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MATRIZ – 2021 – EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ I 

1º BIMESTRE  

SABERES E CONHECIMENTOS  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 

CRIANÇA PEQUENA - PRÉ I 

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. 

• Expressão oral e Autonomia  
• Linguagem escrita (não convencional) 

(SP.EI03EF01.s.01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 
escrita  (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.  

EF 1.1 Comunicar-se oralmente de forma clara, com diferentes intenções e contextos, respeitando sua vez de falar e 
escutando  o outro com atenção.   

EF 1.2 Utilizar desenho, linguagem oral e escrita para expressar suas ideias e sentimentos.  
EF 1.3 Desenvolver comportamento escritor: saber segurar o lápis, canetinhas e ou o giz de cor; sentar corretamente para  
desenhar e escrever; saber manipular os papéis. 

• Rimas, Aliterações e Ritmos  
(Brincadeiras e brinquedos cantados,  
parlendas, quadrinhas, cantigas populares) 

(SP.EI03EF02.s.02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e 
ritmos. EF2.1 Participar de situações que desenvolvam o hábito e o prazer por escutar, recitar e ler textos 
poéticos. EF2.2 Brincar com textos poéticos conhecidos em suas brincadeiras e com outras crianças.  

EF2.3 Explorar as rimas das palavras em brincadeiras cantadas e quadrinhas.   

EF2.4 Recitar cantigas populares, parlendas e brinquedos cantados individual e coletivamente. 



 

 

• Ilustrações  

• Leitura não-convencional  

• Comportamento leitor 

(SP.EI03EF03.s.03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando identificar  
palavras conhecidas.  
(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).  

EF3.1 Interessar-se em folhear livros por temas e ilustrações.   

EF3.2 Realizar a pseudoleitura para outro colega e adultos.  

EF3.3 Participar da leitura de diferentes gêneros textuais.   
EF3.4 Desenvolver comportamento leitor: virar páginas no sentido convencional percebendo a orientação da leitura da  
esquerda para a direita, de cima para baixo.  

EF 3.5 Observar que os livros têm autor, ilustrador e capa.  

EF 3.6 Perceber que a ilustração se difere da escrita. 

1 • Linguagem oral  

• Expressão corporal   

• Linguagem escrita   

• Produção textual oral (Histórias  

clássicas)  

(SP.EI03EF04.s.04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações,  
definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história.  
(SP.EI03EF05.s.05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o educador como 
escriba. 
 EF4.1/5.1 Participar de situações de escuta e contação de histórias pelo professor, criança, colegas e adultos.  

• Identificação e uso das diferentes  
estruturas dos textos. - Gêneros  
textuais: listas, bilhetes, tirinhas,  
contos clássicos ou modernizados e  
histórias de acumulação. - Portadores  
textuais: livros, jornais, cartazes de  
sala, embalagens.   

• Identificação de elementos da estrutura  
dos gêneros textuais: listas, bilhetes, 
tirinhas e contos clássicos.  

(SP.EI03EF07.s.07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo 
a  estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.  
(SP.EI03EF08.s.08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua  
própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das  
ilustrações, etc.).  

EF7.1/8.1 Participar da leitura de diferentes gêneros e suportes textuais (pseudoleitura).   
EF7.2/8.2 Escolher suas histórias preferidas para serem lidas para outra pessoa, criança e educador. 
EF7.3/8.3 Identificar as letras do seu nome e de alguns colegas em contextos e textos reais e 
significativos.  

• Linguagem escrita  

• Nome próprio  

• Gêneros textuais: bilhete, convite 

(SP.EI03EF09.s.09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e 
textos,  por meio de escrita espontânea.  

(SP.EI03EF06.s.06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com 
função  social significativa.  

EF6.1/9.1 Experimentar tentativas de escrita (escrita espontânea) em diferentes situações, com apoio do 
educador.  
EF6.2/9.2 Produzir bilhetes e convites coletivamente, tendo o educador como escriba.  

EF6.3/9.3 Escrever o próprio nome com apoio, nas situações em que se faz necessário.   
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• Expressão de sentimentos, sensações e  
emoções 

(SP.EI03CG01.s.01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções,  
tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.  
CG1.1 Expressar suas experiências (observadas e vividas) em situações de brincadeiras, danças e música por meio de 
gestos,  mímicas e movimentos escolhendo parceiros, objetos e temas em sua própria turma e nos momentos de interação 
entre as  turmas. 

• Controle e adequação de seu corpo  (SP.EI03CG02.s.02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e 
reconto  de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.  

2.1 - Realizar diferentes formas de deslocamento reproduzindo posturas e movimentos: frente e atrás, um lado e o outro,  
dentro e fora, perto e longe explorando os diferentes níveis: alto, médio e baixo, desenvolvendo força, velocidade,  
resistência e flexibilidade, em duplas ou coletivo. 

• Criação de movimentos  (SP.EI03CG03.s.03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas 
como  dança, teatro e música.  

CG3.1 Imitar e criar sequência de movimentos envolvendo música e dança. 

CG3.2 Conhecer e participar de algumas brincadeiras e atividades artísticas da cultura local. 

• Desenvolvimento de ações e hábitos 
de  autocuidado 

(SP.EI03CG04.s.04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência. 
CG4.1 Alimentar-se sozinho, conhecendo e utilizando o self-service, utilizando a mastigação correta e fazendo uso de 
garfo  e faca, coordenando seus movimentos.  
CG4.2 Perceber em si e no outro os cuidados com o corpo e bem-estar, desenvolvendo autocuidado (lavar as mãos, 
escovar  os dentes, pentear o cabelo, limpas o nariz, tomar banhos e vestir e se servir) com autonomia e prevenindo 
acidentes. 

• Coordenação de habilidades manuais  (SP.EI03CG05.s.05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades  em situações diversas.  

CG5.1 Cortar diferentes materiais iniciando o uso da tesoura.  

CG5.2 Dobrar roupas e outros materiais do seu cotidiano.  
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• Comparação e propriedades.  

• Classificação de objetos 

(SP.EI03ET01.s.01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 
(SP.EI03ET05.s.05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças. 
 ET1.1/5.1 Comparar características e propriedades de objetos e brinquedos (cor, forma, tamanho, espessura, textura),  
utilizando suas próprias descobertas em jogos e brincadeiras.  
ET1.2/5.2 Classificar objetos a partir de critérios pré-estabelecidos (cor, forma, tamanho, espessura, textura e função).   

• Fenômenos naturais e artificiais  

• Mudanças e transformações   

• Identificação e seleção de informações  
sobre a natureza 

(SP.EI03ET02.s.02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em  
experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.  

(SP.EI03ET03.s.03) Identificar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus 
fenômenos,  sua conservação.  

ET2.1/3.1 Identificar diferentes fontes para a busca de informações sobre a natureza, seus fenômenos e sua conservação  
junto com o adulto.  
ET2.2/3.2 Identificar por meio dos sentidos, características dos elementos naturais, dos materiais e do ambiente: quente/  
frio, liso/áspero, grosso/fino, doce/salgado, amargo/azedo, entre outros.  

ET2.3/3.3 Observar transformações decorrentes de misturas de elementos e materiais e em experimentos. 

• Registros, manipulações e medidas  

• Expressão de grandezas e medidas em  
gráficos e tabelas 

(SP.EI03ET04.s.04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, 
registro  por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.  

(SP.EI03ET08.s.08) Expressar medidas (peso, altura, comprimento, capacidade, massa, distância), construindo  
gráficos básicos.  
ET4.1/8.1Comparar medidas de tamanho (números dos sapatos, altura, peso, número do manequim) e registrá-los com o  
apoio do educador  

ET4.2/8.2 Experimentar de forma espontânea o registro de observações, manipulações e medidas (peso, altura). 

