


 
 

 
 

                             Estado de Santa Catarina 

                             Prefeitura Municipal de Içara 

                             Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO 

MUNICÍPIO DE IÇARA – SANTA CATARINA 

 

 

 

Dalvania Cardoso  

Prefeita Municipal de Içara 

 

Jandir Sorato 

Vice-Prefeito Municipal de Içara 

 

Rose Margareth Reynaud Mayr 

Secretária Municipal de Educação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IÇARA 

2022 

 



 
 

 
 

Prefeita: Dalvania Cardoso 
Vice-Prefeito: Jandir Sorato 

Secretária Municipal de Educação: Rose Margareth Reynaud Mayr 
Gerente Pedagógica Municipal de Educação: Elenice Alvim de Oliveira                                 

Gerente Administrativo Municipal de Educação: Isac Recco do Nascimento  
Presidente do Conselho Municipal de Educação: Isabel Patrícia Oliveira de Souza Martins 

 

                                                                                                                 

Capa: 

DECOM - Departamento de Comunicação 

da Prefeitura de Içara. 

Edição, diagramação e revisão de texto: 

Isabel Patrícia de Oliveira Martins  

Joyciane Vidal Gonçalves 

             Roteirização e assessoria:  

Claudia Maria da Cruz 

Organização: 

Comissão de elaboração das Diretrizes da 

Educação Infantil do Município de Içara  

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

 

 

 I15d         Içara (SC). Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Educação, Ciência 

e Tecnologia. 

                     Diretrizes da Educação Infantil do Município de Içara / Prefeitura 

Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia; [organização: Comissão de elaboração 

Diretrizes da Educação Infantil do Município de Içara]. - Içara.SC: Secretaria Municipal 

de Educação, Ciência e Tecnologia ,2022. 

                       70p.: il.; 42 cm 

                       Modo de acesso: físico e em pdf <https://icara.sc.gov.br/>. 

 

        1. Diretrizes da Educação Infantil do Município de Içara – Içara (SC).2. 

Planejamento educacional - Içara (SC).3. Planejamento educacional.4. Política 

e educação.5. Escolas - Organização e administração – Içara (SC).6. Educação 

- Finalidades e objetivos – Içara. 7. Educação infantil – Currículos - Içara (SC). 

I. Título. 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                             CDU 37 

 

  Bibliotecária :Cristiane Luiz Zimmermann CRB14/645 

 



 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 

 
É com alegria que apresentamos à Rede Municipal de Ensino de Içara as 

“Diretrizes Curriculares da Educação Infantil” – um documento importante para o 

planejamento e direcionamento teórico/metodológico do trabalho pedagógico 

desenvolvido nos Centros de Educação Infantil. 

Ao assumirmos a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Içara, uma das prioridades foi implementar os preceitos necessários para o 

fortalecimento das dimensões que compõe um Sistema de Ensino, construindo os 

documentos norteadores, “bússolas” necessárias para a oferta de uma educação 

com qualidade social, que garanta a permanência escolar com aprendizagem 

adequada para todas as crianças e jovens da Rede Municipal. Em 2022, foram 

elaborados o “Projeto Político Pedagógico “e o “Regimento Único das Unidades 

Educacionais” e, em 2023, concluímos as “Diretrizes da Educação Infantil”. 

O documento das Diretrizes Curriculares da Educação Infantil foi 

construído coletivamente e reconhece a importância de cada profissional da 

educação. Sua escrita e os olhares registrados nas páginas que seguem, 

pautaram-se na busca pela melhoria da qualidade da Educação Infantil do 

Município de Içara. No entanto, não oferece respostas prontas e lineares, pois, a 

Educação Infantil, uma etapa complexa da vida do ser humano, exige de todos os 

envolvidos, além de competência técnica, criatividade, sensibilidade e respeito a 

individualidade de cada criança.  

Expressamos nossa gratidão a todas as pessoas que de forma dinâmica 

e responsável dedicaram-se durante todo esse processo. Esperamos que as 

Diretrizes, que contemplam múltiplas visões e experiências, direcionem o trabalho 

dos professores e demais profissionais e contribuam para o pleno 

desenvolvimento de todas as crianças içarenses. 

E como diz Rubem Alves “No silêncio das crianças há um programa de 

vida: sonhos. É dos sonhos que nasce a inteligência. A inteligência é a ferramenta 

que o corpo usa para transformar os seus sonhos em realidade. É preciso escutar 

para que a inteligência desabroche”. 

Rose Margareth Reynaud Mayr 
Secretária Municipal de Educação 

Gestão Municipal 2021 - 2024 
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INTRODUÇÃO 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEIs/2009) orientam a formulação de várias políticas da Educação Infantil, 

entre elas, a construção de um Currículo que articule o saber e as experiências 

das crianças com o patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 

tecnológico. 

Seguindo as orientações das DCNEIs, o Conselho Nacional de Educação 

instituiu, por meio da Resolução 02/2017, a Base Nacional Comum Curricular da 

Educação Infantil, documento normativo para a construção dos Currículos da 

Educação Infantil em todo o território nacional. Em 2019, o Conselho Estadual de 

Educação de Santa Catarina instituiu, por meio da Resolução 070/2019, o 

Currículo Base do Território Catarinense.  

Buscando fortalecer as ações da sua Rede de Ensino na perspectiva da 

construção do Currículo Municipal, a Secretaria Municipal de Educação de Içara 

com a anuência do Conselho Municipal de Educação iniciou em maio de 2022 a 

organização de uma Comissão de elaboração das Diretrizes da Educação Infantil 

do Município de Içara com representantes de todas as unidades educacionais. 

Esta Comissão participou de sete encontros mensais, no período de maio 

a outubro de 2022, e nos intervalos de cada encontro, seus representantes 

compartilharam estudos, discussões, reflexões e propostas com professores (as) 

e demais profissionais da Educação Infantil de todas as unidades educativas, 

promovendo assim, um amplo movimento de estudos e proposições que resultou 

no documento intitulado: Diretrizes Curriculares da Educação Infantil do 

Município de Içara/SC. 

O documento está dividido em duas partes: a “Parte I” estabelece os 

Princípios e Fundamentos da Educação Infantil do Município e a “Parte II” institui 

a Organização Curricular por Grupo Etário, sendo: bebês, crianças bem pequenas 

e crianças pequenas. 

O principal objetivo da instituição das Diretrizes Curriculares da Educação 

Infantil do Município de Içara/SC é oferecer uma direção para a implementação de 

práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagem e o desenvolvimento das 

crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, fortalecendo a construção de uma Educação 

Infantil promotora da infância. 
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PARTE I 
 PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS 

1 CONCEPÇÕES DE CRIANÇA, INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
A elaboração e implementação de um Currículo da Educação Infantil 

requer que alguns conceitos centrais sejam estudados, revisitados, 

compreendidos e apropriados na prática por todos aqueles que atuam nessa etapa 

da Educação Básica. Portanto, uma série de concepções necessita ser 

compartilhada e discutida. O que é ser criança? Quem são as crianças? Como se 

expressam, relacionam, brincam, aprendem? Quais as características de sua fase 

de desenvolvimento? Como a Educação Infantil expressa sua qualidade no 

trabalho com as crianças? Essas questões serão tratadas neste documento, por 

meio de discussão coletiva entendendo que é um dos caminhos para uma prática 

pedagógica significativa na Educação Infantil. 

1.1 CONCEPÇÃO DE CRIANÇA  

 
Há princípios conquistados nas últimas décadas no país que 

cotidianamente precisam ser reforçados nos contextos sociais e educacionais: as 

crianças são cidadãs e devem ser respeitadas na sua condição peculiar de 

pessoas em desenvolvimento; as crianças são “sujeitos” de direitos exigíveis com 

base na Lei; as crianças são prioridade absoluta, base da proteção integral.  

Essa tem sido a grande tarefa da Educação Infantil: reafirmar o 

compromisso coletivo com as crianças, buscando compreender, defender e 

praticar esses princípios, porque esse é um passo importante para a 

ressignificação das concepções de criança, infância e Educação Infantil, 

rompendo com visões assistenciais, compensatórias, “adultocêntricas”, tão 

arraigadas ainda na sociedade apesar de tantos avanços. 

Para isso, relembra-se a concepção de criança defendida nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil: 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 
cultura (BRASIL, 2009, p. 12). 
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Outro documento que acolhe e reforça essa concepção de criança é a 

Base Nacional Comum Curricular - BNCC, salientando que: 

As crianças são sujeitos ativos, que constroem seus saberes interagindo 
com as pessoas e culturas do seu tempo histórico. Nessas relações, elas 
exercem seu protagonismo e, assim, desenvolvem sua autonomia - 
fundamentos importantes para um trabalho pedagógico que respeita 
suas potências e singularidades. Nas interações com culturas e saberes, 
elas constroem suas identidades, suas preferências e seus modos de ver 
o mundo (BRASIL, 2017, p. 37). 
 

Com base nos estudos da Sociologia da Infância, Corsaro nos alerta  

(...) se de fato considerarmos a criança como promotora de cultura e não 
um ser passivo e submisso a esta, devemos ter em conta a sua 
participação efetiva em diferentes contextos de desenvolvimento 
(CORSARO, 2011, p.13). 
 

Corsaro aponta a relevância de fazer pesquisas com as crianças e não 

apenas sobre elas e falando por elas. É o convite a um diálogo: ouvir as crianças, 

observar suas narrativas em situações variadas, suas brincadeiras, como elegem 

seus pares, como se apresentam e resolvem conflitos, suas múltiplas linguagens 

e formas de manifestação. Todas essas ações são necessárias no momento de 

fazer valer, de fato, a consideração da criança como centro do processo educativo. 

Sarmento defende que:  

Ouvir as crianças e suas vozes implica uma inter-relação necessária de 
diferentes esferas como a teórica, epistemológica, mas também o âmbito 
político. A escola como um contexto essencial de desenvolvimento das 
crianças, lugar de encontros e transformações tem como compromisso 
promover diversas vivências que oferecerão subsídios para a promoção 
de inúmeras experiências infantis (SARMENTO, 2008, p.17). 
 

Propor um trabalho pedagógico tendo a criança na centralidade do 

processo é condição primordial para o desenvolvimento de uma prática educativa 

de qualidade - uma prática que considere a indissociabilidade do cuidar e do 

educar, que proporcione à criança a vivência da sua cultura, o encontro com 

culturas diversificadas, que leve em conta as especificidades de cada faixa etária, 

a efetiva inclusão e acessibilidade das crianças com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento, altas habilidades/dotação e as intenções educativas 

dos (as) professores (as). 

O consenso que há entre as diferentes ciências que se dedicam a estudar 

a infância, de que os primeiros anos de vida são fundamentais para a base da 

formação do sujeito, responsabiliza a todos ainda mais a conhecer, compreender 
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e reconhecer o jeito particular das crianças serem e estarem no mundo, sendo 

esse um caminho, também, para (re)pensar e (re)dimensionar a prática educativa. 

1.2 CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA 

 

Etimologicamente, em latim, a palavra infância significa infans, ou seja, o 

ser sem fala, com ausência de linguagem (NASCENTES, 1955, p. 276). Durante 

muito tempo, a palavra infância representava a concepção da não valorização da 

criança como sujeito social pleno. Por sua vez, não ter linguagem, na tradição 

ocidental, significava não ter pensamentos, nem conhecimentos e nem possuir 

inteligência. Durante séculos a criança foi considerada como desprovida de 

qualquer capacidade intelectual, emocional e social, reduzida a um ser ínfimo, sem 

autonomia, passiva de adestramento e disciplina. 

No “adultocentrismo”, a criança era considerada um ser inacabado e 

incompleto, e só lhe restava a subordinação à ótica impositiva do adulto. Essa 

visão “adultocêntrica”, disseminada ao longo de tantos séculos, deixou marcas 

profundas e está presente ainda em setores da sociedade, impedindo muitas 

vezes, que se reconheça a criança como um sujeito pleno, que tem um modo 

particular de significar e lidar com a realidade e que esse modo não é inferior ao 

do adulto. 

Principalmente no último século, as várias ciências (antropologia, 

psicologia, pedagogia, sociologia, neurociência, etc.), têm buscado cada vez mais 

compreender a criança em sua integralidade, numa afirmação cada vez maior de 

que elas têm direito a um desenvolvimento saudável, em ambientes de afeto, 

cuidado e educação, nos quais a Família, a Escola, o Estado e a Sociedade atuem 

de forma responsável, mútua e efetiva. 

Nesse caminho de superação do “adultocentrismo”, deve-se construir 

cotidianamente relações de alteridade e empatia entre adultos e crianças. A 

palavra alteridade advém do vocábulo latino alteritas (ABBAGNANO, 1998, p. 34-

35), que significa ser o outro, portanto, é o exercício de colocar-se no lugar do 

outro, de perceber o outro como uma pessoa singular e subjetiva. Empatia é a 

capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivesse na 

mesma situação vivenciada por ela. É tentar compreender sentimentos e 

emoções, procurando experimentar o que sente o outro indivíduo. 
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A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Está intimamente 

ligada ao altruísmo – amor e interesse pelo próximo – e a capacidade de ajudar. 

Valores como alteridade e empatia são tão propagados na sociedade atual e tão 

pouco vivenciados, o que nos responsabiliza ainda mais na tarefa de torná-los 

valores experienciados pelas crianças e adultos no interior das nossas instituições. 

1.3 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A Educação Infantil no Brasil teve seu surgimento como instituição 

assistencial, com o objetivo de suprir as necessidades básicas da criança e de 

ocupar, em muitos aspectos, o lugar da família, justamente porque dada a 

crescente urbanização e industrialização, ampliou-se a necessidade de acesso 

das famílias ao mercado de trabalho, desencadeando uma movimentação maior 

pela reivindicação de um lugar para deixar as crianças. 

Nos anos 80 houve maior pressão social para a ampliação do acesso à 

escola. A educação da criança pequena passou a ser reivindicada como um dever 

do Estado. Portanto, em 1988, a Constituição Federal reconheceu a educação em 

creches e pré-escolas como um direito da criança e um dever da família e do 

Estado. A partir daí, diferentes documentos legais foram aprovados como: o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB 9394/96), as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil (2009), a Lei do Plano Nacional de Educação (13.005/14), a Base Nacional 

Comum Curricular (2017), entre outros, que impulsionaram avanços significativos 

no acesso e qualidade da oferta de Educação Infantil. 

