intensidade, 

altura, duração)³ 

• Gêneros musicais: 

• INDICAÇÕES: étnica indígenas 

e/ou africanas, infantis, clássica: 

Mozart e/ou cultura local. 
----------------------- 

 

• Manipulação de materiais; 

• Grafismo. 

• Observação e identificação de 

imagens diversas. 

• Expressão e sensibilidade das 

linguagens artísticas: Arte Visual, 

Teatro, Dança e Música. 

INDICAÇÕES DE PINTORES: 

Romero Britto e Ricardo Ferrari/ 

Aldemir Martins e Ivan Cruz 

(SP.EI02TS01.s.01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. 

TS- 1.1- Brincar com os sons da voz e do corpo. 

TS-1.2- Criar diferentes sons explorando objetos do cotidiano. 

TS-1.3- Explorar a intensidade do som nas músicas, ou brincadeiras (fraco e forte). 

(SP.EI02TS03.s.03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

TS-3.1Ouvir e apreciar gêneros musicais infantis, clássicos e étnicos. 
TS-3.2Cantar músicas conhecidas e ampliar seu repertório, reproduzindo-as em seu cotidiano escolar/familiar* 

TS-3.3 Explorar e distinguir a voz em diferentes melodias brincando com os sons através do elemento altura (forte/fraco, curto/longo). 

TS-3.4 Apreciar as diferentes manifestações artísticas de sua comunidade e de outras culturas 

 

(SP.EI02TS02.s.02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

(SP.EI02TS00.n.01) Apreciar repertório de obras de arte de diferentes artistas. 

(SP.EI02TS00.n.02) Expressar por meio da produção e apreciação das artes visuais e corporais, a imaginação, emoção e a sensibilidade 

TS-2.1/1.1N/2.1N-Apreciar diferentes manifestações artísticas e culturais: local e regional. 

TS-2.2/1.2N/2.2N-Descobrir as possibilidades de transformação, explorando formas, cores e texturas. 

TS-2.3/1.3N/.2.3N-Expressar-se livremente com diferentes riscantes em diferentes superfícies. 

OBSERVAÇÃO: AS INDICAÇÕES DE OBRAS DE ARTE E/OU DE GÊNEROS MUSICAIS SÃO SEMESTRAIS/ANUAIS NA DCM. A ESCOLHA FICARÁ À CRITÉRIO DO 

PROFESSOR (POSSIBILIDADE, INTERESSE, REALIDADE DAS FAMÍLIAS...). PODERÁ SER UMA OPORTUNIDADE DE PESQUISA PARA FAMÍLIA E ESCOLA NESTE 

MOMENTO. 

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). 

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

Ritmo- É o que age em função da duração do som. É a definição de quanto tempo cada parte da melodia continuará à tona. Os sons que formam a melodia possuem quase sempre 

durações diferentes. Este jogo de durações diferentes é o RITMO. 

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