• Sequencia temporal  

• Conceitos básicos de tempo 

(SP.EI03ET06.s.06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus 
familiares  e da sua comunidade.  
ET6.1 Conhecer regularidades do Calendário linear e sua função, relacionando com a sua rotina diária e acontecimentos  
significativos. 
ET6.2 Observar em atividades da sua rotina (escolar e familiar), a sequência temporal (manhã/tarde/noite, antes e 
depois,  dia/noite) reconhecendo a passagem do tempo.   
ET6.3 Utilizar conceitos básicos de tempo, como: agora/depois, ontem/hoje/amanhã.  



 

 

• Relação numeral e quantidade (SP.EI03ET07.s.07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre 
em  uma sequência.  

ET7.1Perceber a função social do número em diferentes contextos (idade, aniversário, calçados, roupas entre outros). 
ET7.2 Perceber a representação gráfica do número, observando algumas regularidades existentes no Calendário Linear. 
ET7.3 Utilizar o dinheiro nos contextos de brincadeiras, de faz de conta sem preocupar-se com os valores reais.  
ET7.4 Comparar pequenas quantidades de diferentes conjuntos, identificando: mais, menos e igual, registrando-as com  
ajuda do educador.   
ET7.5 Contar recitando ordenadamente a sequência numérica nas brincadeiras, jogos e em situações do seu cotidiano 
até  10. 

• Noções espaciais  

• Exploração e uso das relações espaciais 

(SP.EI03ET00.n.09) - Explorar e narrar ações e movimentos realizados no espaço.  

ET9.1 Informar os dados sobre o lugar onde mora (endereço e proximidades).  
ET9.2 Indicar posições de pessoas, objetos e figuras a partir de comandos (dentro, fora, em cima, embaixo, perto/longe) 
e  de brincadeiras envolvendo o seu corpo.  
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• Interações positivas e empatia  

• Comunicação de ideias e sentimentos 

(SP.EI03EO01.s.01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos,  
necessidades e maneiras de pensar e agir.  

(SP.EI03EO04.s.04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.  
EO1.1/4.1 Demonstrar respeito pelas ideias, interesses e desejos de seus colegas e auxilio a eles, manifestando-se frente 
as  situações que considera injustas, com a intervenção do educador.  
EO1.2/4.2 Comunicar desejos, necessidades e sentimentos como: medo, frustração, alegria, raiva, tristeza em diferentes  
grupos nas diversas situações cotidianas  

EO1.3/4.3 Reconhecer diferentes emoções e sentimentos em si mesmo e nos outros.  

• Autoconfiança e   

conquista de sua independência 

(SP.EI03EO02.s.02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas  
conquistas e limitações.  

EO2.1 Construir imagem positiva de si mesmo.   
EO2.2 Manifestar iniciativa na escolha de brincadeiras e atividades, na seleção de materiais e na busca de 
parcerias.  
EO2.3 Interessar-se por novas conquistas e desafios. 



 

 

• Atitudes de participação e cooperação • 
Reconhecimento de pessoas da sua  
comunidade e conhecimento de outros  
grupos sociais  

• Habilidades para resolução de conflitos 

(SP.EI03EO03.s.03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.  
(SP.EI03EO06.s.06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. (SP.EI03EO07.s.07) 
Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com  crianças e adultos.  
EO3.1/6.1/7.1 Participar de brincadeiras e tarefas que envolvam ações de cooperação e convidando os colegas a 
participar.  
EO3.2/6.2/7.2 Conhecer e respeitar as regras de convívio social, participando da resolução de pequenos conflitos do  
cotidiano.  

EO3/3.6.3/7.3 Perceber-se como um integrante do grupo ao qual pertence. 

Identificação de características de seu  
corpo  

• Respeito às diferenças 

(SP.EI03EO05.s.05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos  
outros (crianças e adultos) com os quais convive.  

EO5.1- Reconhecer e respeitar suas características físicas e as de seu grupo de convívio.  
EO5.2-Valorizar atitudes de autocuidado (perigos e desafios, higiene corporal - mãos, boca, dentes, nariz, cabelo) e  
organização de seus pertences e dos espaços de convivência.   

EO5.3- Conhecer a importância da boa alimentação para a sua saúde, através da experimentação. 
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• Gêneros musicais (músicas clássicas,  
músicas infantis, músicas étnicas, canto 
coral,  MPB). 

(SP.EI03TS01.s.01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras  
de faz de conta, encenações, criações musicais, festas.  

TS1.1 Brincar com as fontes sonoras durante brincadeiras, músicas e cantigas.  

TS1.2 Apreciar músicas de diferentes gêneros ampliando o repertório.  

TS1.3 Descobrir modulações de voz (tonalidade) ao cantar e falar.  
TS1.4 Associar a música com os gestos e sons corporais e com outros recursos, ampliando seu repertório 
musical.  
TS 1.5 Reproduzir músicas e cantigas em diferentes situações. 



 

 

• FAZER ARTÍSTICO:   

- Manipulação de materiais e - 

Grafismo. • APRECIAÇÃO:  

- Observação e identificação de imagens  
diversas.  

• EXPRESSÃO E SENSIBILIDADE  
DAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS: 
Arte  Visual, Teatro, Dança e Música.  

Indicação: Ricardo Ferrari, Volpi e 
Lygia  Clark 

(SP.EI03TS02.s.02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando  produções bidimensionais e tridimensionais.  

(SP.EI03TS00.n.01) Apreciar repertório de obras de arte de diferentes artistas.   
(SP.EI03TS00.n.02) Expressar por meio da produção e apreciação das artes visuais e corporais, a imaginação,  
emoção e a sensibilidade.  

TS2.1/n1.1/2.1 Expressar-se através de desenhos e pinturas livremente ou com intervenções, explorando diversos 
materiais,  suportes, técnicas (colagem, dobradura, etc..) e diversidade de cores.  
TS2.2/n1.2/n2.2Apreciar suas produções artísticas e as dos colegas estabelecendo correlação com as suas experiências. 
TS2.3/n1.3/n2.3 Desenhar a figura humana de forma convencional: cabeça, tronco, braços e pernas (Fase Esquemática  
inicial) e outros elementos ainda que desordenados.  

TS-2.4/1.3N/2.3N-Realizar leitura e releitura de obras de arte e outras imagens com a mediação do educador. 

• Fontes Sonoras1
  

• Ritmo 2  

• Propriedades/Qualidades do som5
  

• Gêneros musicais (músicas clássicas,  

músicas infantis, músicas étnicas, canto  
coral, MPB) 

(SP.EI03TS03.s.03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em 
suas  produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.  

TS3.1 Apreciar e cantar músicas, percebendo as qualidades do som (curto/longo, forte/fraco, grave/ 
agudo). 
 TS3.2 Brincar com sequências rítmicas através do som e do silêncio.  

TS3.3 Perceber e explorar o ritmo da música através de uma marcação. 

Fontes Sonoras1- todo e qualquer material produtor ou propagador de sons: voz, corpo, objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos sonoros. Ritmo2- 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.  

Onomatopaicos3- reprodução aproximada de um som natural, de qualquer origem.  

Idiofones4: 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 (qualidades) do som 5- altura (grave e agudo), duração (curto e longo), intensidade (fraco e forte), densidade (sons diferentes simultaneamente) e timbre 
(fonte  sonora). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2º BIMESTRE 

SABERES E CONHECIMENTOS  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 

                                           EDUCAÇÃO INFANTIL - CRIANÇA PEQUENA - PRÉ I 

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. 

• Expressão oral  

• Autonomia  

   • Linguagem escrita (não-convencional) 

(SP.EI03EF01.s.01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e  
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.  
EF 1.1 Comunicar-se oralmente de forma clara, com diferentes intenções e contextos, respeitando sua vez de falar e  
escutando o outro com atenção.   

EF 1.2 Utilizar desenho, linguagem oral e escrita para expressar suas ideias e sentimentos.  
EF 1.3 Desenvolver comportamento escritor: saber segurar o lápis, canetinhas e ou o giz de cor; sentar corretamente 
para  desenhar e escrever; saber manipular os papéis. 