Apesar de um maior destaque nacional e do reconhecimento da 

necessidade da construção e consolidação de uma nova identidade, ainda existem 

grandes desafios de acesso e de qualidade para a Educação Infantil, como a 

formação docente (inicial e continuada), as melhorias de infraestrutura e 

financiamento, os avanços no atendimento de crianças de 0 a 3 anos, a instituição 

de um currículo que valorize e potencialize a infância, etc., sendo uma grande 

tarefa deste tempo histórico, a de desenvolver cotidianamente mecanismos legais, 

estruturais e humanos para o avanço da qualidade da Educação Infantil. 

Hoje, pode-se afirmar que as crianças têm direito constitucional à 

proteção, ao cuidado e às oportunidades educativas que potencializam sua 
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formação e aprendizagem. Estado, família e instituições educativas devem 

concentrar seus esforços nos seis primeiros anos de vida das crianças, que são 

cruciais para o desenvolvimento humano. Por isso, investir em políticas públicas 

voltadas para a primeira infância é ampliar as possibilidades de construção de uma 

sociedade melhor. 

O Currículo Base do Território Catarinense afirma que:  

Há de assegurar-se que as crianças catarinenses tenham a oportunidade 
de acesso à Educação Infantil de qualidade, em que os direitos de 
brincar, expressar-se, comunicar-se, conviver, participar e explorar sejam 
garantidos e, acima de tudo, que os direitos de ser criança e de viver 
suas infâncias com dignidade sejam respeitados (SANTA CATARINA, 
2019, p.116). 
 

Evidências científicas nacionais e internacionais comprovam que o acesso 

à Educação Infantil de qualidade traz inúmeros benefícios sociais, contribuindo 

para a melhoria da saúde física e emocional, além de influenciar positivamente a 

trajetória escolar e de contribuir para que os ciclos da pobreza e da vulnerabilidade 

social possam ser superados. 

A instituição de Educação Infantil é um dos lugares das infâncias. Deve 

constituir-se em um espaço formativo para todos que convivem nela, inclusive 

famílias, pois, sem dúvidas, é um potencial contexto de desenvolvimento humano 

e defesa das crianças. Em consonância com a concepção de criança atual, deve 

ser vista como lugar de espaços e tempos para a infância acontecer, por isso as 

práticas pedagógicas na Educação Infantil devem:  

● preconizar a autonomia da criança nos mais diferentes aspectos, para 

brincar, descansar, interagir com pares e adultos em diferentes situações, 

criar, expressar-se e cuidar/ conhecer a si mesma;  

● mobilizar diferentes campos de experiência e direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento de forma articulada; 

● respeitar e valorizar as diferenças entre adultos e crianças e entre as 

crianças, constituindo um cotidiano no qual a homogeneização, a 

padronização e o racismo são combatidos;  

● valorizar interações entre adultos e crianças, tanto em momentos de 

cuidado, quanto em momentos de brincadeiras, proporcionando 

experiências significativas de conhecimento de si e do outro; 

● compreender que a atenção à saúde física e emocional é parte integrante 

do cuidado e da educação das crianças, na medida em que a aprendizagem 
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e o desenvolvimento são processos que envolvem o sujeito na sua 

integralidade;  

● investir na relação com a família, numa perspectiva colaborativa, baseada 

no apoio mútuo, genuíno, transparente e respeitoso entre todos os adultos 

que cuidam e educam as crianças;  

● assumir que toda a instituição (gestores, professores (as) e demais 

funcionários) precisa trabalhar para que esses princípios sejam vividos de 

forma coerente, não só na relação dos adultos com as crianças e famílias, 

mas também nas relações entre os profissionais dentro da instituição. 

Coutinho e Rocha indicam que a prática docente deve ser concretizada 

em: 

“[...] um encontro entre adultos e a alteridade da infância. E exige ainda 
que eduquemos o nosso olhar, a fim de rompermos com a relação 
verticalizada, passando a constituir a relação na qual adultos e crianças 
compartilham amplamente sua experiência de viver parte de suas vidas 
nas creches e pré-escolas. Nem isto, nem aquilo. Educação como 
emancipação. Nem subalternidade, nem espontaneísmo” (COUTINHO E 
ROCHA. 2012, p. 11). 
 

Diante dessas afirmações, pensar nas crianças e suas infâncias, na 

contemporaneidade, propõe uma concepção de Educação Infantil, a qual os/as 

profissionais estejam empenhados em entender a singularidade da criança, as 

especificidades da infância e estejam atentos para as novas configurações que 

estão surgindo em função das teorias, estudos, pesquisas e aspirações da 

sociedade.  

A elaboração coletiva deste documento tem o propósito de sustentar de 

forma teórica, metodológica e prática aqueles que convivem com as crianças nas 

instituições de Educação Infantil, numa tarefa constante de estudo-ação-reflexão 

e de relação com a família e a sociedade, num esforço mútuo de mudar os rumos 

da história, humanizando cada vez mais os fazeres e as relações com as crianças. 

1.4 A EDUCAÇÃO INFANTIL NA PERSPECTIVA DA DIVERSIDADE E DA 

INCLUSÃO 

 

O papel da Educação Infantil é significativo para o desenvolvimento 

humano, a formação da personalidade, a construção da inteligência e a 

aprendizagem. Os contextos educacionais nos primeiros anos de vida são 
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espaços privilegiados para que as crianças, desde muito pequenas, vivenciem 

ações que reconheçam e valorizem a diferença. Suas primeiras experiências 

nestes espaços marcam mais profundamente as suas vidas. Quando positivas, 

tendem a reforçar ao longo da vida as atitudes de autoconfiança, cooperação, 

solidariedade e/ou responsabilidade. Quando negativas, podem reforçar 

preconceitos, rótulos, discriminações, racismo, violência e/ou intolerância. 

Por isso é tão necessário que as crianças, desde cedo, vivenciem formas 

positivas de comunicação e interação, de ajudas e trocas sociais diferenciadas, de 

situações de aprendizagem desafiadoras, que sejam solicitadas a pensar, resolver 

problemas, expressar sentimentos, desejos, formular escolhas e desenvolver 

autonomia. 

Nesse sentido, a diversidade e a inclusão, tratadas como princípios 

formativos na Educação Infantil, propõem uma centralidade na ética e nos valores 

sociais, políticos, econômicos, culturais que perpassam, tanto na formação das 

crianças, quanto nas relações com a família e a comunidade. E, na centralidade 

desses princípios estão as questões como: direito, cidadania, construção da 

identidade, respeito à diferença, equidade de oportunidades, entre outros, que 

precisam ser compreendidos e ressignificados no cotidiano das práticas 

pedagógicas, fortalecendo a construção de uma Educação Infantil promotora de 

equidade. 

Para as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, as 

propostas pedagógicas das instituições deverão prever condições para o trabalho 

coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem:  

- o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças 

com as histórias e as culturas dos povos indígenas, afrodescendentes, 

asiáticos, europeus e de outros países da América, bem como o combate 

ao racismo, intolerância e à discriminação; - a dignidade da criança como 

pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência (física 

ou simbólica) e negligência no interior da instituição ou praticadas pela 

família, prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias 

competentes; - a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, 

brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (DCNEIs, 

2009, p.19,20). 

 

Para o Currículo Base do Território Catarinense (2019) a diversidade é 

reconhecida pelo seu caráter formativo, efetivamente pelas dimensões 

pedagógicas que privilegiam:  
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o educar na alteridade; a consciência política e histórica da diversidade; 

o reconhecimento, a valorização da diferença e o fortalecimento das 

identidades; a sustentabilidade socioambiental; o pluralismo de ideias e 

de concepções pedagógicas; a laicidade do Estado e da escola pública; 

a igualdade de direitos para acesso, permanência e aprendizagem na 

escola para todos os estudantes, independentemente de suas 

especificidades humanas (CURRÍCULO BASE DO TERRITÓRIO 

CATARINENSE, 2019, p. 22 e 23). 

 

Também a Resolução do Conselho Nacional de Educação estabelece que 

as creches e pré-escolas passem a prever o atendimento das especificidades 

educacionais das crianças com deficiência em seus Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPPs), planejando e desenvolvendo as ações próprias da Educação 

Infantil de forma a favorecer a interação entre as crianças com e sem deficiência 

nos diferentes ambientes, conforme a Resolução n° 04/2009 do CNE e 

complementada na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Para a Lei n° 13.005, 

de 25 de junho de 2014, do Plano Nacional de Educação, a articulação entre as 

áreas da Educação Infantil e Educação Especial é condição indispensável para 

assegurar o atendimento das especificidades das crianças com deficiência na 

creche e na pré-escola. 

Sabe-se que a mera inclusão da criança com deficiência visando o 

cumprimento das determinações legais ou exigência dos pais, sem um profundo 

estudo e reflexão daqueles que estarão no cotidiano escolar e a garantia de 

recursos e apoios técnicos, materiais e humanos podem acarretar em equívocos, 

e promover uma “inclusão excludente”. Salienta-se que o ambiente institucional 

ideal para a criança com deficiência precisa ser caracterizado por um espaço rico 

e desafiador, onde a interação com as demais crianças concorra para o 

desenvolvimento de suas potencialidades, possibilitando a construção e a troca de 

saberes e valores. 

Por isso, alicerçada na concepção pedagógica da diversidade e da 

inclusão, a Rede Municipal de Educação de Içara tem buscado garantir políticas 

públicas que ofereçam subsídios de orientação e apoio aos professores (as), 

gestores e famílias. Para esta demanda, o município oferta o Atendimento 

Educacional Especializado – AEE, que tem como função identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 

para a plena participação das crianças nos contextos educativos, considerando 

suas necessidades específicas quando necessária. 
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O Município de Içara conta com o Núcleo de Produção de Materiais e 

busca atuar na defesa de princípios e valores éticos, nos ideais da cidadania, 

justiça e igualdade, criando a adaptando, quando necessário, os materiais 

didáticos, paradidáticos e manipuláveis que garantam igualdade de oportunidade, 

levando em conta diferenças étnicas, culturais, intelectuais, físicas e sensoriais. 

Para orientar o trabalho a Secretaria Municipal de Educação de Içara atende hoje 

com: Coordenadoria de Educação Especial, Equipe Multiprofissional (4 

psicólogos, 2 fonoaudiólogos, 2 psicopedagogos), Equipe do Núcleo de Produção 

de Materiais, Professor (a) da Sala do AEE, Auxiliar de sala e uma Gerente 

Pedagógica que responde por esta e por todas as outras coordenações. 

De acordo com a Resolução nº 04, de 2 de outubro de 2009, das Diretrizes 

Operacionais do AEE na Educação Básica, o público-alvo da Educação Especial 

são:  

I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo 
prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial.  
II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 
comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição 
alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, 
transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos 
sem outra especificação.  
III – Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que 
apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas 
do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, 
liderança, psicomotora, artes e criatividade (BRASIL, 2009, p.02). 

 

Outra atuação importante é a da equipe multiprofissional de Içara, que visa 

auxiliar o processo de ensino aprendizagem, realizando o acompanhamento, 

diagnóstico e intervenção precoce das crianças que apresentem dificuldades e/ou 

transtornos de aprendizagem. 

A falta de acompanhamento dessas crianças durante o processo de 

ensino aprendizagem geram impactos de ordem emocional, social e, 

consequentemente, conduzem ao fracasso escolar. Todavia, com a atuação 

precisa da equipe multidisciplinar neste processo, desde o diagnóstico até a 

intervenção e a participação da família em parceria com a escola, geram 

resultados avanços significativos no que se refere à aprendizagem. 

Outro ponto a ser salientado é a parceria entre a Secretaria de Educação, 

Ciência e Tecnologia – SMECT– com a APAE de Içara, que resulta na oferta de 
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algumas consultas mensais com Neuropediatra, agilizando assim o 

acompanhamento adequado aos estudantes. 

MANTOAN reforça que:  

“as diferenças culturais, sociais, étnicas, religiosas, de gênero, enfim, a 
diversidade humana está sendo cada vez mais desvelada e destacada e 
é condição imprescindível para se entender como aprendemos e como 
compreendemos o mundo e a nós mesmos” (MANTOAN, 2003, p.12). 
 

Essa temática possibilita refletir sobre como as práticas pedagógicas na 

Educação Infantil podem promover a diversidade e a inclusão, resultando em 

movimentos de revisão das experiências pedagógicas ofertadas às crianças, da 

organização do tempo, do espaço e dos materiais como também das ações dos 

adultos na instituição, na família e na sociedade. 

O trabalho pautado na diversidade e na inclusão possibilita a ampliação 

de horizontes tanto para o (a) professor(a) quanto para a criança. Isto porque 

permite a conscientização de que a realidade de cada um é apenas parte de um 

universo maior que oferece múltiplas possibilidades. Se as crianças recebem 

mensagens positivas dos adultos e de seus pares acerca de seus atributos físicos 

e demais potencialidades, aprendem a sentirem-se bem consigo. Por outro lado, 

se as outras crianças aprendem que seus atributos físicos e culturais não são os 

melhores nem os únicos a ser valorizados, aprenderão a considerar as diferenças 

como parte da vida. 

Içara acredita na escola inclusiva como um espaço no qual todas as 

crianças possuem as mesmas oportunidades de ser e estar de forma participativa, 

onde os ensejos, acessos educacionais e as características individuais sejam 

marcadas pela igualdade e equidade. 

1.5 APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

 
O processo de aprendizagem e o desenvolvimento humano é fascinante: 

um conjunto de fatores genéticos e ambientais influencia no desenvolvimento 

cerebral e modela a estrutura física, as habilidades cognitivas, motoras e 

emocionais. É um processo construtivo, com uma complexidade única em cada 

pessoa, e que tem como base, indiscutivelmente, os primeiros anos de vida. 

Compreender melhor o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos 

bebês e crianças até os seis anos de idade, no sentido de que essa compreensão 
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guie para uma prática pedagógica na Educação Infantil de maior significado e com 

processos e resultados mais promissores sendo uma tarefa desafiadora e 

empolgante. 

Há um pouco mais de um século, teóricos de todo o mundo têm se 

dedicado a estudar os processos de aprendizagem e desenvolvimento infantil. É 

importante ressaltar que o avanço das metodologias de pesquisa e da tecnologia 

permitiu que novos estudos se tornassem possíveis. Até o século passado, apenas 

se intuía como o cérebro funcionava e mesmo assim teóricos como Piaget, 

Vygotsky, Wallon, Feuerstein, entre outros, desenvolveram teorias e métodos que 

revolucionaram o campo educacional. 

Na Epistemologia Genética de Piaget, até hoje estudadas, as estruturas 

cognitivas do sujeito mudam através dos processos de adaptação: assimilação e 

acomodação. A assimilação envolve a interpretação de eventos em termos de 

estruturas cognitivas existentes, enquanto que a acomodação refere-se à 

mudança da estrutura cognitiva para compreender o meio. Para Piaget, o sujeito 

e objeto interagem em um processo que resulta na construção e reconstrução de 

estruturas cognitivas. 

Já na teoria Sócio Interacionista de Vygotsky o sujeito deve estar inserido 

em um grupo social e aprende pela mediação, permeada pela linguagem. É pela 

interiorização de sistemas de signos, produzidos culturalmente, que se dá o 

desenvolvimento cognitivo. 

Para Wallon, a afetividade é elemento intrínseco do processo de 

desenvolvimento, mais especificamente da aprendizagem, o que acontece não só 

na escola, mas na família, na rua, nos momentos de diversão, etc. A afetividade 

opera como elemento de desenvolvimento no sentido de criar mecanismos de 

compreensão, aceitação, defesa ou administração das sensações 

desencadeadas. 

Feuerstein, por sua vez, criou a chamada Teoria da Modificabilidade 

Cognitiva Estrutural (MCE), reforçando a crença de que o organismo humano é 

dotado de plasticidade e flexibilidade e que a inteligência é dinâmica e modificável, 

construída a partir de múltiplos fatores gerais que podem ser relacionados a todos 

os comportamentos cognitivos. 
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Essas teorias se fortalecem por novos estudos neurocientíficos, trazendo 

um dos grandes referenciais da mudança educacional das últimas décadas, 

representados pela Neuroeducação, em que confluem as Neurociências, a 

Psicologia e a Educação. A Neuroeducação, em termos gerais, é o estudo de 

como o cérebro aprende e quais são as implicações no campo educacional. É o 

entendimento de como as redes neurais são estabelecidas no momento da 

aprendizagem, de que maneira os estímulos chegam ao cérebro, da forma como 

as memórias se consolidam e de como se acessa as informações armazenadas.  

FOTO 1: “LUZ E SOMBRA” – CEI PARAÍSO DA MAMÃE 

 
             FONTE DOS AUTORES, 2022 

 

A Neuroeducação possibilita a compreensão dos mecanismos cerebrais 

relacionados à aprendizagem, memória, linguagem, aos sistemas sensoriais e 

motores, atenção, emoção, ao comportamento, entre outros. Ajuda também a 

reconhecer os fatores de risco para o desenvolvimento cerebral, entre os quais 

estão a desnutrição, as emoções negativas, a anemia, o alto nível de stress, o 

maltrato verbal ou físico. Estes estudos apontam possibilidades para reduzir ou 

evitar os fatores de risco, a fim de proporcionar ao bebê e à criança um ambiente 

educativo saudável e de qualidade. 

Já é consenso na Neurociência de que os seis primeiros anos de vida são 

imprescindíveis para a aprendizagem e o desenvolvimento. Isso porque nesse 

período há uma maior neuroplasticidade (habilidade do cérebro de se reorganizar 

para aprender algo novo) e, também, há um maior número de sinapses (ligações 
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entre os neurônios, criando circuitos por onde são transmitidos os impulsos 

nervosos) levando o cérebro a responder aos sinais recebidos. A explosão de 

sinapses para a estruturação significativa desta complexa rede neuronal permitirá 

o desenvolvimento simultâneo de muitas habilidades sensoriais, motoras, 

cognitivas, sociais e emocionais que permitirão ao bebê e à criança interagir com 

o mundo e as pessoas, crescer e desenvolver-se. 

Para a Neurociência: 

A construção dos circuitos cerebrais é altamente influenciada pelas 
experiências no início da vida, mediadas pela qualidade das relações 
socioafetivas, pelas interações do bebê e da criança com seus pares e 
os adultos e pelo ambiente acolhedor e estimulante. A aquisição de 
competências mais complexas no futuro dependerá de circuitos 
fundamentais que surgem nos primeiros meses e anos de vida. Isso é 
válido para as diferentes dimensões ligadas às funções cerebrais, sejam 
elas perceptuais, motoras, cognitivas ou emocionais (NÚCLEO CIÊNCIA 
PELA INFÂNCIA, 2014, p.05). 
 

As contribuições neurocientíficas são imprescindíveis para ressignificar o 

entendimento sobre a aprendizagem e o desenvolvimento infantil, pois por muito 

tempo o foco da educação esteve voltado para ensino mecânico, 

descontextualizado e direcionado a uma ideia homogênea dos bebês e crianças, 

sem dar a devida atenção à especificidade, individualidade e a forma com que 

cada um aprende e se desenvolve em cada fase da vida.          

O Núcleo Ciência pela Infância, adaptou e traduziu um estudo do Center 

on the Developing Child (CDC), da Universidade de Harvard (2014) e nos 

apresenta três conceitos fundamentais sobre o desenvolvimento na primeira 

infância: 

1. As experiências moldam a arquitetura do cérebro - As experiências e o 

ambiente em que os bebês e crianças vivem exercem papel fundamental 

na formação do cérebro. Esses elementos selecionam quais circuitos do 

cérebro são mais usados. Os mais frequentes são fortalecidos e os menos 

frequentes se enfraquecem e somem. Isso acontece nos primeiros anos de 

vida, aprendendo primeiro as habilidades simples, com as habilidades mais 

complexas sendo construídas sobre elas. O desenvolvimento cerebral, 

neste caso, é muito parecido com isso com a construção de uma casa, 

começa com uma base e então as habilidades simples geram as 

habilidades mais complexas, sobrepondo-se umas às outras. Outro 

entendimento é de que as capacidades cognitivas emocionais e sociais 
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estão entrelaçadas ao longo da vida e que as experiências vividas nesta 

fase vão moldando a arquitetura cerebral. 

FOTO 2: “DESCOBERTAS ENTRE CORES E LUZES” – CEI PARAÍSO DA MAMÃE 

 
FONTE DOS AUTORES, 2022 

2. A interação com os adultos é importante para o desenvolvimento - 

Uma arquitetura sólida do cérebro se forma por meio do jogo de ação e 

reação entre a criança e os adultos. Nesse jogo de desenvolvimento, os 

neurônios formam novas conexões no cérebro à medida que a criança faz, 

instintivamente, sons e gestos e o adulto reage de forma significativa e 

focada. É por meio do jogo de ação e reação que elas começam a explorar 

o mundo e as relações, buscando entender seus códigos e significados.  

FOTO 3: “TRANSFORMAÇÃO DE MATERIAIS E RECICLAGEM” – CEI PEQUENO 
POLEGAR 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

FONTE DOS AUTORES, 2022 
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3. O estresse constante sobrecarrega os sistemas de desenvolvimento 

infantil - Aprender a lidar com o estresse é uma parte importante do 

desenvolvimento saudável. Durante uma experiência de estresse, o corpo 

e o cérebro ficam em alerta e sobrecarregados, com o aumento da 

adrenalina e dos batimentos cardíacos, por exemplo. Neste momento, é 

importante ter um adulto que acolha e acalme a criança, para que o corpo 

volte rapidamente ao normal. Quando o bebê ou a criança aciona com 

frequência seu sistema de reação ao estresse, sem contar com um adulto 

acolhedor, pode sofrer uma série de problemas emocionais no futuro. 

Além desses, outro estudo que vem se consolidando como contribuição 

importante da Neurociência para a Educação é o chamado estudo das “funções 

executivas do cérebro”, ou seja, um conjunto de habilidades que dependem de 

três tipos de função do cérebro: a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e 

o autocontrole. Os bebês e crianças não nascem com essas habilidades, mas 

nascem com o potencial para desenvolvê-las. A gama completa de capacidades 

continua a crescer e amadurecer durante os anos de adolescência e início da 

idade adulta. Para garantir que bebês e crianças comecem a desenvolver essas 

capacidades, é importante entender como a qualidade das interações, 

experiências e mediações fortalece ou enfraquece essas habilidades em 

desenvolvimento. 

As funções executivas podem ser divididas em três grandes categorias de 

competências: 

● Autocontrole: essa capacidade ajuda bebês e crianças a prestar atenção, 

agir menos impulsivamente e a manter a concentração numa tarefa. 

● Memória de trabalho: capacidade de reter, manter e manipular as 

informações na mente. Essa habilidade é necessária para realizar tarefas 

cognitivas, tais como estabelecer uma relação entre dois assuntos, 

organizar-se no tempo e no espaço, estabelecer uma ordem de prioridade 

entre várias tarefas, etc. 

● Flexibilidade cognitiva: capacidade de usar o pensamento criativo e fazer 

ajustes flexíveis para se adaptar às mudanças. Essa habilidade auxilia as 

crianças a utilizar sua imaginação e criatividade para resolver problemas. 

Apesar das funções executivas se aprimorarem ao longo da vida até o 

início da idade adulta, a primeira infância é um período fundamental. Até os seis 
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anos é possível elevar substancialmente a proficiência em habilidades 

relacionadas às funções executivas, e esse desenvolvimento será determinante 

para o amadurecimento destas em idades posteriores. A evolução do 

funcionamento executivo na primeira infância será o embrião da aquisição de 

habilidades de funções executivas nas outras etapas da vida. 

Outro estudo que interessa muito à Educação Infantil é o da produção e 

liberação de hormônios, que são substâncias químicas mensageiras produzidas 

pelas glândulas. Cada hormônio produzido pelo corpo humano tem funções 

específicas, seja para regular o crescimento, o desenvolvimento e o equilíbrio 

interno. Por isso, eles são tão importantes para as atividades biológicas do corpo 

na primeira infância. 

FOTO 4: “FAZ DE CONTA” – CEI ALEGRIA DO SABER 

 
FONTE DOS AUTORES, 2022 

 
Citando alguns exemplos, entre os hormônios produzidos naturalmente 

pelo corpo dos bebês e crianças, estão os que são liberados durante o brincar, 

sendo eles: a serotonina que reduz a ansiedade, regula os estados de ânimo; a 

endorfina que reduz a tensão neural, traz sensação de calma, bem estar e 

felicidade; a acetilcolina que favorece o estado de atenção, memória, aprendizado; 

e a dopamina que ativa o sistema de recompensa, motivação e prazer.      

Já os hormônios do sono, como o cortisol, são responsáveis por relaxar 

os músculos e diminuir o ritmo do corpo, preparando o cérebro para o momento 

de descanso. Além disso, no período em que a criança passa dormindo ocorrem 

as liberações do hormônio do crescimento e fortalecimento dos ossos e 

articulações, a leptina, hormônio que é responsável por controlar a sensação de 
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saciedade e a melatonina que atua na reparação das células, ambas têm poderes 

antioxidantes e ajuda a reforçar o sistema imunológico. 

O objetivo dessa temática, além de buscar aportes teóricos e 

neurocientíficos para subsidiar a ação educativa, é também o de provocar uma 

reflexão sobre qual imagem se faz das crianças, e deste modo pensar na 

complexidade que há em cada uma, fruto de sua herança genética, de suas 

experiências sensoriais, expressivas e corporais, de seus contextos sociais, para 

assim realizar uma prática pedagógica coerente com essas reflexões. 

Acreditar na ideia de que, desde o nascimento, cada criança está apta e 

interessada em conhecer o mundo, em agir, em relacionar-se, em explorar, pode 

reforçar em nós adultos o desejo em saber escutá-la, observá-la, percebendo seus 

interesses e necessidades, auxiliando no que for necessário, aproximando aquilo 

que é distante, apresentando-a para o mundo.  

A crença na capacidade dos bebês e crianças, reforçada pelas bases 

científicas aqui apresentadas, podem contribuir de forma muito significativa para 

as mudanças na prática pedagógica. 

As instituições de educação precisam ser espaços privilegiados para o 

desenvolvimento de qualidades humanas como a percepção, a memória, a 

linguagem, o pensamento, o movimento e, mais tarde, a imaginação, o controle da 

própria vontade, dos sentimentos e das capacidades. A formação dessas 

sofisticadas qualidades humanas depende da organização intencional da vida das 

crianças neste espaço coletivo e educativo chamado Educação Infantil. 

2 O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) e a 

Base Nacional Comum Curricular (2017) configuraram novas possibilidades de 

organização curricular da Educação Infantil, que foram complementadas no âmbito 

estadual pela elaboração do Currículo Base do Território Catarinense (2019) e que 

agora ganham novos complementos e particularidades de nível local, pela 

elaboração coletiva da Rede Municipal de Içara/SC. 

Para as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil: 

Currículo é o conjunto sistematizado de práticas culturais no qual se 
articulam as experiências e saberes das crianças, de suas famílias, dos 
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profissionais e de suas comunidades de pertencimento e os 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico 
e tecnológico (DCNEIs, 2009, p. 27). 

Ainda, para as DCNEI’s as propostas pedagógicas devem respeitar os 

seguintes princípios: 

I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 
respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 
identidades e singularidades.  
II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 
respeito à ordem democrática.  
III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 
liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e 
culturais (DCNEIs, 2009, p.16). 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) acrescentou aos eixos 

estruturantes do currículo: interações e brincadeiras, os seis direitos de 

aprendizagem. São eles:  

● Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do 

outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. 

● Brincar de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 

diferentes parceiros (crianças e adultos), de forma a ampliar e diversificar 

suas possibilidades de acesso a produções culturais. A participação e as 

transformações introduzidas pelas crianças nas brincadeiras devem ser 

valorizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seus 

conhecimentos, sua imaginação, criatividade, experiências emocionais, 

corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.  

● Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 

planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo 

educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como 

a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo 

diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 

posicionando.  

● Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos 

da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, 

em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.  
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● Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 

questionamentos, por meio de diferentes linguagens.  

● Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 

constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 

nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e 

linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e 

comunitário. 

FOTO 5: “O FANTÁSTICO MUNDO DOS DINOSSAUROS” – CEI TEMPO FELIZ 

  
FONTE DOS AUTORES, 2022 

A Comissão de elaboração das Diretrizes da Educação Infantil do 

Município de Içara, como forma de contribuir com a garantia dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, não só no interior das instituições, mas também 

alcançando as famílias, a comunidade e a sociedade, propõe ações para dar maior 

visibilidade a esses direitos. São elas: 

Nas instituições: 

● Utilizar mídias sociais para dar visibilidade às experiências de 

aprendizagem dos bebês e crianças, que garantam os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento; 

● Realizar apresentações culturais, com temas voltados para garantia dos 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento; 



26 
 

 
 

● Realizar exposições de fotos com foco na garantia dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento; 

● Elaborar projetos significativos em que os bebês e as crianças usufruam 

dos direitos de brincar, expressar, conviver, explorar, participar e conhecer; 

● Documentar o processo de aprendizagem dos bebês e crianças e promover 

o conhecimento dos avanços no desenvolvimento infantil, por meio da 

garantia dos direitos. 