• Rimas (brincadeiras cantadas,  quadrinhas, 
cantigas populares)  

(SP.EI03EF02.s.02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e 
ritmos. EF2.1 Participar de situações que desenvolvam o hábito e o prazer por escutar, recitar e ler textos 
poéticos. EF2.2 Brincar com textos poéticos conhecidos em suas brincadeiras e com outras crianças.  

EF2.3 Explorar as rimas das palavras em brincadeiras cantadas e quadrinhas.   

EF2.4 Recitar cantigas populares, textos poéticos e brincadeiras cantadas individual e coletivamente. 

• Ilustrações  

• Leitura não-convencional  

• Comportamento leitor 

(SP.EI03EF03.s.03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando 
identificar  palavras conhecidas.  

EF3.1 Interessar-se em folhear livros por temas e ilustrações.   

EF 3.2 Observar que os livros têm autor, ilustrador e capa.  

EF 3.3 Perceber que a ilustração se difere da escrita. 



 

 

• Linguagem oral  

• Linguagem escrita   

• Produção textual oral - Histórias 

clássicas e modernas  

(SP.EI03EF04.s.04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações,  
definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história.  

(SP.EI03EF05.s.05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o educador como 
escriba.  

EF4.1/5.1 Participar de situações de escuta e contação de histórias pelo professor, criança, colegas e adultos.  
EF4.2/5.2 Brincar e dramatizar histórias conhecidas identificando personagens, cenários, tramas e sequência 
cronológica.  EF4.3/5.3 Recontar histórias aproximando-se de algumas características do texto fonte, tendo o educador 
como escriba.  

• Identificação e uso das diferentes  
estruturas dos textos. - Gêneros 
textuais:  listas, receitas, contos 
clássicos ou  

(SP.EI03EF07.s.07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 
recorrendo a  estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

modernizados e histórias de 
acumulação.  - Portadores textuais: 
livros, jornais,  embalagens.  

(SP.EI03EF08.s.08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua  
própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das  
ilustrações, etc.).  

EF7.1/8.1 Participar da leitura de diferentes gêneros e suportes textuais (pseudoleitura).   
EF7.2/8.2 Escolher suas histórias preferidas para serem lidas para outra pessoa, criança e educador. 
EF7.3/8.3 Identificar as letras do seu nome e de alguns colegas em contextos e textos reais e 
significativos.  

• Linguagem escrita  

• Nome próprio  

Gêneros textuais: listas  

(SP.EI03EF09.s.09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e 
textos,  por meio de escrita espontânea.  

(SP.EI03EF06.s.06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com  
função social significativa.  

EF6.1/9.1 Experimentar tentativas de escrita (escrita espontânea) em diferentes situações, com ajuda do 
educador. EF6.2/9.2 Escrever o próprio nome com apoio, nas situações em que se faz necessário.   

EF6.3/9.3 Produzir listas contextualizadas coletivamente, tendo o educador como escriba. 
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• Expressão de sentimentos, sensações e  
emoções 

(SP.EI03CG01.s.01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções,  
tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.  
CG1.1 Expressar suas experiências em situações de brincadeiras, danças e música por meio de gestos, mímicas e 
movimentos escolhendo parceiros, objetos e temas em sua própria turma e nos momentos de interação entre as turmas. 



 

 

• Controle e adequação de seu corpo  (SP.EI03CG02.s.02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, atividades  
artísticas, entre outras possibilidades.  

CG2.1 Realizar diferentes formas de deslocamento reproduzindo posturas e movimentos: frente e atrás, um lado e o 
outro,  dentro e fora, perto e longe explorando os diferentes níveis: alto, médio e baixo, desenvolvendo força, velocidade,  
resistência e flexibilidade, em duplas ou coletivamente. 

• Criação de movimentos  (SP.EI03CG03.s.03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas  
como dança, teatro e música.  

CG3.1 Imitar sequência de movimentos envolvendo música e dança.  

CG3.2 Conhecer e participar de algumas brincadeiras e atividades artísticas da cultura local. 

• Desenvolvimento de ações e hábitos de  
autocuidado 

(SP.EI03CG04.s.04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência. 
CG4.1 Alimentar-se sozinho, conhecendo e utilizando o self-service, utilizando a mastigação correta e fazendo uso de  
garfo e faca, coordenando seus movimentos.  
CG4.2 Perceber em si e no outro os cuidados com o corpo e bem-estar, desenvolvendo autocuidado (lavar as mãos, 
escovar  os dentes, pentear o cabelo, limpas o nariz, tomar banhos e vestir e se servir) com autonomia e prevenindo 
acidentes. 

• Coordenação de habilidades manuais  (SP.EI03CG05.s.05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e  
necessidades em situações diversas.  

CG5.1 Cortar diferentes materiais utilizando a tesoura.  

CG5.2 Dobrar roupas e outros materiais do seu cotidiano.  
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• Comparação e propriedades.  

• Classificação de objetos 

(SP.EI03ET01.s.01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 
propriedades. (SP.EI03ET05.s.05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e 
diferenças.  
ET1.1/5.1 Identificar possíveis maneiras de combinar elementos.  
ET1.2/5.2 Classificar objetos a partir de critérios pré-estabelecidos (cor, forma, tamanho, espessura, textura e função).   
ET1.3/5.3 Comparar características e propriedades de objetos e brinquedos (cor, forma, tamanho, espessura, textura),  
utilizando suas próprias descobertas em jogos e brincadeiras. 



 

 

• Fenômenos naturais e artificiais  

• Mudanças e transformações   

• Identificação e seleção de informações  
sobre a natureza 

(SP.EI03ET02.s.02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, 
em  experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.  

(SP.EI03ET03.s.03) Identificar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus 
fenômenos,  sua conservação.  
ET2.1/3.1 Identificar por meio dos sentidos, características dos elementos naturais, dos materiais e do ambiente: 
quente/  frio, liso/áspero, grosso/fino, doce/salgado, amargo/azedo, entre outros.  
ET2.2/3.2 Participar do plantio e cultivo de horta ou jardim, desenvolvendo hábitos de cuidado e responsabilidade com 
o  meio ambiente.   

(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 de plantas de seu entorno conhecendo a importância dos  
elementos necessários para a manutenção da vida. 

• Registros, manipulações e medidas  

• Expressão de grandezas e medidas em  
gráficos e tabelas 

(SP.EI03ET04.s.04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho,  
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.  

(SP.EI03ET08.s.08) Expressar medidas (peso, altura, comprimento, capacidade, massa, distância), construindo  
gráficos básicos.  

ET4.1/8.1Comparar medidas de tamanho (números dos sapatos, altura, número do manequim) e registrá-los com o 
apoio  do educador. 

• Sequencia temporal  

• Conceitos básicos de tempo 

(SP.EI03ET06.s.06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus  
familiares e da sua comunidade.  
ET6.1 Identificar e marcar a passagem do tempo, destacando datas importantes e eventos por meio do Calendário linear.  
ET6.2 Observar em atividades da sua rotina (escolar e familiar), a sequência temporal (manhã/tarde/noite, dia/noite)  
reconhecendo a passagem do tempo.   

ET6.3 Utilizar conceitos básicos de tempo, como: agora/depois.  
ET6.4 Familiarizar-se com aspectos culturais da sua família e comunidade, relacionando o passado com o presente  
(alimentação, brincadeiras).  

ET6.5 Relatar fatos em sequência temporal com apoio de fotos ou outros recursos e do educador. 