Família e comunidade: 

● Realizar mostras (exposição de trabalhos, palestras) da garantia dos 

direitos de aprendizagem na instituição, chamando a família e a 

comunidade para prestigiar; 

● Realizar palestras e oficinas com as famílias e a comunidade, com o intuito 

de conhecer os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e pensar 

maneiras de garantir esses direitos no contexto familiar e comunitário; 

● Realizar junto às famílias e comunidade atividades como brincadeiras, 

construção de brinquedos, contação de histórias, causos, etc., 

aproximando-as dos bebês e crianças e sensibilizando-as para a garantia 

dos direitos; 

● Realizar momentos de apreciação dos portfólios e diálogos com os (as) 

professores (as) sobre o processo de aprendizagem dos bebês e crianças; 

● Planejar tarefas de casa, que estimulem e aproximem as famílias dos bebês 

e crianças, propondo ações que valorizem e garantam os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento; 

● Criar parcerias com a família e a comunidade, dando visibilidade aos 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento aos demais contextos sociais. 

Sociedade: 

● Realizar mostras e exposições com a temática dos direitos, abertas ao 

grande público; 

● Desenvolver ações integradas de visibilidade dos direitos e aprendizagem 

e desenvolvimento, buscando os demais órgãos da municipalidade como a 

Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, e também 

empresas e outras setores da sociedade; 
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● Promover publicações em mídias sociais e demais meios de comunicação 

sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento; 

● Promover entrevistas com especialistas de diferentes áreas sobre a 

importância dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento; 

● Realizar o dia “D” dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, com 

oficinas, palestras, jogos, brincadeiras, músicas, danças, entre outros. 

Para a BNCC os seis direitos de aprendizagem são: 

As condições para que as crianças aprendam, desempenhando um papel 
ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-
se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados 
sobre si, os outros e o mundo social e natural (BNCC, 2017, p.37). 

O Currículo Base do Território Catarinense ressalta que: 

Compete às instituições de Educação Infantil garantir que os princípios 
sejam articulados aos eixos interações e brincadeiras que norteiam as 
ações pedagógicas e, principalmente, aos direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento (CURRÍCULO BASE DO TERRITÓRIO 

CATARINENSE, 2019, p.117). 

FOTO 6: “GRUPO DE TRABALHO DA CONSTRUÇÃO DAS DIRETRIZES” – 2º ENCONTRO, 
MAIO, AUDITÓRIO OSVALDO DUARTE 

 
FONTE DOS AUTORES, 2022 

 

Além dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC (2017) 

estrutura a base de currículo em campos de experiência, nos quais são definidos 

os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiência 

constituem uma base curricular que acolhe as situações e as experiências 

concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. A definição e denominação 

dos campos de experiências também se baseiam no que dispõem as DCNEI’s 



28 
 

 
 

(2009) em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a serem 

propiciados às crianças e associados às suas experiências. São eles:  

● Eu, o outro e o nós;  

● Corpo, gestos e movimentos;  

● Traços, sons, cores e formas;  

● Escuta, fala, pensamento, imaginação;  

● Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

Além da proposta de organização curricular em campos de experiências, 

a BNCC (2017) propõe uma organização etária.  

● Bebês – zero a 1 ano e 11 meses 

● Crianças bem pequenas – 2 anos a 3 anos e 11 meses 

● Crianças pequenas – 4 anos a 5 anos e 11 meses 

O Currículo Base do Território Catarinense (2019) acrescenta aos 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento as indicações metodológicas com 

o objetivo de ampliar as possibilidades de trabalho com as crianças, por grupos 

etários e campos de experiências. As indicações metodológicas buscam traduzir 

possibilidades de aprendizagem e produção do conhecimento com o intuito de 

instrumentalizar a prática docente e propor estratégias de ação junto às crianças. 

Apresentam características fundantes de cada campo de experiência e questões 

imprescindíveis para o trabalho com crianças na Educação Infantil. Ressalta-se 

ainda que essas indicações metodológicas podem ser vistas como ponto de 

partida, assim, elas podem ser problematizadas e ampliadas de acordo com os 

contextos educativos.  

Para Currículo Base do Território Catarinense (2019) com as indicações 

metodológicas: 

É possível perceber características do desenvolvimento infantil, 
relacionadas às possibilidades de brincadeiras e de interações no 
cotidiano, dando visibilidade à criança e seu potencial criativo e 
imagético, bem como a potência de suas ações na contribuição da 
construção de uma proposta pedagógica significativa, em que os direitos 
de aprendizagem e de desenvolvimento estejam garantidos 

(CURRÍCULO BASE DO TERRITÓRIO CATARINENSE, 2019, p.125). 

 

A partir dessas bases instituídas nas DCNEIs (2009), BNCC (2017) e 

CBTC (2019), a Rede Municipal de Ensino de Içara, por meio da comissão de 

elaboração e da participação dos (as) professores (as) e gestores da Educação 

Infantil, teve um trabalho significativo, não só de complementações que considerar 
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necessária nos direitos, campos, objetivos e indicações metodológicas, mas de 

elaboração das experiências de aprendizagem tornando o Currículo, ainda mais, 

um  instrumento efetivo de orientação das práticas pedagógicas com os bebês e 

as crianças no interior dos Centros Municipais de Educação Infantil. 

3. OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

3.1 CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS  

 

O campo de experiências “O eu, o outro e o nós” trata das relações sociais, 

da elaboração da autonomia, dos aspectos socioemocionais. É um campo amplo 

de possibilidades de viver a infância e aprender na relação consigo mesmo, com 

os outros e com a coletividade. 

Sabe-se que as relações são fundantes na constituição humana e que é 

na interação social que bebês e crianças vão constituindo um modo próprio de 

agir, sentir e pensar. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na 

família, na instituição escolar, na coletividade), vão construindo percepções e 

questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, 

identificando-se como seres individuais e sociais.  

Este campo é vivenciado na Educação Infantil quando as experiências 

diárias e cotidianas oportunizam e valorizam o contato de bebês e crianças com 

crianças de diferentes faixas etárias, adultos, idosos, diversos grupos sociais, 

culturais, etc.  Além disso, possibilita a relação com outros seres vivos, com a 

natureza, com espaços públicos (praças, teatros, cinemas, museus, parques), com 

materiais, com brinquedos (estruturados e não estruturados), etc. 

Torna-se importante também no âmbito deste campo, que bebês e 

crianças vivenciem experiências de autoconhecimento, autocuidado e elaboração 

gradativa da autonomia e interdependência. Garantir que bebês e crianças 

desenvolvem gradualmente a autonomia significa fortalecer o seu sentimento de 

pertencimento e capacidade de realização. 

Enquanto vivem as relações sociais e desenvolvem autonomia, os bebês 

e crianças também precisam aprender a reconhecer e lidar com as emoções, 

porque, como vê-se anteriormente, elas interferem na aprendizagem e no 

desenvolvimento. Portanto, nas situações cotidianas vividas na Educação Infantil 
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é possível que os (as) professores (as) e outros adultos estejam atentos às 

expressões das emoções e possam mediar esse processo, contribuindo para que 

as crianças aprendam gradativamente a processar informações e estímulos 

internos e externos, desenvolvendo capacidade de reconhecer, nomear e 

trabalhar as emoções. 

FOTO 7: “O EU, O OUTRO E O NÓS” – CEI CARROSSEL 

   
FONTE DOS AUTORES, 2022 

3.2 CAMPO: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  

 

É com o corpo, por meio dos sentidos, gestos, movimentos, que as 

crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, 

estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre 

si, sobre o outro, sobre o universo social, natural e cultural, tornando-se, 

progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Mover-se, nesse sentido, é o 

primeiro fator de aprendizagem, além de que brincar, pular, correr, etc. são fonte 

de bem-estar e de equilíbrio psicofísico.  

Assim, pelas interações e pelos sentidos, bebês e crianças vão 

conhecendo e reconhecendo as sensações e funções de seu corpo e, com seus 

gestos e movimentos, identificando suas potencialidades e seus limites, 

desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que 
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pode ser um risco à sua integridade física, sobre o respeito à diversidade e aos 

diferentes aspectos físicos entre as pessoas. 

Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é 

o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas 

para autonomia e a liberdade de movimentos. Por isso é necessário criar 

oportunidades ricas para que bebês e crianças possam, pela brincadeira e na 

interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de 

movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir 

variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo, tais como: sentar com 

apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar com e sem apoio, saltar, escalar, 

equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se, entre outros. As experiências 

motoras na primeira infância, permitem integrar as diferentes linguagens, 

coordenar diferentes sensorialidades, ocupar os diferentes espaços da instituição: 

internos e externos. 

As práticas sociais da vida cotidiana e as brincadeiras ao ar livre são tão 

importantes quanto o uso de pequenas ferramentas e instrumentos. Desenvolver 

a capacidade de exprimir e de comunicar por meio do corpo para alcançar e refinar 

as capacidades perceptivas e de consciência dos objetos, a capacidade de se 

orientar no espaço, de se movimentar e de comunicar segundo a imaginação e a 

criatividade deve fazer parte das intenções pedagógicas na Educação Infantil.  

3.3 CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

Este campo possibilita aos bebês e crianças conviver com diferentes 

manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da 

Educação Infantil, onde, por meio de experiências, vivenciam diversas formas de 

expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, desenho, 

colagem, fotografia, etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras.  

As crianças na primeira infância têm um potencial enorme de expressar 

gestos, palavras, pensamentos e emoções com imaginação e criatividade e a arte 

amplia essa propensão, educando para o prazer, a beleza e a sensibilidade 

estética. O encontro das crianças com a arte é ocasião rica de possibilidades: os 

materiais explorados com os sentidos, as técnicas experimentadas e 

compartilhadas, as observações de lugares (praças, jardins, paisagens) e de obras 
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(quadros, museus, arquiteturas) ampliam as capacidades perceptivas, sensoriais, 

corporais e estéticas, aproximando-as do patrimônio artístico e cultural, ao mesmo 

tempo em que permite a criação e a expressão. 

Com base nessas experiências, as crianças não só se expressam por 

várias linguagens, como criam suas próprias produções artísticas ou culturais, 

exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, 

mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos 

materiais e de recursos naturais e tecnológicos.  

A música, por exemplo, é uma experiência universal que se manifesta em 

modos e gêneros diferentes, todos de equivalente dignidade, carga emocional e 

rica de tradições culturais. O bebê e a criança, interagindo com a paisagem sonora, 

desenvolve as próprias capacidades cognitivas e de relação, aprende a perceber, 

escutar, pesquisar e discriminar os sons dentro de contextos de aprendizagem, 

explora as próprias possibilidades sonoro-expressivas e simbólicas 

representativas, fortalecendo a confiança nas próprias potencialidades. A audição 

das produções sonoras pessoais das crianças abre o prazer de fazer música e a 

compartilhar repertórios provenientes de vários gêneros musicais. 

FOTO 8: “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS” – CEI AQUARELA 

 
FONTE DOS AUTORES, 2022 

 

A Educação Infantil deve promover a participação das crianças em tempos 

e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a 

favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão, 

permitindo que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e 



33 
 

 
 

potencializem suas singularidades ao ampliar repertórios e interpretar suas 

experiências e vivências artísticas. 

3.4 CAMPO DE EXPERIÊNCIA – ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

De acordo com a BNCC (2017), desde o nascimento, as crianças 

participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais 

interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu 

corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro, o gesto e outros recursos 

vocais que ganham sentido com a interpretação do outro. Progressivamente, as 

crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de 

expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna, que se torna, 

pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação.  

Na Educação Infantil é importante promover experiências de falar e ouvir, 

potencializando a participação das crianças na cultura oral, pois é na escuta de 

histórias, na participação em rodas de conversas, nas descrições, nas narrativas 

elaboradas individualmente ou em grupo e na convivência com as múltiplas 

linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e 

pertencente a um grupo social.  

FOTO 9: “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” – CEI TEMPO FELIZ 

 
FONTE DOS AUTORES, 2022 
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A denominação deste campo busca evidenciar a estreita relação que há 

entre os atos de falar e escutar com as capacidades de pensar e imaginar. A 

aproximação de diferentes linguagens traz para o cotidiano das unidades de 

Educação Infantil momentos de “escutar”, no sentido de produzir/acolher 

mensagens orais, gestuais, corporais, musicais, além das mensagens trazidas por 

textos escritos, e “falar”, entendido como expressar/interpretar não apenas pela 

oralidade, mas também pela linguagem de gestos e de sinais, pela escrita 

convencional ou não convencional, pela escrita braile, e também pelas danças, 

desenhos, imagens e outras manifestações expressivas. Esse norte “escutar e 

falar” não se restringe a um só campo de experiências, mas é transversal a todos 

os campos, embora aqui neste campo esteja apresentado com mais profundidade. 

Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as 

crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências 

com a literatura infantil, propostas pelo educador/mediador entre os textos e as 

crianças - contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à 

imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato 

com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis e outros textos, propicia a 

familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre 

ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas 

de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão 

construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e 

garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em escritas espontâneas, não 

convencionais e escritas mediadas pelo(a) professor(a), vão dando indicativos da 

compreensão da escrita como sistema de representação da língua.  

3.5 CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

 

As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes 

dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. 

Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (casa, rua, 

bairro, cidade, etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). 

Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os 

fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, 
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os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação, etc.) e o 

mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que 

conhece; como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e 

seus costumes; a diversidade entre elas, etc.).  

Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também 

se deparam, frequentemente, com conhecimentos matemáticos (contagem, 

ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de 

pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas 

geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais ordinais, etc.) que 

igualmente aguçam a curiosidade e o desejo de saber mais. 

Portanto, a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as 

crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu 

entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar 

respostas às curiosidades e indagações que elas possuem. Assim, a instituição de 

Educação Infantil está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus 

conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu 

cotidiano. Os bebês e crianças, ao explorar o mundo da natureza e da cultura, 

podem ser apoiadas e mediados pelo(a) professor(a), potencializando sua 

imaginação e pensamento quando são instigados a pensar sobre transformação e 

causalidade, os tipos de transformação que percebem nas mudanças de estado 

físico, nas fontes de energia, no movimento, na mistura de elementos, entre outros. 

FOTO 10: “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” – CEI 
ANNA ESCARAVACO FERNANDES 

                     
FONTE DOS AUTORES, 2022 
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Podem ainda refletir sobre as relações de mudanças e permanências nos 

costumes a partir de relatos de vivências de parentes próximos e pessoas mais 

velhas, observar e comparar os componentes da paisagem e as construções do 

lugar onde vivem, o local de onde vem a água que consomem etc., comentando 

as transformações decorrentes da ação humana.  Com a mediação do(a) 

professor(a), as crianças aprendem a fazer previsões, criar situações 

experimentais, observar regularidades e discrepâncias, descrever fenômenos 

naturais, integrar diferentes informações, escolher critérios de classificação de 

objetos, construir relações entre fatos ou fenômenos e elaborar ou completar 

modelos e esquemas explicativos utilizando desenhos, tentativas de escrita ou 

tendo o(a) professor(a) como escriba. 

3.6 AS CRIANÇAS E A NATUREZA 

 

A natureza é importante no desenvolvimento infantil em cada um dos seus 

aspectos: intelectual, emocional, social, físico e psicológico. A criança que convive 

com o meio natural desenvolve afinidade em relação à natureza e aprende pela 

experiência concreta a respeitar e reconhecer-se como parte dela. 

Um amplo conjunto de pesquisas recentes relacionam a falta de 

oportunidades de brincar e aprender junto à natureza com o aumento da 

prevalência de problemas de saúde entre crianças e adolescentes, como 

obesidade, hiperatividade, baixa motricidade, falta de equilíbrio, pouca habilidade 

física, miopia, doenças cardiovasculares, entre outros, o que o jornalista 

americano e especialista em Advocacy na Infância, Richard Louv, chama de 

Transtorno do Déficit de Natureza. 

Transtorno do Déficit de Natureza é a ideia de que os seres humanos, 

especialmente as crianças, estão passando menos tempo ao ar livre, e a crença 

de que essa mudança resulta em uma ampla gama de problemas físicos e 

comportamentais derivados de uma vida desconectada do mundo natural. 

Essa constatação tem ganhado apoiadores em diversas áreas e amplia a 

responsabilidade de famílias e instituições educativas em contribuir para a criação 

de um reservatório de experiências vivas e reais na primeira infância, estimulando 

a apreciação e respeito pela natureza e todos os seres vivos, de forma a garantir 
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além do desenvolvimento saudável das crianças, atitudes pró ambientais na 

infância e na vida adulta. 

Sendo assim, apresenta-se abaixo, a lista dos benefícios do contato 

frequente das crianças com a natureza: 

1. Aumenta a criatividade: o contato com a natureza permite que a criança amplie 

e diversifique suas experiências sensoriais. Todos os estímulos que ela recebe de 

cores, cheiros, formas, texturas ampliam as conexões neurais e melhoram os 

sentidos. Dessa forma, ela constrói um arquivo de experiências e imagens 

essencial para a criatividade. 

2. Melhora a concentração: caminhadas e brincadeiras ao ar livre e em contato 

com a natureza aumentam a capacidade de concentração. Bastam vinte minutos 

para que os benefícios da concentração já comecem a aparecer. Portanto, 

experiências de contato com a natureza precisam ser constantes e durar no 

mínimo trinta minutos. 

3. Produz Vitamina D: a Vitamina D ganhou destaque no meio médico na última 

década com a descoberta de que ela tem um papel muito mais amplo do que se 

acreditava em nosso desenvolvimento e no sistema imunológico. Como você bem 

sabe, tomar sol ou estar exposto à luz do dia é essencial para a sua produção.  

4. Regula a qualidade do sono: o contato com a natureza estimula brincadeiras 

que envolvem um intenso gasto de energia. Isso, por si só, já é o suficiente para 

as crianças dormirem melhor. Contudo, a interação com as plantas, o vento, a 

água corrente, os animais e os insetos têm um efeito calmante sobre a mente, 

favorecendo o relaxamento. 

5. Aprimora o desempenho físico: é notório que praticar atividades físicas traz 

benefícios para a saúde, se estiverem associadas ao contato com a natureza, elas 

se ampliam ainda mais. No caso das crianças, também ajuda no fortalecimento do 

sistema muscular e permite o desenvolvimento da noção espacial. 

6. Fortalece o sistema imunológico: além da produção de Vitamina D, o contato 

com a natureza é fundamental para fortalecer a imunidade das crianças. É o que 

diz um estudo divulgado pela Universidade de Helsinque, realizado com crianças 

entre 3 e 5 anos. Segundo os cientistas, a flora intestinal e as boas bactérias da 

superfície da pele, fatores importantes em nosso sistema de defesa, beneficiam-

se com a vida ao ar livre. 

https://modobrincar.rihappy.com.brimportancia-do-sol/
https://www2.helsinki.fi/en/news/life-science-news/a-forest-based-yard-improved-the-immune-system-of-daycare-children-in-only-a-month
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7. Proporciona experiências práticas sobre biodiversidade, proteção e 

cuidado com o meio ambiente: no contato cotidiano com a natureza, brincando, 

explorando, investigando, interagindo, as crianças desenvolvem consciência 

socioambiental, ampliam seu conhecimento acerca do cuidado de si mesmo, dos 

outros e do planeta, são estimuladas a respeitar o ambiente e a coletividade, 

manifestar a curiosidade e propor ideias e ações que contribuam para a proteção 

da natureza. 

Para que as crianças cresçam e se desenvolvam em contato com a 

natureza, cabe às instituições criar oportunidades. Pensando nisso, segue abaixo 

sugestões de algumas práticas: 

● Manter as crianças ativas fisicamente, propondo desafios em espaços 

naturais como subir, descer, pular, escorregar, etc.; 

● Explorar a natureza por perto, nos espaços da instituição e nos arredores, 

colhendo sementes, folhas, gravetos, observando árvores, plantas, o sol, 

as nuvens, etc.; 

● Cultivar plantas, estimulando as crianças a participar ativamente na 

plantação e cultivo de flores, frutas, hortaliças, legumes, e desenvolver com 

elas a observação do crescimento e desenvolvimento das plantas; 

● Utilizar livros e filmes para ampliar referências, onde aparecem 

personagens e enredos sobre animais, plantas, ecologia, etc. 

FOTO 11: “AS CRIANÇAS E A NATUREZA” – CEI ALEGRIA DO SABER 

 
FONTE DOS AUTORES, 2022 
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Essas e outras práticas que advém cotidianamente da sensibilidade e da 

criatividade de professores, aproxima consideravelmente as crianças da natureza, 

e além de trazer benefícios para o corpo, a aprendizagem e o desenvolvimento, 

como já foi dito, terá uma relação direta com as emoções e memórias, ou seja, 

produzirão boas lembranças que serão levadas para toda a vida. 

3.7 O TEMPO E O ESPAÇO COMO POTENCIALIZADORES DAS INFÂNCIAS 

 

O tempo e o espaço interferem diretamente no desenvolvimento integral 

da criança. Portanto, a organização desses elementos no cotidiano da prática 

pedagógica deve ter especial atenção dos (as) professores (as) e gestores. Em 

relação ao tempo o Currículo Base do Território Catarinense destaca a importância 

de:  

(...) serem valorizados os direitos às rotinas flexíveis, à participação das 
famílias, ao olhar individualizado para as crianças, à proteção e à 
participação social, à mediação qualificada, aos momentos de vivência 
com grandes e pequenos grupos e aos momentos de vivência e interação 
com crianças de outras idades e adultos (CURRÍCULO BASE DO 
TERRITÓRIO CATARINENSE, 2019, p.121). 
 

Com base nessa importância, apresenta-se abaixo alguns 

questionamentos que ajudam a pensar sobre a organização do tempo: 

● Nas práticas com as crianças, como é administrado o tempo? O que é 

priorizado? Quanto tempo é destinado ao brincar? E a interação entre as 

crianças? Existe tempo para brincadeiras livres? E para as dirigidas? 

● As rotinas das instituições de Educação Infantil operam com o objetivo de 

estruturar, organizar e sistematizar as práticas, com vistas a garantir as 

necessidades das crianças e não só dos adultos? 

● Os tempos de realização das experiências (ocasião, frequência, duração), 

são definidos a partir dos ritmos, necessidades e curiosidades das 

crianças? 

● Até que ponto o tempo subjetivo das crianças é considerado? Ou será que 

o tempo objetivo, predeterminado, é o que regula o tempo o tempo todo?  

● Qual a possibilidade de uma experiência terminar quando termina o tempo 

subjetivo da criança? Até que ponto a rotina da instituição está 

completamente presa à grade do tempo objetivo e cronológico?  

https://modobrincar.rihappy.com.brbrincadeiras-para-trabalhar-emocoes/
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● Não seria importante que existisse uma escuta do tempo subjetivo da 

criança, indispensável a uma maior flexibilização do tempo no cotidiano? 

● Essa flexibilidade não seria fundamental à valorização da experiência da 

criança?  

Esses questionamentos reforçam a premissa de que o cotidiano de uma 

escola de Educação Infantil não deve ser monótono e desinteressante para as 

crianças. Na verdade, esse cotidiano deve se transformar em um aspecto 

necessário para elas. As crianças devem sentir falta de estar na instituição e se 

sentem dispostas a criar e inventar participando das experiências propostas 

durante o dia. Pensar numa rotina eficiente para crianças pequenas, bem 

pequenas e bebês exige coordenar a intenção de cuidar com o ato de educar e 

nesse sentido repensar as formas de organização do tempo é fundamental para 

que os tempos dos adultos e os tempos das crianças se correlacionem. 

O tempo em uma instituição educativa deve ser vivido de modo a 

aproveitar as oportunidades de aprender e se desenvolver plenamente, de ter 

experiências diversificadas que não seriam possíveis no ambiente doméstico ou 

em nenhum outro espaço que não seja mediado por adultos responsáveis pelas 

aprendizagens e desenvolvimento de crianças, nas diferentes faixas etárias. 

FOTO 12: “EXPLORANDO OS ESPAÇOS E SEUS TEMPOS” – CEI ALEGRIA DO SABER 

  
FONTE DOS AUTORES, 2022 
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Em relação ao espaço, outro importante elemento constitutivo das práticas 

pedagógicas com as crianças, o Currículo Base do Território Catarinense destaca 

que este precisa ser:  

(...) acolhedor, conter elementos das práticas vivenciadas pelas crianças, 
garantir as manifestações culturais, um lugar que permita o sentimento 
de pertencimento e a comunicação clara e acessível. O mobiliário e os 
materiais devem ser adequados para faixa etária, um ambiente 
organizado e, ao mesmo tempo, flexível, que proporcione conforto, 
segurança, interações, brincadeiras e desafios (CURRÍCULO BASE DO 
TERRITÓRIO CATARINENSE, 2009, p.120). 

 
Na organização do espaço é importante destacar que: 

● se considerar uma criança ativa, exploradora e criadora de sentido, é 

preciso pensar um espaço e um educador que dê apoio aos seus 

movimentos, que incentivem sua autoria e autonomia; 

● o espaço físico opera favorecendo que todos tenham a possibilidade de ter 

vivências e experiências diferenciadas, ampliando suas capacidades de 

aprender, de expressar seus sentimentos e pensamentos; 

● os espaços destinados a cada grupo etário devem ser organizados a partir 

das necessidades reais das crianças e por isso diferem-se dos modelos 

estereotipados, muito próximos daqueles comuns no Ensino Fundamental: 

decoração, cartazes, fila, etc.; 

● os brinquedos são entendidos como promotores de desenvolvimento, 

merecendo destaque especial no planejamento das experiências das 

crianças; 

● a presença das produções infantis e todas as demais marcas da infância 

nas mais diversas formas de expressão deve ser constante na composição 

estética do ambiente;  

● a presença de objetos que permitam à criança ter contato com elementos 

de outras culturas e o convívio com uma diversidade maior de valores 

estéticos deve ser considerada;  

● os espaços devem ser especialmente criados para proporcionar 

experiências variadas. O mobiliário deve ser adequado às necessidades 

das crianças criando possibilidades de independência e autonomia, 

responsabilidade e uso do bem comum; 
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● os espaços devem promover: identidade pessoal, autonomia, oportunidade 

para movimentos corporais, estimulação dos sentidos, sensação de 

segurança, confiança, oportunidade para contato social e privacidade; 

● o contato com o meio externo e os elementos da natureza necessários à 

saúde e à qualidade de vida devem também ser aspectos considerados na 

organização do espaço. 

Segundo Arribas (2004), para que sejam viabilizados espaços qualificados 

nos pátios e nas áreas externas, alguns princípios deverão ser contemplados, tais 

como: 

● a qualidade sensorial e visual dos espaços externos; 

● o acesso direto das salas para a área de transição ou semicoberta; 

● o equilíbrio entre espaços demasiadamente estruturados ou sem estrutura; 

● a distribuição de espaços para atividades distintas (movimento/repouso, 

segurança/aventura, socialização/autonomia, imitação/criação); 

● a criação de espaços nos quais a criança possa ter privacidade (buracos, 

cabanas, casas, tocas, cavernas, túneis, etc.); 

● a previsão de espaços com sombra e com sol; 

● a previsão de pisos diversificados, como terra, pedra, madeira, grama, etc.; 

● a previsão de equipamentos de madeira em composição com os de plástico; 

● a manutenção constante dos equipamentos. 

3.8 METODOLOGIA DE PROJETOS 

 

Destaca-se aqui o planejamento por meio de projetos, considerando essa 

uma excelente ferramenta para tornar o aprendizado mais significativo e as 

crianças mais participantes e protagonistas na construção do próprio 

conhecimento, por meio das experiências. 

Os projetos nascem tanto dos indicativos que as crianças e bebês trazem, 

como das intenções do(a)s professores(as) e, assim, contribuem para que o(a) 

professor(a) intencionalmente, possa construir uma ponte com o “Currículo”. Um 

projeto pode ser de estudo, pesquisa, exploração, investigação, argumentação, 

entre tantas outras possibilidades, devendo ser elaborado e executado com as 

crianças e não para as crianças. 
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Os projetos não têm uma durabilidade fixa, podendo durar dias ou 

semanas, o que demandará mais ou menos tempo, dependendo do envolvimento 

do grupo. Um projeto pode começar e encerrar, ou pode ter continuidade num 

outro projeto. Tudo dependerá do movimento cotidiano das crianças em torno 

daquele interesse e das intenções do(a) professor(a) em articular os interesses 

das crianças em torno de novos projetos ou da continuidade de um projeto 

existente. 