• Relação numeral e quantidade (SP.EI03ET07.s.07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre  
em uma sequência.  
ET7.1Perceber a função social do número em diferentes contextos (idade, aniversário, calçados, roupas entre outros). 
ET7.2 Perceber a representação gráfica do número, observando algumas regularidades existentes no Calendário 
Linear. ET7.3 Comparar pequenas quantidades de diferentes conjuntos, identificando: mais, menos e igual, 
registrando-as com  ajuda do educador.   
ET7.4 Contar recitando ordenadamente a sequência numérica, nas brincadeiras, jogos e em situações do seu cotidiano 
até  10.  



 

 

• Noções espaciais  

• Exploração e uso das relações  
espaciais 

(SP.EI03ET00.n.09) - Explorar e narrar ações e movimentos realizados no espaço.  

ET9.1 Informar os dados sobre o lugar onde mora (endereço e proximidades).  
ET9.2 Indicar posições de pessoas, objetos e figuras a partir de comandos (dentro, fora, em cima, embaixo, 
perto/longe)  e de brincadeiras envolvendo o seu corpo.  
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• Interações positivas e empatia  

• Comunicação de ideias e sentimentos 

(SP.EI03EO01.s.01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos,  
necessidades e maneiras de pensar e agir.  

(SP.EI03EO04.s.04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.  
EO1.1/4.1 Comunicar desejos, necessidades e sentimentos como: medo, frustração, alegria, raiva, tristeza em 
diferentes  grupos nas diversas situações cotidianas  

EO1.2/4.2 Reconhecer diferentes emoções e sentimentos em si mesmo e nos outros.  

• Autoconfiança e   

conquista de sua independência 

(SP.EI03EO02.s.02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas  
conquistas e limitações.  

EO2.1 Construir imagem positiva de si mesmo.   
EO2.2 Manifestar iniciativa na escolha de brincadeiras e atividades, na seleção de materiais e na busca de 
parcerias. EO2.3 Interessar-se por novas conquistas e desafios. 

• Atitudes de participação e cooperação • 
Reconhecimento de pessoas da sua  
comunidade e conhecimento de outros  
grupos sociais  

• Habilidades para resolução de conflitos 

(SP.EI03EO03.s.03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.  
(SP.EI03EO06.s.06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 
(SP.EI03EO07.s.07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com  
crianças e adultos.  

EO3.1/6.1/7.1 Participar de brincadeiras e tarefas que envolvam ações de cooperação e convidando os colegas a 
participar. EO3.2/6.2/7.2 Conhecer e respeitar as regras de convívio social, participando da resolução de pequenos 
conflitos do  cotidiano.  

EO3/3.6.3/7.3 Perceber-se como um integrante do grupo ao qual pertence. 

• Identificação de características de seu 

corpo • Respeito às diferenças 

(SP.EI03EO05.s.05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos  
outros (crianças e adultos) com os quais convive.  

EO5.1- Reconhecer e respeitar suas características físicas e as de seu grupo de convívio.  
EO5.2-Valorizar atitudes de autocuidado (perigos e desafios, higiene corporal - mãos, boca, dentes, nariz, cabelo) e  
organização de seus pertences e dos espaços de convivência.   

EO5.3- Conhecer a importância da boa alimentação para a sua saúde, através da experimentação. 
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• Gêneros musicais (músicas clássicas,  
músicas infantis, músicas étnicas, canto coral,  
MPB). 

(SP.EI03TS01.s.01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante 
brincadeiras  de faz de conta, encenações, criações musicais, festas.  

TS1.1 Apreciar músicas de diferentes gêneros ampliando o repertório.  
TS1.2 Perceber a variedade de sons produzidos em instrumentos musicais/objetos sonoros confeccionados com 
diferentes  recursos.  

TS1.3 Descobrir modulações de voz (tonalidade) ao cantar e falar.  
TS1.4 Associar a música com os gestos e sons corporais e com outros recursos, ampliando seu repertório 
musical. TS1.5 Reproduzir músicas e cantigas em diferentes situações. 

• FAZER ARTÍSTICO:   

- Manipulação de materiais  

- Grafismo.  

• APRECIAÇÃO:  

- Observação e identificação de imagens  
diversas.  

• EXPRESSÃO E SENSIBILIDADE  DAS 
LINGUAGENS ARTÍSTICAS: Arte  
Visual, Teatro, Dança e Música.  

Indicações: Ricardo Ferrari, Volpi e 
Lygia  Clark 

(SP.EI03TS02.s.02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura,  
criando produções bidimensionais e tridimensionais.  

(SP.EI03TS00.n.01) Apreciar repertório de obras de arte de diferentes artistas.   
(SP.EI03TS00.n.02) Expressar por meio da produção e apreciação das artes visuais e corporais, a imaginação,  
emoção e a sensibilidade.  
TS2.1/n1.1/n2.1 Expressar-se através de desenhos e pinturas livremente ou com intervenções, explorando diversos  
materiais, suportes, técnicas (colagem, dobradura, etc..) e diversidade de cores.  
TS2.2/n1.2/n2.2 Desenhar a figura humana de forma convencional: cabeça, tronco, braços e pernas (Fase Esquemática  
inicial) e outros elementos ainda que desordenados.  
TS2.3/n1.3/n2.3 Apreciar suas produções artísticas e as dos colegas estabelecendo correlação com as suas 
experiências TS2.4/n1.4/n2.4 Construir objetos bidimensionais e tridimensionais (escultura, entre outros). 

• Fontes Sonoras1
  

• Ritmo 2  

• Propriedades/Qualidades do som5
  

• Gêneros musicais (músicas clássicas,  

músicas infantis, músicas étnicas, canto  
coral, MPB) 

(SP.EI03TS03.s.03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em  
suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.  

TS1.1 Brincar com fontes sonoras durante brincadeiras, músicas e cantigas.  
TS3.2 Apreciar e cantar músicas, percebendo as qualidades do som (curto/longo, forte/fraco, grave/ 
agudo). TS3.3 Brincar com sequências rítmicas através do som e do silêncio.  

TS3.4 Perceber e explorar o ritmo da música através de uma marcação. 

Fontes Sonoras1- todo e qualquer material produtor ou propagador de sons: voz, corpo, objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos sonoros. Ritmo2- 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.  

Onomatopaicos3- reprodução aproximada de um som natural, de qualquer origem.  

Idiofones4 : 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 som 5- altura (grave e agudo), duração (curto e longo), intensidade (fraco e forte), densidade (sons diferentes simultaneamente) e timbre (fonte sonora). 



 

 

3º BIMESTRE 

SABERES E CONHECIMENTOS  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
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• Expressão oral  

• Autonomia  
• Linguagem escrita (não convencional) 

(SP.EI03EF01.s.01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 
escrita  (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.  

EF 1.1 Comunicar-se oralmente de forma clara, com diferentes intenções e contextos, respeitando sua vez de falar e 
escutando  o outro com atenção.   

EF 1.2 Utilizar desenho e escrita espontânea para expressar suas ideias e sentimentos. 

• Rimas, Aliterações e Ritmos  (Brincadeiras 
cantadas, poemas, canções,  parlendas, 
quadrinhas, cantigas populares). 

(SP.EI03EF02.s.02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e 
ritmos. EF2.1 Participar de situações que desenvolvam o hábito e o prazer por escutar, recitar e ler textos 
poéticos. EF2.2 Identificar as rimas das palavras em parlendas, poemas e canções, explorando o ritmo e 
entonação. EF2.3 Recitar cantigas populares, quadrinhas, brincadeiras cantados individual e coletivamente. 

• Ilustrações  

• Leitura não-convencional  

• Comportamento leitor 

(SP.EI03EF03.s.03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando 
identificar  palavras conhecidas.  

EF3.1 Interessar-se em folhear livros por temas e ilustrações fazendo suas escolhas.  

EF3.2 Diferenciar ilustrações de escritas.  

EF3.3 Realizar tentativas de leitura e de identificação palavras conhecidas. 

• Linguagem oral  

• Estrutura e roteiro   

• Expressão corporal   

• Linguagem escrita   

• Produção textual oral (Histórias  

modernas) 

(SP.EI03EF04.s.04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações,  
definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história.  