De acordo com Barbosa e Horn (2008) são três os momentos decisivos na 

elaboração e concretização de um projeto na Educação Infantil, sempre a partir de 

um trabalho conjunto do(a) professor(a) com as crianças. 

Inicialmente a definição do problema, seja a partir de um fato inusitado e 

instigante, de um relato de um colega ou de uma curiosidade manifestada por uma 

criança ou pelo grupo de crianças, definindo-se o problema parte-se para o 

segundo passo, que envolve o planejamento e a concretização do projeto. Neste 

momento acontece o levantamento de propostas indicadas pelas crianças e 

também propostas pelo(a) professor(a) e a divisão de tarefas – O que precisa ser 

feito? Como o trabalho pode ser desenvolvido? Como obter o material necessário?  

Feito isso se inicia a coleta, organização e registro das informações. Professores 

e crianças buscam informações em diferentes fontes previamente definidas e 

acordadas: conversas, entrevistas, passeios, visitas, observações, exploração de 

materiais, experiências concretas, pesquisas bibliográficas, uso dos diferentes 

espaços da instituição.   

Como último passo, no trabalho com projetos, de acordo com as autoras, 

têm-se a avaliação e a comunicação, que envolvem a sistematização e a reflexão 

sobre as informações coletadas e produzidas como também a documentação e 

exposição dos “achados”. Planejar por meio de projetos revela a possibilidade de 

professores e crianças envolverem-se e podendo aprender muito com o 

encaminhamento das experiências e sua consecução. 

3.9 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO COTIDIANOS 

 

O cotidiano da Educação Infantil é repleto de novidades e de 

possibilidades de aprendizagem. Os animais, as plantas, as histórias, as músicas, 

os brinquedos, os objetos, os espaços, podem se transformar em bons motivos 
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para se vivenciar e aprender. Esse cotidiano geralmente aguça a curiosidade dos 

bebês e crianças, trazendo para os (as) professores(as) indicativos para um 

planejamento de contextos mais significativos, intencionais e, consequentemente, 

de maior qualidade da aprendizagem. 

Somando-se às possibilidades cotidianas vindas das curiosidades e 

interesses dos bebês e crianças e das intenções educativas do(a)s 

professores(as), também há na Educação Infantil um Currículo que propõe direitos 

a serem assegurados, objetivos a serem alcançados, campos de experiências e 

experiências de aprendizagem a serem vivenciadas.  

Portanto, está no planejamento a tarefa de articular os interesses, 

curiosidades, necessidades das crianças com a intencionalidade pedagógica 

dos(as) professores(as) e também com as aprendizagens básicas explícitas no 

Currículo. É o planejamento que vai dar materialidade ao cotidiano. Quando o(a) 

professor(a) de posse desse Currículo tem olhar e escuta atentos às crianças e 

bebês, ele (a) organiza intencionalmente os tempos, os espaços, as interações e 

as mediações. 

O planejamento deve ser um apoio à prática, uma forma de registrar para 

dar mais sentido e consistência à ação cotidiana. Esse exercício de planejar 

combina dois aspectos:  

1°. a prescrição que é o registro antecipado do que vai acontecer num 

determinado período de tempo, ou seja, dos direitos, campos, objetivos e 

experiências de aprendizagem, articulados com as necessidades, curiosidades e 

interesses do grupo de crianças, sempre em contextos significativos; 

2°. a narração que é o registro de episódios significativos das 

experiências vividas pelas crianças (das percepções, das linguagens, dos 

interesses, do envolvimento e da aprendizagem delas), mas também das 

percepções do(a) professor(a): o que deu certo, o que não deu, o que é preciso 

aprofundar, o que é preciso avaliar, etc. Quando se narra, consegue-se captar a 

essência do planejamento prescritivo e têm-se mais elementos tanto para elaborar 

novos planejamentos, quanto para eleger registros avaliativos da aprendizagem 

que podem ser relevantes para os pareceres, portfólios, etc. 

Quanto mais clareza o(a) professor(a) tem do Currículo e de suas 

intenções educativas, mais tranquilidade e flexibilidade terá para fazer mudanças 

nos contextos planejados. E isso pode acontecer em virtude de diversos fatores: 
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as crianças realizaram uma ação mais rápido que o(a) professor(a) previa? Deram 

outro caminho para a continuidade da proposta? Interessaram-se por algo 

inesperado? O planejamento faz com que o(a) professor(a) tome decisões mais 

conscientes e intencionais. 

Outro ponto importante que cabe consideração são os elementos 

imprescindíveis à elaboração do planejamento, pois com a aprovação do Currículo 

eles passam a ser elementos obrigatórios, já que concretizam sua a 

implementação. São eles: 

1. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento: são a garantia de que bebês 

e crianças vão aprender em situações nas quais desempenham um papel ativo 

em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas 

a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o 

mundo. Os seis direitos, brincar, explorar, conviver, participar, expressar e 

conhecer, incidirão sobre todos os demais elementos, por isso deve ser planejada 

a sua efetivação. 

2. Campos de experiências: o currículo apresenta cinco campos de experiências, 

representando as várias dimensões do desenvolvimento infantil que devem ser 

potencializadas pela prática pedagógica. Os campos têm suas especificidades e 

ao mesmo tempo dialogam, devendo orientar o planejamento das experiências de 

forma integrada e articulada. 

3. Objetivo(s): os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento em cada campo, 

criam um parâmetro para a vivência das experiências e os contextos significativos, 

de modo que no tempo de cada grupo etário os bebês e as crianças possam atingi-

los. Por isso precisam ser significados e organizados no planejamento. 

4. Experiências de aprendizagem: elas estão organizadas no Currículo de 

acordo com cada grupo etário e cada campo de experiências, correlacionando-se 

com os objetivos e direitos. As experiências indicam a ação prática das crianças e 

bebês a serem vivenciadas cotidianamente. 

5. Caminhos ou estratégias:  dizem respeito à seleção e organização de 

materiais, organização de tempos e espaços, diferentes formas de interação entre 

as crianças e como se dará a mediação do(a) professor(a). 

6. Acompanhamento e Avaliação: é o aspecto narrativo do planejamento, que 

poderá vir da escuta, observação e registro das percepções das crianças e do(a) 

professor(a). É um aspecto necessário porque trará elementos para avaliar as 
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experiências vividas e consequentemente a aprendizagem e o desenvolvimento e 

ainda será referência para a continuidade na proposição de novas experiências. 

É importante ressaltar que a avaliação na Educação Infantil não tem como 

premissa a retenção ou a promoção, mas acompanhar crianças e bebês que estão 

em uma etapa de desenvolvimento acelerado, dinâmico e rico de possibilidades. 

Por isso, é essencial ter um olhar atento, contínuo e intencional no ato de avaliar. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, as 

instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 

acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento 

das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo:  

I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e das 
interações das crianças no cotidiano;  
II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 
(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.);  
III - documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho 
da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e 
aprendizagem da criança na Educação Infantil; […] 
IV - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação 
de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos 
pela criança [...]; (DCNEI’s, 2009, p.29). 

 

Sendo assim, há a necessidade de basear a avaliação naquilo que foi 

proposto, então o planejamento e a avaliação por meio dos registros são aspectos 

que se complementam e que se retroalimentam. 

Obviamente, a memória não é suficiente para guardar tantas informações. 

Por isso, os registros são fundamentais para que o(a) professor(a) anote tudo o 

que lhe chama a atenção e o que o cotidiano revela. 

E, no interesse de avaliar o que foi proposto e de como as crianças se 

envolveram, o(a) professor(a) tem na escuta e observação sistemática um aliado, 

resultando na utilização de múltiplos registros (relatórios, pareceres descritivos, 

portfólios, diários, fotografias, desenhos, álbuns, vídeos) feitos ao longo do um 

período e dados a conhecer aos demais profissionais, às famílias e às crianças e 

bebês. 

A observação pode ser realizada de duas maneiras. Em uma delas, o olhar 

fica livre para notar o que está acontecendo naquele momento e a outra é mediada 

por uma pauta que, portanto, pressupõe uma antecipação e um planejamento. Só 

assim, ao final de um período, é possível dar sentido para anotações e estas 



47 
 

 
 

resultar num retrato do cotidiano, da aprendizagem e do desenvolvimento das 

crianças. 

Nesse sentido o Currículo do Território Catarinense acrescenta: 

Para a avaliação ter caráter formativo, a comunicação entre professor, 
crianças e famílias precisa ser efetiva. Partilhar os registros, dialogar com 
as crianças ao longo do processo, de maneira a torná-la ativa e atuante, 
promover encontros entre a criança e o próprio conhecimento, torna de 
fato a avaliação um importante instrumento de formação para todos os 
sujeitos envolvidos (CURRÍCULO BASE DO TERRITÓRIO 
CATARINENSE, 2009, p.121). 
 

Outro ponto também importante é o de que o registro dessas observações 

sobre a aprendizagem da criança deve acompanhá-la ao longo de sua trajetória 

da Educação Infantil e ser entregue por ocasião de sua matrícula no Ensino 

Fundamental, para garantir uma atenção continuada ao processo de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança e compromissada em apontar 

possibilidades de avanços. 

A seguir, apresenta-se a proposta da Organização Curricular para a 

Educação Infantil no Município de Içara, com aprendizagens essenciais a serem 

experenciadas: 
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PARTE II 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

4. CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE IÇARA/SC 

4.1 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CAMPO: O EU, O OUTRO, O NÓS 

 

Direitos de Aprendizagem 
CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE 

BEBÊS 
0 a 1 ano e 11 meses 

Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

Experiências de Aprendizagem 

Perceber que suas ações têm 
efeitos nas outras crianças e nos 
adultos.  
 
Perceber as possibilidades e os 
limites de seu corpo nas 
brincadeiras e interações das quais 
participa.  
 
Interagir com crianças da mesma 
faixa etária e adultos ao explorar 
espaços, materiais, objetos e 
brinquedos.  
 
Comunicar necessidades, desejos 
e emoções, utilizando gestos, 
balbucios, palavras. 
 
Reconhecer seu corpo e expressar 
suas sensações em momentos de 
alimentação, higiene, brincadeira e 
descanso. 
 
Interagir com outras crianças da 
mesma faixa etária e adultos, 
adaptando-se ao convívio social. 

Participar de contação de histórias, brincadeiras e 
canções que contemplem questões como:  empatia, 
solidariedade, cooperação, respeito, amizade e 
autoconfiança. 
 
Vivenciar momentos de apresentações artísticas, 
contação de histórias, manifestações culturais com 
diferentes faixas etárias, dentro e fora da unidade 
educacional. 
 
Explorar imagens, sons, gestos, expressões faciais, 
etc., que ampliem seus modos de comunicar seus 
desejos e emoções, por meio de espelho, músicas, 
fotos, figuras, imagens, entre outros. 
 
Participar de práticas cotidianas de se alimentar, 
desenvolvendo gradativamente a autonomia. 
 
Manusear e experimentar diferentes alimentos com 
texturas, temperaturas, cores e sabores variados. 
 
Experimentar diferentes sensações do corpo, aguçando 
os sentidos, por meio de tapete e parede sensorial, 
materiais sonoros, naturais e industrializados. 
 
Participar de circuitos com desafios de subir, descer, 
pular, correr, passar por túneis, entrar em caixas, 
labirintos, entre outros. 
 
Explorar diferentes espaços e elementos da natureza, 
como: terra, areia, grama, água, pedras, folhas, árvores, 
etc. 
 
Reconhecer, identificar e gradativamente aprender a 
cuidar de seus pertences pessoais e coletivos. 
 
Vivenciar cuidados com o ambiente e realizar pequenas 
tarefas como guardar brinquedos e outras. 
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Conviver, interagir e brincar com crianças da mesma 
idade, de outras idades, com professores (as) e demais 
adultos, estabelecendo relações cotidianas afetivas e 
cooperativas. 
 

Desenvolver gradativamente pequenas práticas de 
autonomia ao vestir-se, calçar-se, pentear-se, etc. 

 

Participar da elaboração de pequenas regras de 
convivência. 

 

4.2 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CAMPO: CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

Direitos de Aprendizagem 
CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE 

BEBÊS 
0 a 1 ano e 11 meses 

Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

Experiências de Aprendizagem 

Movimentar as partes do corpo 
para exprimir corporalmente 
emoções, necessidades e desejos. 
 
Experimentar as possibilidades 
corporais nas brincadeiras e 
interações em ambientes 
acolhedores e desafiantes. 
 
Imitar gestos e movimentos de 
outras crianças, adultos e animais. 
 
Participar do cuidado do seu corpo 
e da promoção do seu bem-estar. 
 
Utilizar os movimentos de 
preensão, encaixe e lançamento, 
ampliando suas possibilidades de 
manuseio de diferentes materiais e 
objetos 
 
Conhecer e reconhecer as 

sensações e funções de seu corpo 

por meio de interações e pelos 

sentidos. 

Expressar-se por meio de músicas de comando e ações 
como; abaixar, levantar, bater palmas, girar, pular, etc. 
 
Explorar diferentes movimentos e possibilidades do seu 
corpo por meio de circuitos com obstáculos diversos. 
 
Participar de jogos de imitação, que simulam práticas 
cotidianas de alimentação, autocuidado, cuidado com o 
outro, higiene, etc. 
 
Conhecer-se por meio de situações de aprendizagem 
explorando seu corpo, o autocuidado e higiene pessoal 
(amigos da higiene, chuveiro mágico, escovar os seus 
dentes e o do jacaré). 
 
Brincar com jogos de encaixe e lançamento, com 
materiais, pesos, formas e tamanhos diferenciados. 
 
Brincar de empilhar copos, latas, blocos, cones, etc. 
 
Explorar diversos elementos naturais como terra, areia, 
grama, água, etc., aguçando os sentidos.  
 
Apreciar o canto dos pássaros, andar descalço em 
diferentes solos. 
 
Participar de canções e danças que favoreçam a 

imaginação, a criatividade e que permitam reconhecer e 

identificar as partes do corpo. 
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Explorar sensorialmente objetos e materiais diversos 

(olhar, cheirar, ouvir, degustar, amassar, rasgar, 

embolar, enrolar, entre outros).  

4.3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CAMPO: TRAÇOS, SONS, CORES E 

FORMAS 

 

Direitos de Aprendizagem 
CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE 

BEBÊS 
0 a 1 ano e 11 meses 

Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

Experiências de Aprendizagem 

Explorar sons produzidos com o 
próprio corpo, com objetos do 
ambiente e da natureza. 
 