(SP.EI03EF05.s.05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o educador como 
escriba. EF4.1/5.1 Participar de situações de escuta e contação de histórias pelo professor, criança, colegas e adultos.  
EF4.2/5.2 Brincar e dramatizar histórias conhecidas identificando personagens, cenários, tramas e sequência 
cronológica.  EF4.3/5.3 Recontar histórias aproximando-se de algumas características do texto fonte, tendo o educador 
como escriba.  



 

 

• Identificação e uso das diferentes  
estruturas dos textos. - Gêneros  
textuais: Listas, receitas, poemas  
contos clássicos ou modernizados e  
histórias de acumulação. - Portadores  
textuais: Livros, jornais, cartazes de  
sala, embalagens.   

• Identificação de elementos da estrutura  
dos gêneros textuais: em listas, 
poemas,  receitas, tirinhas e contos 
clássicos.  

(SP.EI03EF07.s.07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo 
a  estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.  
(SP.EI03EF08.s.08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua  
própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das  
ilustrações, etc.).  

EF7.1/8.1 Participar da leitura de diferentes gêneros e suportes textuais (pseudoleitura).   
EF7.2/8.2 Escolher suas histórias preferidas para serem lidas para outra pessoa, criança e 
educador. EF7.3/8.3 Identificar e diferenciar alguns elementos dos gêneros textuais.   

EF7.4/8.4 Identificar as letras do seu nome e de alguns colegas em contextos e textos reais e significativos.  

• Linguagem escrita  

• Nome próprio 

(SP.EI03EF09.s.09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e 
textos,  por meio de escrita espontânea. 

• Gêneros textuais: Listas, receitas  (SP.EI03EF06.s.06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com 
função  social significativa.  
EF6.1/9.1 Experimentar tentativas de escrita (escrita espontânea) em diferentes situações, com apoio do 
educador. EF6.2/9.2 Escrever o próprio nome com apoio, nas situações em que se faz necessário.  
EF6.3/9.3 Produzir histórias orais escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa com a ajuda 
do  educador.  

EF6.5/9.5 Produzir listas contextualizadas coletivamente, tendo o educador como escriba. 
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• Expressão de sentimentos, sensações e  
emoções 

(SP.EI03CG01.s.01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções,  
tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.  
CG1.1 Expressar suas experiências em situações de brincadeiras, danças e música por meio de gestos, mímicas e  
movimentos escolhendo parceiros, objetos e temas em sua própria turma e nos momentos de interação entre as turmas. 

• Controle e adequação de seu corpo  (SP.EI03CG02.s.02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, atividades  
artísticas, entre outras possibilidades.  

CG2.1 Realizar diferentes formas de deslocamento reproduzindo posturas e movimentos: frente e atrás, um lado e o outro,  
dentro e fora, perto e longe explorando os diferentes níveis: alto, médio e baixo, desenvolvendo força, velocidade,  
resistência e flexibilidade, em duplas ou coletivamente. 



 

 

• Criação de movimentos  (SP.EI03CG03.s.03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas 
como  dança, teatro e música.  

CG3.1 Imitar e criar sequência de movimentos envolvendo música e dança.  

CG3.2 Participar de encenações e dramatizações.  

CG3.3 Participar e reproduzir algumas brincadeiras e atividades artísticas da cultura local. 

• Desenvolvimento de ações e hábitos 

de  autocuidado 

(SP.EI03CG04.s.04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência. 
CG4.1 Alimentar-se sozinho, aprimorando o uso do self-service, utilizando a mastigação correta e fazendo uso de garfo 
e  faca, coordenando seus movimentos.  
CG4.2 Perceber em si e no outro os cuidados com o corpo e bem-estar, desenvolvendo autocuidado (lavar as mãos, 
escovar  os dentes, pentear o cabelo, limpas o nariz, tomar banhos e vestir e se servir) com autonomia e prevenindo 
acidentes. 

• Coordenação de habilidades manuais  (SP.EI03CG05.s.05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades  em situações diversas.  

CG5.1 Cortar diferentes materiais utilizando a tesoura.  

CG5.2 Dobrar roupas e outros materiais do seu cotidiano.  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL - CRIANÇA PEQUENA - PRÉ I 

• Comparação e propriedades.  

• Classificação de objetos 

(SP.EI03ET01.s.01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 
(SP.EI03ET05.s.05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças.  
ET1.1/5.1 Classificar objetos a partir de critérios pré-estabelecidos (cor, forma, tamanho, espessura, textura e função).  
ET1.2/5.2 Explorar brinquedos e objetos descobrindo suas possibilidades associativas (abotoar, desabotoar, recortar,  
empilhar, encaixar), ampliando suas possibilidades. 
ET1.3/5.3.Seriar (ordenar) objetos conforme critérios estabelecidos (cor, forma, textura, tamanho). ET1.4/5.4 
Sequenciar objetos a partir de critérios pré-estabelecidos. 

• Fenômenos naturais e artificiais  

• Mudanças e transformações   

• Identificação e seleção de informações  
sobre a natureza 

(SP.EI03ET02.s.02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em  
experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.  
(SP.EI03ET03.s.03) Identificar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus 
fenômenos,  sua conservação.  

ET2.1/3.1 Explorar alguns elementos naturais (ar, água, terra) e reconhecer suas importâncias para a vida humana.  
ET2.2/3.1 Observar e descrever algumas características dos fenômenos da natureza, estabelecendo relações de causa e 
efeito  em materiais e ambientes (vento/ar, seca/chuva/água, luz solar/frio/calor) através de experimentos reconhecendo 
suas  funções e ações na vida humana.   
ET2.3/3.3 Observar as transformações envolvendo os fenômenos artificiais em materiais do cotidiano (ventilador, 
secador  de cabelo, luz elétrica, entre outros). 



 

 

• Registros, manipulações e medidas  

• Expressão de grandezas e medidas em  
gráficos e tabelas 

(SP.EI03ET04.s.04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, 
registro  por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.  
(SP.EI03ET08.s.08) Expressar medidas (peso, altura, comprimento, capacidade, massa, distância), construindo  
gráficos básicos.  
ET4.1/8.1 Experimentar de forma espontânea o registro de observações, manipulações e medidas. ET4.2/8.2 Explorar 
medidas de comprimento (curto/longo), de capacidade (cheio, vazio), através de experimentos. ET4.3/8.3 Comparar 
forma de medidas (altura - pequeno/grande, alto/baixo, igual, peso) não padronizadas e padronizados  e suas funções.  

• Sequencia temporal  

• Conceitos básicos de tempo 

(SP.EI03ET06.s.06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus 
familiares  e da sua comunidade.  
ET6.1 Conhecer regularidades do Calendário linear e sua função, relacionando com a sua rotina diária e acontecimentos  
significativos.  
ET6.2 Identificar e marcar a passagem do tempo, destacando datas importantes e eventos por meio do Calendário linear.  
ET6.3 Observar em atividades da sua rotina, a sequência temporal (antes/depois, dia/noite) reconhecendo a passagem do  
tempo.   

ET6.4 Utilizar conceitos básicos de tempo, como: agora/depois, ontem/hoje/amanhã.  
ET6.5 Relatar fatos em sequência temporal com apoio de fotos ou outros recursos e do educador. ET6.6 Familiarizar-se 
com aspectos culturais de sua comunidade, relacionado o passado com o presente (moradias,  costumes e tradições). 

• Relação numeral e quantidade (SP.EI03ET07.s.07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre 
em  uma sequência.  
ET7.1Perceber a função social do número em diferentes contextos (idade, aniversário, calçados, roupas entre outros). 
ET7.2 Perceber a representação gráfica do número, observando algumas regularidades existentes no Calendário Linear. 
ET7.3 Contar recitando ordenadamente a sequência numérica nas brincadeiras, jogos e em situações do seu cotidiano 
até  20.  
ET7.4 Etiquetar cada objeto de uma só vez sem omitir nenhum, utilizando a contagem linear até 5, considerando que o  
último número falado representa a quantidade total de elementos do conjunto. 
ET7.5 Utilizar noções simples de cálculo mental para resolver situações problemas com o significado acrescentar,  
utilizando-se do desenho e materiais concretos. 
 

• Noções espaciais  

• Exploração e uso das relações  
espaciais 

(SP.EI03ET00.n.09) - Explorar e narrar ações e movimentos realizados no espaço.  
ET9.1 Indicar posições de pessoas, objetos e figuras a partir de comandos (dentro, fora, em cima, embaixo, perto/longe) 
e  de brincadeiras envolvendo o seu corpo.  
ET9.2 Nomear as relações espaciais que vivencia no cotidiano a partir de pontos de referências (dentro/fora, em  
cima/embaixo, perto/longe).  
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• Interações positivas e empatia  

• Comunicação de ideias e sentimentos 

(SP.EI03EO01.s.01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos,  
necessidades e maneiras de pensar e agir.  

(SP.EI03EO04.s.04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.  
EO1.1/4.1 Demonstrar respeito pelas ideias, interesses e desejos de seus colegas e auxilio a eles, manifestando-se frente 
as  situações que considera injustas, com a intervenção do educador.  
EO1.2/4.2 Comunicar desejos, necessidades e sentimentos como: medo, frustração, alegria, raiva, tristeza em diferentes  
grupos nas diversas situações cotidianas  

EO1.3/4.3 Reconhecer diferentes emoções e sentimentos em si mesmo e nos outros.  

• Autoconfiança e   

conquista de sua independência 

(SP.EI03EO02.s.02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas  
conquistas e limitações.  

EO2.1 Construir imagem positiva de si mesmo.   
EO2.2 Manifestar iniciativa na escolha de brincadeiras e atividades, na seleção de materiais e na busca de 
parcerias. EO2.3 Interessar-se por novas conquistas e desafios. 

• Atitudes de participação e cooperação • 
Reconhecimento de pessoas da sua  
comunidade e conhecimento de outros  
grupos sociais  

• Habilidades para resolução de conflitos 

(SP.EI03EO03.s.03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.  
(SP.EI03EO06.s.06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. (SP.EI03EO07.s.07) 
Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com  crianças e adultos.  
EO3.1/6.1/7.1 Participar de brincadeiras e tarefas que envolvam ações de cooperação e convidando os colegas a 
participar. EO3.2/6.2/7.2 Conhecer e respeitar as regras de convívio social, participando da resolução de pequenos 
conflitos do  cotidiano.  

EO3/3.6.3/7.3 Perceber-se como um integrante do grupo ao qual pertence.  
EO3/4.6.4/7.4 Familiarizar-se com as manifestações culturais da cidade onde mora e pessoas que se destacam em sua  
comunidade.  

(SP.EI02EO05.s.05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando estas diferenças.  
(M2)  
EO-4.2/5.2 - Valorizar sua identidade pessoal, autoestima, autonomia, confiança em suas possibilidades e de 
pertencimento  a determinados grupos: étnico-racial, religioso, cultural. (M2)  

EO-4.3/5.3- Conhecer sua cultura local, identificando sua origem e de sua comunidade. (M2) 

• Identificação de características de seu  
corpo 

• Respeito às diferenças 

(SP.EI03EO05.s.05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos  
outros (crianças e adultos) com os quais convive. 

EO5.1- Reconhecer e respeitar suas características físicas e as de seu grupo de convívio.  
EO5.2-Valorizar atitudes de autocuidado (perigos e desafios, higiene corporal - mãos, boca, dentes, nariz, cabelo) e  
organização de seus pertences e dos espaços de convivência.   
E5.3- Conhecer a importância da boa alimentação para a sua saúde, através da experimentação. 
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• Gêneros musicais (músicas clássicas,  
músicas infantis, músicas étnicas, canto 
coral,  MPB) 

(SP.EI03TS01.s.01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras  
de faz de conta, encenações, criações musicais, festas.  

TS1.1 Brincar com as fontes sonoras durante brincadeiras, músicas e cantigas, percebendo a variedade e possibilidades 
dos  sons produzidos em instrumentos musicais/objetos sonoros confeccionados com diferentes recursos.  
TS1.2 Apreciar músicas de diferentes gêneros ampliando o repertório.  
TS1.3 Perceber diferentes maneiras de produzir sons de acordo com a emissão vocal entre 
outras. TS-1.4- Distinguir e reproduzir sons das máquinas. (M2)   
TS1.5 Associar a música com os gestos e sons corporais e com outros recursos, ampliando seu repertório musical. 
 TS1.6 Demonstrar interesse, respeito e valorização pelas diferentes apresentações artísticas de sua comunidade e de 
outras  culturas (teatro, música, dança, cinema e outras manifestações). 

• FAZER ARTÍSTICO:   

- Manipulação de materiais e - 

Grafismo. • APRECIAÇÃO:  

- Observação e identificação de imagens  
diversas.  

• EXPRESSÃO E SENSIBILIDADE  
DAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS: 
Arte  Visual, Teatro, Dança e Música.  

INDICAÇÕES: Edward Tingatinga, Ivan  
Cruz e Richard Mc Donald 

(SP.EI03TS02.s.02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando  produções bidimensionais e tridimensionais.  

(SP.EI03TS00.n.01) Apreciar repertório de obras de arte de diferentes artistas.   

(SP.EI03TS00.n.02) Expressar por meio da produção e apreciação das artes visuais e corporais, a imaginação,  
emoção e a sensibilidade.  
TS2.1/n1.1/2.1 Expressar-se através de desenhos e pinturas livremente ou com intervenções, explorando diversos 
materiais,  suportes, técnicas (colagem, dobradura, etc..) e diversidade de cores.  
TS2.2/n1.2/n2.2Apreciar suas produções artísticas e as dos colegas estabelecendo correlação com as suas 
experiências. TS2.3/n1.3/n2.3 Construir objetos bidimensionais e tridimensionais (escultura, entre outros).  
TS2.4/n1.4/n2.4 Desenhar a figura humana de forma convencional: cabeça, tronco, braços e pernas (Fase Esquemática  
inicial) e outros elementos ainda que desordenados.  

TS2.5/n.1.5/n2.5 Apreciar e realizar leitura e releitura de obras de arte e outras imagens com a mediação do educador. 

• Fontes Sonoras1
  

• Ritmo 2  

• Qualidades do som/propriedades 5  

• Gêneros musicais (músicas clássicas,  
músicas infantis, músicas étnicas, canto  
coral, MPB) 

(SP.EI03TS03.s.03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em  
suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.  

TS3.1 Apreciar e cantar músicas, percebendo as qualidades do som (curto/longo, forte/fraco).  

TS3.2 Brincar com sequências rítmicas através do som e do silêncio.  

TS3.3 Perceber e explorar o ritmo da música através de uma marcação.  

TS3.4 Cantar e produzir sons, apreciando o ritmo.  

TS3.5 Explorar a altura do som nas músicas e brincadeiras (grave e agudo) (M2) 



 

 

Fontes Sonoras1- todo e qualquer material produtor ou propagador de sons: voz, corpo, objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos sonoros. Ritmo2- 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. Onomatopaicos3- reprodução aproximada de um som natural, de qualquer origem. Idiofones4 : 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 som 5- altura (grave e  

agudo),  duração (curto e longo), intensidade (fraco e forte), densidade (sons diferentes simultaneamente) e timbre (fonte sonora). 

4º BIMESTRE  

SABERES E CONHECIMENTOS  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
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• Expressão oral  

• Autonomia  
• Linguagem escrita (não convencional) 

(SP.EI03EF01.s.01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 
escrita  (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.  
EF 1.1 Comunicar-se oralmente de forma clara, com diferentes intenções e contextos, respeitando sua vez de falar e 
escutando  o outro com atenção.   