Conhecer e apreciar a sua e outras 
culturas. 
 
Expressar ideias e sentimentos por 
meio de experiências estéticas e 
culturais. (dança, teatro, música e 
artes visuais). 
 
Traçar marcas gráficas, em 
diferentes suportes, usando 
instrumentos riscantes e tintas. 
 
Explorar diferentes fontes sonoras 
e materiais para acompanhar 
brincadeiras cantadas, canções, 
músicas e melodias. 

Experimentar os sons produzidos pelo próprio corpo, 
pelos materiais e objetos, pelo ambiente, pela natureza. 
Participar de eventos folclóricos e festivos da unidade 
escolar. 
 
Expressar-se através de dramatizações de histórias e 
cantigas infantis. 
 
Explorar diferentes riscadores e suportes em suas 
produções artísticas. 
 
Brincar em espaços internos e externos com objetos, 
materiais e brinquedos estruturados e não estruturados, 
com texturas, cores, formas, pesos e tamanhos 
variados.  
 
Participar de cantorias, ouvindo e aprendendo canções 

de diversos estilos musicais e de diversas culturas: 

acalantos, folclóricas, infantis, clássicas, eruditas, 

instrumentais, etc.  

 

Explorar práticas de rasgar, amassar, desamassar, 
rabiscar, pintar, modelar, etc., utilizando diferentes 
materiais e suportes. 

 

Descobrir sensações que o corpo experimenta na 
relação com objetos e materiais como tintas, gelatina, 
massinhas, areia, água, etc. 

 

Brincar com chocalhos, pandeiros, molhos de chaves, 
apitos e outros instrumentos musicais.   

 
Explorar e brincar com tecidos de diferentes cores, 
padronagens, texturas, etc. 
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4.4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CAMPO: ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO, IMAGINAÇÃO 

Direitos de Aprendizagem 

CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE 

BEBÊS 

0 a 1 ano e 11 meses  

Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

Experiências de Aprendizagem 

Reconhecer quando é chamado por seu 

nome e reconhecer os nomes de pessoas 

com quem convive.  

 

Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de 

poemas e a apresentação de músicas, 

desenvolvendo o interesse ao ouvir 

histórias lidas ou contadas, observando 

ilustrações e os movimentos de leitura do 

adulto-leitor (modo de segurar o portador 

e de virar as páginas).  

 

Reconhecer elementos das ilustrações de 

histórias, apontando-os, a pedido do 

adulto-leitor. 

 

Imitar as variações de entonação e gestos 

realizados pelos adultos e outras 

crianças, ao ler histórias e ao cantar.  

 

Comunicar-se com outras pessoas 

usando movimentos, gestos, balbucios, 

fala e outras formas de expressão.  

 

Conhecer e manipular materiais 

impressos e audiovisuais em diferentes 

portadores (livro, revista, gibi, jornal, 

cartaz, CD, tablet etc.) assim como 

diferentes gêneros textuais (poemas, 

fábulas, contos, receitas). 

 

Conhecer e manipular diferentes 

instrumentos e suportes de escrita. 

Conhecer-se por meio de sua foto no momento da 

chamada. 

 

Reconhecer-se por meio da imagem e da fala de 

seu nome. 

 

Conviver e reconhecer seus colegas de turma, 

familiares, professores (as) e funcionários da 

instituição. 

 

Participar de diferentes momentos de contação de 

histórias, com recursos diversos. 

 

Participar de momentos de apresentação musical e 

teatral. 

 

Brincar de encontrar as ilustrações e ou objetos 

relacionados a história que está sendo contada, em 

diferentes espaços. 

 

Expressar as variações de entonação de voz, 

imitações e gestos realizados pelos adultos e outras 

crianças, ao ler histórias e ao cantar.  

 

Brincar livremente por meio de movimentos, gestos, 

balbucios, fala e outras formas de expressão.  

 

Explorar diversos materiais impressos por meio de 

“Cantinhos da leitura”, “Baú da sabedoria”, etc. 

 

Explorar diferentes riscadores como: tinta, terra, giz, 

etc., assim como diferentes suportes como: papel, 

parede, chão, etc. 

 

Manusear diversos recursos visuais e tecnológicos 

para apreciar imagens e ilustrações.  

 

Participar de visitas a bibliotecas ou espaços de 

leitura onde possa manusear, explorar e interagir 

com as diferentes linguagens dos livros, revistas, 

gibis, etc. 
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4.5 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CAMPO: ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Direitos de Aprendizagem 
CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE 

BEBÊS 
0 a 1 ano e 11 meses 

Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

Experiências de aprendizagem 

Explorar e descobrir as propriedades de 
objetos e materiais (odor, cor, sabor, 
temperatura).  
 
Explorar relações de causa e efeito, 
ação e observação (transbordar, tingir, 
misturar, mover e remover etc.) na 
interação com o mundo físico, 
manipulando, experimentando e 
fazendo descobertas.  
 
Manipular, experimentar, arrumar e 
explorar o espaço por meio de 
experiências de deslocamentos de si e 
dos objetos, comparando as diferenças 
e semelhanças entre eles.  
 
Vivenciar diferentes ritmos, velocidades 
e fluxos nas interações e brincadeiras 
(em danças, balanços, escorregadores 
etc.). 

Explorar e descobrir as propriedades dos alimentos 
como: odor, cor, sabor, temperatura, etc. 
 
Brincar com materiais diversos como: areia, 
massinha de modelar, água, folhas, galhos, etc. 
 
Conviver com a natureza explorando o espaço por 
meio de experiências de deslocamentos de si e dos 
objetos. 
 
Engatinhar, andar descalço na grama, areia, terra, 
pedras, etc. 
 
Participar de momentos de exploração dos 
elementos da natureza, coletando e comparando 
elementos como: galhos, folhas, pedras, flores, etc. 
 
Brincar de forma livre e ou dirigida de correr, pular, 
subir, descer, balançar, escorregar, etc. 
 
Participar de brincadeiras de montar, desmontar, 
empilhar, derrubar, encher, esvaziar, abrir, fechar, 
etc. 
 
Participar de brincadeiras e canções que envolvam 
ritmos e velocidades. 
 
Brincar de encaixar, emparelhar, selecionar 
brinquedos, objetos, elementos da natureza, por 
forma e tamanho. 
 
Brincar, rabiscar, pintar experimentando diferentes 
posições do corpo: em pé, deitado, sentado. 
 
Brincar com lanternas e outros objetos que 

produzam luz que possam ser utilizados para a 

observação dos efeitos ópticos de luz e sombra.  
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4.6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CAMPO: O EU, O OUTRO, O NÓS 

 

Direitos de Aprendizagem 
CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE 

CRIANÇAS BEM PEQUENAS 
2 a 3 anos e 11 meses 

Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

Experiências de Aprendizagem 

Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com 
crianças e adultos. 
 
Demonstrar imagem positiva de si e 
confiança em sua capacidade para 
enfrentar dificuldades e desafios. 
 
Compartilhar os objetos e os 
espaços com crianças da mesma 
faixa etária e adultos. 
 
Comunicar-se com os colegas e os 
adultos, buscando compreendê-los 
e fazendo-se compreender. 
 
Perceber que as pessoas têm 
características físicas diferentes, 
respeitando essas diferenças. 
 
Respeitar regras básicas de 
convívio social nas interações e 
brincadeiras. 
 
Resolver conflitos nas interações e 
brincadeiras, com a orientação de 
um adulto. 

Participar de histórias, brincadeiras, jogos e canções 
relacionadas às tradições culturais de sua comunidade 
e de outros grupos.  
 
Participar de situações de cuidado consigo, com o outro, 
com seus pertences, reconhecendo os momentos de 
alimentação, higiene e repouso como essenciais para o 
desenvolvimento da autonomia. 
 
Brincar de faz de conta em brincadeiras livres, 
assumindo diferentes papéis, criando cenários que 
permitam significar e ressignificar o mundo social e 
cultural.  
 
Participar da construção de combinados e regras de 
convivência, ao passo que interage, brinca e convive. 
 
Explorar imagens, sons, gestos, expressões faciais, 
etc., que ampliem seus modos de comunicar seus 
desejos e emoções, por meio de espelho, músicas, 
fotos, figuras, imagens, entre outros. 
 
Manusear e experimentar diferentes alimentos com 
texturas, temperaturas, cores e sabores variados. 
 
Experimentar diferentes sensações do corpo, aguçando 
os sentidos, por meio de tapete e parede sensorial, 
materiais sonoros, naturais e industrializados. 
 
Participar de circuitos com desafios de subir, descer, 
pular, correr, passar por túneis, entrar em caixas, 
labirintos, entre outros. 
 
Explorar diferentes espaços e elementos da natureza, 
como: terra, areia, grama, água, pedras, folhas, árvores, 
etc. 
 
Reconhecer, identificar e gradativamente aprender a 
cuidar de seus pertences pessoais e coletivos. 
 
Vivenciar cuidados com o ambiente e realizar pequenas 
tarefas como guardar brinquedos e outras. 
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4.7 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CAMPO: CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

Direitos de Aprendizagem 
CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE 

CRIANÇAS BEM PEQUENAS 
2 a 3 anos e 11 meses 

Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

Experiências de Aprendizagem 

Apropriar-se de gestos e 
movimentos de sua cultura no 
cuidado de si e nos jogos e 
brincadeiras. 
 
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. 
 
Explorar formas de deslocamento 
no espaço (pular, saltar, dançar), 
combinando movimentos e 
seguindo orientações. 
 
Demonstrar progressiva 
independência no cuidado do seu 
corpo.  
 
Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo 
controle para desenhar, pintar, 
rasgar, folhear, entre outros. 

Brincar de faz de conta usando adereços variados. 
 
Experimentar os sons produzidos pelo próprio corpo, 
pelos materiais, objetos e instrumentos musicais, pelo 
ambiente, pela natureza. 
 
Brincar com práticas cotidianas de autocuidado como 
pentear os cabelos, higiene bucal, banho, colocar 
vestimenta, entre outros. 
 
Participar de diversas formas de circuitos, explorando as 
práticas de pular, saltar, brincadeira de morto e vivo, 
jogos de mímicas, brincadeira de roda, brincadeira com 
bambolê, estátua, ultrapassar obstáculos. 
 
Vivenciar experiências de: rasgar, manusear, empilhar, 
rabiscar, pintar, pinçar materiais diversos. 
 
Explorar diversas texturas de brinquedos, materiais, 
objetos, entre outros.      
 
Brincar com a própria imagem criando gestos, 
movimentos em frente ao espelho, explorando caretas e 
mímicas.  
 

Construir e brincar em espaços como cabanas, túneis, 
barracas, passagens estreitas, rampas, tocas, caixas, 
pneus, de forma a desafiar os seus movimentos.   

 

Brincar com objetos que provoquem movimentos como: 
bolinhas de sabão, móbiles, cataventos, aviões de 
papel, etc.  

 

Brincar e participar de movimentos livres de arrastar, 
apoiar, segurar, puxar, jogar, esconder, andar, correr, 
pular, sentar, subir, descer, cair, rolar e levantar, em 
espaços variados e em diferentes tipos de solo (terra, 
grama, pedra, calçada, asfalto, areia, lama).  
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4.8 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CAMPO: TRAÇOS, SONS, CORES E 

FORMAS 

 

Direitos de Aprendizagem 
CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE 

 
Crianças bem pequenas 
2 a 3 anos e 11 meses 

Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

Experiências de Aprendizagem 

Criar sons com materiais, objetos, 
instrumentos musicais e objetos da 
cultura local e elementos naturais 
da região para acompanhar 
diversos ritmos de música. 
 
Utilizar e criar materiais variados 
com possibilidades de manipulação 
(argila, massa de modelar), 
explorando cores, texturas, 
superfícies, planos, formas e 
volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 
 
Utilizar diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente em 
brincadeiras cantadas, canções, 
músicas, melodias e histórias. 
 
Expressar-se por meio da 
linguagem teatral exercitando a 
autoria (coletiva e individual) com 
sons, traços, gestos, dança, 
mímica, encenação e canções. 
 
Experimentar movimentos 
corporais através das variadas 
manifestações da dança. 

Brincar com utensílios de cozinha e outros materiais 
alternativos, como: tampas, panelas, colheres, latas, 
etc. 
 
Explorar elementos da natureza, assim como: tecidos, 
papel e outros. 
 
Experimentar os sons produzidos pelo próprio corpo, 
pelos materiais e objetos, pelo ambiente, pela natureza. 
 
Participar da criação e encenação      de personagens 
inspirados em histórias e brincadeiras do cotidiano de 
forma espontânea ou direcionada e com objetos 
variados. 
 
Explorar objetos variados que possam ser utilizados no 

teatro como: fantoches, boneco de varinha, dedoche, 
máscara, fantasia, etc. 
 
Expressar-se com o corpo utilizando brincadeiras e 
ritmos a partir de experiências artísticas e culturais. 
 

Explorar práticas de recorte e colagem, rasgadura, 
amassar e desamassar, alinhavo, rabiscos e desenhos, 
pinturas, modelagem, escultura, etc. 

 

Explorar, conhecer e utilizar as cores primárias como 
também fazer misturas de diferentes cores produzindo 
diferentes tonalidades. 
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4.9 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CAMPO: ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO, IMAGINAÇÃO 

 

Direitos de Aprendizagem 

CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE 

CRIANÇAS BEM PEQUENAS 

2 anos a 3 anos e 11 meses 

Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

Experiências de aprendizagem 

Dialogar com crianças e adultos, 

expressando seus desejos, 

necessidades, sentimentos e opiniões. 

 

Identificar e criar diferentes sons e 

reconhecer rimas e aliterações em 

cantigas de roda e textos poéticos.  

 

Formular e responder perguntas sobre 

fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais 

acontecimentos. 

 

Relatar experiências e fatos acontecidos, 

histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 

assistidas, etc. 

 

Criar e contar histórias oralmente, com 

base em imagens ou temas sugeridos.  

 

Manusear diferentes portadores textuais, 

demonstrando reconhecer seus usos 

sociais.  

 

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.).  

 

Manusear diferentes instrumentos e 

suportes de escrita para desenhar, traçar 

letras e outros sinais gráficos. 

Relatar fatos e acontecimentos de sua rotina diária, 

desenvolvendo a comunicação, autonomia, 

imaginação entre outras possibilidades. 

 

Participar de parlendas, desenvolvendo a 

imaginação, memorização, criatividade, ritmo e 

consciência corporal. 