EF 1.2 Utilizar desenho e escrita espontânea para expressar suas ideias e sentimentos.  

Ef 1.3 Realizar comentários mais elaborados a partir das situações orais coletivas 

• Rimas, Aliterações e Ritmos  (poemas, 
canções, parlendas, quadrinhas,  cantigas 
populares). 

(SP.EI03EF02.s.02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e 
ritmos.  
EF2.1 Participar de situações que desenvolvam o hábito e o prazer por escutar, recitar e ler textos poéticos. 
EF2.2 Identificar as rimas das palavras em poemas, cantigas populares e canções, explorando o ritmo e 
entonação.  
EF2.3 Recitar parlendas, quadrinhas e poemas individual e coletivamente. 

• Ilustrações  

• Leitura não-convencional  

• Comportamento leitor 

(SP.EI03EF03.s.03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando 
identificar  palavras conhecidas.  

EF3.1 Interessar-se em folhear livros por temas e ilustrações fazendo suas escolhas.  

EF3.3 Participar da leitura de diferentes gêneros textuais.   

EF3.4 Realizar tentativas de identificação de palavras conhecidas. 



 

 

• Linguagem oral  

• Estrutura e roteiro   

• Expressão corporal   

• Linguagem escrita   

• Produção textual oral - Histórias  

modernas  

(SP.EI03EF04.s.04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, 
definindo  os contextos, os personagens, a estrutura da história.  

(SP.EI03EF05.s.05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o educador como 
escriba. 

 EF4.1/5.1 Participar de situações de escuta e contação de histórias pelo professor, criança, colegas e adultos.    
EF4.2/5.2 Brincar e dramatizar histórias conhecidas identificando personagens, cenários, tramas e sequência 
cronológica. 
 EF4.3/5.3 Recontar histórias aproximando-se de algumas características do texto fonte, tendo o educador como 
escriba.  

• Identificação e uso das diferentes  
estruturas dos textos. - Gêneros  
textuais: Listas, contos clássicos ou  
modernizados e histórias de  
acumulação. - Portadores textuais:  
Livros, jornais, cartazes de sala,  
embalagens.   

• Identificação de elementos da  
estrutura dos gêneros textuais: em  
listas, receitas, tirinhas e contos  
clássicos.  

(SP.EI03EF07.s.07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a  
estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.  

(SP.EI03EF08.s.08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua 
própria  leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das 
ilustrações,  etc.).  

EF7.1/8.1 Participar da leitura de diferentes gêneros e suportes textuais (pseudoleitura).   
EF7.2/8.2 Escolher suas histórias preferidas para serem lidas para outra pessoa, criança e educador. 
EF7.3/8.3 Identificar as letras do seu nome e de alguns colegas em contextos e textos reais e 
significativos. 

  EF7.4/8.4 Observar nos diversos gêneros textuais e portadores, a estrutura e representação gráfica.       
EF7.5/8.5 Identificar e diferenciar alguns elementos dos gêneros textuais.  

• Linguagem escrita  

• Nome próprio  
• Gêneros textuais: Listas e  histórias 

(SP.EI03EF09.s.09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, 
por  meio de escrita espontânea.  
(SP.EI03EF06.s.06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com 
função  social significativa.  

EF6.1/9.1 Experimentar tentativas de escrita (escrita espontânea) em diferentes situações.  
EF6.3/9.3 Produzir histórias orais escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa com a ajuda do  
educador.  

EF6.4/9.4 Produzir listas contextualizadas coletivamente, tendo o educador como escriba.  

EF6.5/9.5 Escrever o próprio nome sem apoio, nas situações em que se faz necessário.  

EF6.6/9.6 Perceber que a escrita (não convencional) representa sua fala.  
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• Expressão de sentimentos, sensações 
e  emoções 

(SP.EI03CG01.s.01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, 
tanto  nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.  
G1.1 Expressar suas experiências (observadas e vividas) em situações de brincadeiras, danças e música por meio de gestos,  
mímicas e movimentos escolhendo parceiros, objetos e temas em sua própria turma e nos momentos de interação entre as  
turmas. 

• Controle e adequação de seu corpo  (SP.EI03CG02.s.02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, atividades  
artísticas, entre outras possibilidades.  

CG2.1 Realizar diferentes formas de deslocamento reproduzindo posturas e movimentos: frente e atrás, um lado e o outro,  
dentro e fora, perto e longe explorando os diferentes níveis: alto, médio e baixo, desenvolvendo força, velocidade, 
resistência  e flexibilidade, em duplas ou coletivamente. 

• Criação de movimentos  (SP.EI03CG03.s.03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas 
como  dança, teatro e música.  

CG3.1 Imitar e criar sequência de movimentos envolvendo música e dança.  

CG3.2 Participar de encenações e dramatizações.  

CG3.3 Participar e reproduzir algumas brincadeiras e atividades artísticas da cultura local. 

• Desenvolvimento de ações e hábitos 

de  autocuidado 

(SP.EI03CG04.s.04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência. 
CG4.1 Alimentar-se sozinho, aprimorando o uso do self-service, utilizando a mastigação correta e fazendo uso de garfo e  
faca, coordenando seus movimentos.  
CG4.2 Perceber em si e no outro os cuidados com o corpo e bem-estar, desenvolvendo autocuidado (lavar as mãos, 
escovar  os dentes, pentear o cabelo, limpas o nariz, tomar banhos e vestir e se servir) com autonomia e prevenindo 
acidentes. 

• Coordenação de habilidades manuais  (SP.EI03CG05.s.05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades  em situações diversas.  

CG5.1 Cortar diferentes materiais utilizando a tesoura.  

CG5.2 Dobrar roupas e outros materiais do seu cotidiano.  
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SABERES E CONHECIMENTOS  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO  



 

 

• Comparação e propriedades.  

• Classificação de objetos 

(SP.EI03ET01.s.01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 
(SP.EI03ET05.s.05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças. ET1.2/5.2 
Classificar objetos a partir de critérios pré-estabelecidos (cor, forma, tamanho, espessura, textura e função).  ET1.3/5.3 
Explorar brinquedos e objetos descobrindo suas possibilidades associativas (abotoar, desabotoar, recortar,  empilhar, 
encaixar, amarrar), ampliando suas possibilidades.  
ET1.4/5.4 Estabelecer relações entre os sólidos geométricos (cilindro, esfera, cubo) e os objetos presentes no ambiente,  
comparando formas e contornos a partir da construção e desconstrução de objetos.  
ET1.5/5.5 Identificar as figuras geométricas planas: triângulo, círculo, quadrado, retângulo, relacionando-as com os 
objetos  no entorno. 

• Fenômenos naturais e artificiais  

• Mudanças e transformações   

• Identificação e seleção de 
informações  sobre a natureza 

(SP.EI03ET02.s.02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em  
experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.  

(SP.EI03ET03.s.03) Identificar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus 
fenômenos,  sua conservação.  

(ET2.1/3.1 Identificar as diferentes fontes para a busca de informações sobre a natureza, seus fenômenos e sua 
conservação  junto com o adulto.  
ET2.2/3.2 Realizar investigações simples para descobrir como as coisas acontecem e como funcionam podendo falar 
sobre  elas.  
SP.EI02ET03.s.03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da  
instituição e fora dela. (Maternal II) 

ET- 3.1 Observar e pesquisar sobre a vida dos animais.  

ET-3.2- Interessar-se por realizar ações simples de cuidado de animais percebendo as suas relações com a vida humana. 

• Registros, manipulações e medidas  

• Expressão de grandezas e medidas em  
gráficos e tabelas 

(SP.EI03ET04.s.04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, 
registro  por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.  

(SP.EI03ET08.s.08) Expressar medidas (peso, altura, comprimento, capacidade, massa, distância), construindo  
gráficos básicos.  

ET4.1/8.1 Experimentar de forma espontânea o registro de observações, manipulações e medidas. 
ET4.228.2 Explorar medidas de massa (leve, pesado), de distância (longe/perto), através de 
experimentos. ET4.3/8.3 Comparar formas de medidas, não padronizadas e padronizadas e suas 
funções.   
ET4.4/8.4 Participar da construção de gráficos (coluna), apoiado por desenhos/imagens, com o educador, buscando  
interpretá-los. 



 

 

• Sequencia temporal  

• Conceitos básicos de tempo 

(SP.EI03ET06.s.06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus 
familiares  e da sua comunidade.  
ET6.1 Conhecer regularidades do Calendário linear e sua função, relacionando com a sua rotina diária e acontecimentos  
significativos.  
ET6.2 Identificar e marcar a passagem do tempo, destacando datas importantes e eventos por meio do Calendário linear.  
ET6.3 Familiarizar-se com aspectos culturais de sua comunidade, relacionado o passado com o presente (moradias, 
costumes  e tradições). 

• Relação numeral e quantidade (SP.EI03ET07.s.07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre 
em  uma sequência.  

ET7.1 Perceber a representação gráfica do número, observando algumas regularidades existentes no Calendário Linear. 
ET7.2 Contar recitando ordenadamente a sequência numérica nas brincadeiras, jogos e em situações do seu cotidiano até 
20. 
ET7.3 Utilizar noções simples de cálculo mental para resolver situações problemas com o significado acrescentar, 
utilizando se do desenho e materiais concretos. 
ET7.4 Etiquetar cada objeto de uma só vez sem omitir nenhum, utilizando a contagem linear até 5, considerando que o 
último  número falado representa a quantidade total de elementos do conjunto.  

• Noções espaciais  

• Exploração e uso das relações  
espaciais 

(SP.EI03ET00.n.09) - Explorar e narrar ações e movimentos realizados no espaço.  
ET9.1 Indicar posições de pessoas, objetos e figuras a partir de comandos e brincadeiras (ao lado, à frente, atrás,  
primeiro/último).   

ET9.2 Identificar pontos de referências para situar-se e deslocar-se nos espaços da escola e do seu meio. 
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SABERES E CONHECIMENTOS  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO  

• Interações positivas e empatia  

• Comunicação de ideias e sentimentos 

(SP.EI03EO01.s.01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos,  
necessidades e maneiras de pensar e agir.  

(SP.EI03EO04.s.04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.  
EO1.1/4.1 Demonstrar respeito pelas ideias, interesses e desejos de seus colegas e auxilio a eles, manifestando-se frente 
as  situações que considera injustas, com a intervenção do educador.  
EO1.2/4.2 Comunicar desejos, necessidades e sentimentos como: medo, frustração, alegria, raiva, tristeza em diferentes  
grupos nas diversas situações cotidianas  

EO1.3/4.3 Reconhecer diferentes emoções e sentimentos em si mesmo e nos outros.  



 

 

• Autoconfiança e   

conquista de sua independência 

(SP.EI03EO02.s.02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas  
conquistas e limitações.  

EO2.1 Construir imagem positiva de si mesmo.   
EO2.2 Manifestar iniciativa na escolha de brincadeiras e atividades, na seleção de materiais e na busca de 
parcerias. EO2.3 Interessar-se por novas conquistas e desafios. 

• Atitudes de participação e cooperação 

• Reconhecimento de pessoas da sua  

comunidade e conhecimento de outros  
grupos sociais  

• Habilidades para resolução de conflitos 

(SP.EI03EO03.s.03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.  
(SP.EI03EO06.s.06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. (SP.EI03EO07.s.07) 
Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças  e adultos.  

EO3.1/6.1/7.1 Participar de brincadeiras e tarefas que envolvam ações de cooperação e convidando os colegas a 
participar. EO3.2/6.2/7.2 Conhecer e respeitar as regras de convívio social, participando da resolução de pequenos 
conflitos do  cotidiano.  

EO3.3/3.6.3/7.3 Perceber-se como um integrante do grupo ao qual pertence. 

• Identificação de características de seu  

corpo  

• Respeito às diferenças 

(SP.EI03EO05.s.05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos 
outros  (crianças e adultos) com os quais convive.  

EO5.1-Valorizar atitudes de autocuidado (perigos e desafios, higiene corporal - mãos, boca, dentes, nariz, cabelo) e  
organização de seus pertences e dos espaços de convivência.   

EO5.2- Conhecer a importância da boa alimentação para a sua saúde, através da experimentação. 
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• Gêneros musicais (músicas  clássicas, 
músicas infantis, músicas étnicas,  canto 
coral, MPB).  

. 

(SP.EI03TS01.s.01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras 
de  faz de conta, encenações, criações musicais, festas.  

TS1.1 Perceber a variedade de sons produzidos em instrumentos musicais/objetos sonoros confeccionados com diferentes  
recursos.  

TS1.3 Apreciar músicas de diferentes gêneros ampliando o repertório.  

TS1.4 Cantar e produzir sons, apreciando o ritmo.  
TS1.5 Demonstrar interesse, respeito e valorização pelas diferentes apresentações artísticas de sua comunidade e de 
outras  culturas (teatro, música, dança, cinema e outras manifestações). 



 

 

• FAZER ARTÍSTICO:   

- Manipulação de materiais e - 

Grafismo. • APRECIAÇÃO:  

- Observação e identificação de imagens  
diversas.  

• EXPRESSÃO E  SENSIBILIDADE 
DAS LINGUAGENS  ARTÍSTICAS: 
Arte Visual, Teatro,  Dança e Música.  

Indicações: Edward Tingatinga, Ivan  
Cruz e Richard Mc Donald 

(SP.EI03TS02.s.02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando  produções bidimensionais e tridimensionais.  

(SP.EI03TS00.n.01) Apreciar repertório de obras de arte de diferentes artistas.   
(SP.EI03TS00.n.02) Expressar por meio da produção e apreciação das artes visuais e corporais, a imaginação, 
emoção  e a sensibilidade.  
TS2.1/n1.1/2.1 Expressar-se através de desenhos e pinturas livremente ou com intervenções, explorando diversos 
materiais,  suportes, técnicas (colagem, dobradura, etc..) e diversidade de cores.  

TS2.3/n1.3/n2.3 Construir objetos bidimensionais e tridimensionais (escultura, entre outros).  
TS2.4/n1.4/n2.4 Desenhar a figura humana de forma convencional: cabeça, tronco, braços e pernas (Fase Esquemática 
inicial)  e outros elementos ainda que desordenados.  
TS2.5/n.1.5/n2.5 Apreciar e realizar leitura e releitura de obras de arte e outras imagens com a mediação do 
educador. TS2.6/n1.6/n2.6 Desenhar a partir da observação de objetos, paisagens e outras situações. 

• Fontes Sonoras1
  

• Ritmo 2  

• Qualidades do som/propriedades 5  

• Gêneros musicais (músicas clássicas,  

músicas infantis, músicas étnicas, canto  
coral, MPB) 

(SP.EI03TS03.s.03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em 
suas  produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.  

TS3.1 Apreciar e cantar músicas, percebendo as qualidades do som (grave/ agudo).  

TS3.2 Brincar com sequências rítmicas através do som e do silêncio.  

TS3.3 Perceber e explorar o ritmo da música através de uma marcação. 

Fontes Sonoras1- todo e qualquer material produtor ou propagador de sons: voz, corpo, objetos do cotidiano, instrumentos musicais e brinquedos sonoros. Ritmo2- 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.  

Onomatopaicos3- reprodução aproximada de um som natural, de qualquer origem.  

Idiofones4 : 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 som 5- altura (grave e agudo), duração (curto e longo), intensidade (fraco e forte), densidade (sons diferentes simultaneamente) e timbre (fonte sonora). 
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