 

Participar de histórias interativas, contribuindo na 

construção da história apresentada e percebendo 

os elementos compostos na mesma. 

 

Participar de momentos de leituras de imagens do 

seu cotidiano como: rotinas, calendário, painel do 

tempo, combinados. 

 

Ouvir histórias e cantigas, contos e lendas de sua 

região e de outras regiões, desenvolvendo a 

oralidade e a escuta.  

 

Representar a história por meio de desenho ou 

modelagem dos personagens com massinha de 

modelar. 

 

Manusear livros e ouvir leitura diária de diversos 

gêneros textuais, literários, panfletos, jornais, livros, 

cartazes, placas, revistas, etc. 

 

Narrar histórias por meio de diversos recursos 

como: fantoches, músicas, danças, etc. 

 

Explorar a produção de rabiscos, garatujas, 

desenhos, utilizando diferentes suportes como 

papel, papelão, tecido, plástico, terra, etc., com 

diferentes elementos gráficos como: tintas, lápis, 

pincéis, folhas, carvão, algodão, gravetos, 

esponjas, entre outros.  

 

Manusear diversos recursos visuais e tecnológicos 

para apreciar imagens e ilustrações.  
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4.10 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CAMPO: ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

 

Direitos de Aprendizagem 
CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE 

CRIANÇAS BEM PEQUENAS 
2 anos a 3 anos e 11 meses 

Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

Experiências de aprendizagem 

Explorar e descrever semelhanças e 
diferenças entre as características e 
propriedades dos objetos (textura, 
massa, tamanho).  
 
Observar, relatar e descrever incidentes 
do cotidiano e fenômenos naturais (luz 
solar, vento, chuva etc.). 
 
Compartilhar, com outras crianças, 
situações de cuidado de plantas e 
animais nos espaços da instituição e 
fora dela.  
 
Identificar relações espaciais (dentro e 
fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 
entre e do lado) e temporais (antes, 
durante e depois).  
Classificar objetos, considerando 
determinado atributo (tamanho, peso, 
cor, forma etc.).  
 
Utilizar conceitos básicos de tempo 
(agora, antes, durante, depois, ontem, 
hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, 
devagar).  
 
Contar oralmente objetos, pessoas, 
livros etc., em contextos diversos.  
 
Registrar com números a quantidade de 
crianças (meninas e meninos, 
presentes e ausentes) e a quantidade 
de objetos da mesma natureza 
(bonecas, bolas, livros etc.). 

Experimentar as variações de sabor de ervas, 
temperos e alimentos. 
 
Participar de práticas culinárias para acompanhar a 

transformação dos alimentos, como: cor, forma, 

textura, espessura, quantidade.  

 

Observar as transformações das misturas de 
elementos líquidos e sólidos. 
 
Observar cotidianamente as mudanças de tempo, 
contribuindo na representação do calendário do 
tempo.  
 
Participar de experiências de percepção do calor, 
frio, vento, chuva, etc. 
 

Construir hipóteses sobre os fenômenos naturais 
como chuvas, tempestades, trovões, raios, geadas, 
neves, a existência do sol, da lua, dos planetas, etc. 
Participar da horta escolar, observando a 
germinação de sementes, cultivo e plantio. 
 
Participar da contação de histórias infantis 
envolvendo animais e plantas. 
 
Participar de visitas em sítios, parques ecológicos, 
etc. 
 
Participar de brincadeiras de roda, da criação de 
calendário numérico (dias do mês) e participar das 
chamadas. 
 
Brincar com peças de encaixe, brinquedos de 
variados tamanhos, massinha de modelar, argila, 
materiais descartáveis, etc. 
 
Brincar de contar, oralmente:  brinquedos, objetos, 
os dedos das mãos, peças, datas, idades, etc. 
 
Participar de brincadeiras que envolvam noções de 
tempo, de espaço e posição, como: antes, depois, 
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daqui a pouco, hoje, amanhã, em cima, embaixo, ao 
lado, atrás, em frente, dentro e fora.  
 
Produzir edificações, montagens, estruturas com: 

blocos, peças, pedras, madeira, gravetos, galhos, 

folhas, tecidos, caixas, lego, etc. 

 

Brincar de encaixar, empilhar, emparelhar, 

selecionar, classificar brinquedos, objetos, 

elementos da natureza, etc. 

 

 

4.11 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CAMPO: O EU, O OUTRO, O NÓS 

 

Direitos de Aprendizagem 
CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE 

CRIANÇAS PEQUENAS 
4 a 5 anos e 11 meses 

Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

Experiências de Aprendizagem 

Demonstrar empatia pelos outros, 
percebendo que as pessoas têm 
diferentes sentimentos, 
necessidades e maneiras de 
pensar e agir. 
 
Agir de maneira independente, com 
confiança em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas e 
limitações. 
 
Ampliar as relações interpessoais, 
desenvolvendo atitudes de 
participação e cooperação. 
 
Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas e grupos 
diversos. 
 
Demonstrar valorização das 
características de seu corpo e 
respeitar as características dos 
outros (crianças e adultos) com os 
quais convive. 
 
Manifestar interesse e respeito por 
diferentes culturas e modos de 
vida. 
 
Usar estratégias pautadas no 
respeito mútuo para lidar com 

Conviver, interagir e brincar com crianças da mesma 
idade, de outras idades, com professores (as) e demais 
adultos, de modo a estabelecer relações cotidianas 
afetivas e cooperativas.  
 
Reconhecer as fases de seu desenvolvimento físico e 
dos colegas, por meio da construção da linha do tempo, 
resgatando a sua história através de fotos, vídeos, 
lembranças e relatos da família.  

 
Ampliar as relações sociais por meio de brincadeiras, 
jogos, histórias, roda de conversa, músicas, dança, 
trabalhos coletivos.  
 
Participar de contação de histórias, brincadeiras e 
canções que contemplem questões como:  empatia, 
solidariedade, cooperação, respeito, amizade e 
autoconfiança. 

 

Apreciar, contemplar, interagir com fotos e imagens de 
si mesmo, de outras crianças, da família, de pessoas da 
instituição, de pessoas de outros lugares, épocas, 
culturas, de momentos vividos na instituição. 

 

Brincar de faz de conta e brincadeiras livres, assumindo 
diferentes papéis, criando cenários que permitam 
significar e ressignificar o mundo social e cultural.  

 

Participar de rodas de conversa, relatando 
acontecimentos que vivencia, que ouve e que vê. 
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conflitos nas interações com 
crianças e adultos. 

 

Participar de histórias, brincadeiras, jogos e canções 
relacionadas às tradições culturais de sua comunidade 
e de outros grupos.  

 

Participar e explorar situações de cuidado consigo, com 
o outro e com seus pertences, reconhecendo os 

momentos de alimentação, higiene, etc. como 
essenciais para o desenvolvimento da autonomia. 

 

Participar da organização do espaço, expondo suas 
produções, dando ideias e colaborando na sua 
organização. 

 

4.12 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CAMPO: CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

Direitos de Aprendizagem 
CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE 

CRIANÇAS PEQUENAS 
4 e 5 anos e 11 meses 

Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

Experiências de Aprendizagem 

Criar com o corpo formas 

diversificadas de expressão de 

sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações do 

cotidiano quanto em brincadeiras, 

dança, teatro, música. 

 

Demonstrar controle e adequação 

do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e 

reconto de histórias, atividades 

artísticas, entre outras 

possibilidades. 

 

Criar movimentos, gestos, olhares 

e mímicas em brincadeiras, jogos e 

atividades artísticas como dança, 

teatro e música. 

 

Adotar hábitos de autocuidado 

relacionados à higiene, 

alimentação, conforto e aparência. 

 

Coordenar suas habilidades 
manuais no atendimento adequado 

Brincar com a própria imagem criando gestos, 
movimentos em frente ao espelho, explorando caretas e 
mímicas.  
 
Conhecer e cantar canções que favoreçam a 
imaginação, a criatividade e que permitam reconhecer e 
identificar as partes do corpo. 
 
Participar de brincadeiras dirigidas como: mestre 
mandou, maestro, gato mia, bate manteiga, estátua, 
morto vivo, caça ao tesouro, detetive, etc. 
 
Expressar-se por meio de histórias dramatizadas, 
mímicas, teatros, dança, jogos recreativos, músicas, etc. 
 
Brincar em espaços internos e externos com objetos, 
materiais e brinquedos estruturados e não estruturados, 
com texturas, cores, formas, pesos e tamanhos 
variados.  
 
Explorar as práticas de higiene pessoal; autocuidado e 
auto-organização, como: troca de roupas, calçados, uso 
do banheiro, organização dos seus pertences e dos 
materiais disponibilizados, em um movimento constante 
de independência e autonomia.  
 
Manusear e explorar objetos e materiais diversos tendo 
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a seus interesses e necessidades 
em situações diversas. 

autonomia para olhar, cheirar, ouvir, degustar, amassar, 
rasgar, picar, embolar, enrolar, alinhavar, entre outros. 
 
Construir e brincar em espaços como cabanas, túneis, 
barracas, passagens estreitas, rampas, tocas, caixas, 
pneus, de forma a desafiar os seus movimentos.  
  

Brincar com objetos que provoquem movimentos como 
bexigas, bolinhas de sabão, móbiles, cataventos, aviões 
de papel, pipas, etc.  

 

Brincar com a lateralidade, deslocamento, percepção 
espacial (em cima, embaixo, atrás, frente, alto, baixo, 
direita, esquerda, etc.). 

 
Conhecer e perceber alguns sinais vitais do corpo e 

suas alterações, como: respiração, batimento cardíaco, 

suor, etc. 

 

 

4.13 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CAMPO: TRAÇOS, SONS, CORES E 

FORMAS 

 

Direitos de Aprendizagem 
CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE 

CRIANÇAS PEQUENAS 
4 a 5 anos e 11 meses 

Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

Experiências de Aprendizagem 

Utilizar sons produzidos por 
materiais, objetos e instrumentos 
musicais durante brincadeiras de 
faz de conta, encenações, criações 
musicais, festas. 
 
Expressar-se livremente por meio 
de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e 
tridimensionais. 
 
Reconhecer as qualidades do som 
(intensidade, duração, altura e 
timbre), utilizando-as em suas 
produções sonoras e ao ouvir 
músicas e sons. 
 
Contemplar os elementos da 
natureza ao ar livre ou por vídeos e 

Ouvir diferentes ritmos musicais, enquanto brinca, 
desenha, relaxa, dorme, alimenta-se. 
 
Conhecer cantigas tradicionais que fazem parte da 
nossa cultura, configurando o conhecimento sócio 
cultural.  
 
Explorar      diferentes materiais com a finalidade de 

produzir sons com instrumentos musicais 
confeccionados de materiais reutilizáveis e alternativos, 
como: canos, madeira, grãos, etc. 
 
Cantar e apreciar obras musicais de diversos gêneros, 
estilos e épocas, da cultura local e de diferentes regiões. 
 
Utilizar diferentes materiais naturais e industrializados 

nas produções artísticas.  

 

Experimentar diferentes técnicas de produções 

artísticas.  
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áudios.   
 
Utilizar os elementos que compõem 

a natureza, como terra, areia, 

árvores, pedras e gravetos.  

  

Respeitar e valorizar as próprias 

produções, dos colegas, dos 

artistas e profissionais.  

 
 
 

 

Conhecer e utilizar diferentes instrumentos musicais 

como: tambores, flautas, xilofones, pandeiros, maracás, 

etc. 

Participar de brincadeiras de roda, jogos cantados e 

rítmicos. 

 

Diferenciar os tipos de sons e ritmos, interagir com a 

música percebendo-a como forma de expressão 

individual e coletiva. 

 

Recriar com o corpo e objetos, sons, movimentos e 

elementos da natureza. 

 

Apreciar os sons da natureza e contemplar o silêncio em 

espaços ao ar livre. 

 

Perceber as características, fazer comparações, 

descobrir e identificar as sensações do corpo. 

 

Aprender sobre a própria existência no ciclo da vida e a 

importância de respeitar a natureza.  

 

Explorar práticas de recorte e colagem, rasgadura, 
amassar e desamassar, alinhavo, rabiscos e desenhos, 
pinturas, modelagem, escultura, etc. 

 

Explorar, conhecer, nomear e utilizar as cores primárias 
como também fazer misturas de diferentes cores 
produzindo diferentes tonalidades. 

 

Criar produções artísticas, engenhocas e brinquedos, 
utilizando diferentes materiais como: gravetos, fios, lãs, 
tecidos, garrafas, latas, sementes, arames, conchas, 
tubos, tampas, embalagens, rolhas, pedras, etc. 

 

Confeccionar dobraduras e criar com elas enredos, 
histórias, brincadeiras, etc. 

 

Ouvir histórias de contos de fadas, lendas, fábulas e 
criar cenários, personagens, tramas e enredos nas 
brincadeiras de faz de conta. 

 

Participar de rodas de conversa com artistas locais, 
conhecendo sua história de vida e suas obras. 

 

Fazer leituras e releituras de obras de arte. 
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4.14 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CAMPO: ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO, IMAGINAÇÃO 

 

Direitos de Aprendizagem 

CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE 

CRIANÇAS PEQUENAS 

4 anos a 5 anos e 11 meses 

Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

Experiências de aprendizagem 

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. 

 

Inventar brincadeiras cantadas, poemas 

e canções, criando rimas, aliterações e 

ritmos. 

 

Escolher e folhear livros, procurando 

orientar-se por temas e ilustrações e 

tentando identificar palavras 

conhecidas. 

 

Recontar histórias ouvidas e planejar 

coletivamente roteiros de vídeos e de 

encenações, definindo os contextos, os 

personagens e a estrutura da história. 

 

Recontar histórias ouvidas para 

produção de reconto escrito, tendo o (a) 

professor (a) como escriba. 

 

Produzir suas próprias histórias orais e 

escritas (escrita espontânea), em 

situações com função social 

significativa. 

 

Levantar hipóteses sobre gêneros 

textuais veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a estratégias de 

observação gráfica e/ou de leitura. 

 

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.). 

 

Participar de momentos de uso da linguagem oral 

em variadas situações, como: nas conversas, 

brincadeiras, relatos dos acontecimentos, músicas, 

histórias, entre outros. 

 

Vivenciar situações de produção de textos orais, 

tendo o (a) professor (a) como mediador na 

organização do seu pensamento e imaginação. 

 

Participar da escrita de palavras e pequenos textos, 

tendo o (a) professor (a) como escriba e mediador 

das suas produções, e também por vídeos, fotos, de 

forma a valorizar sua linguagem, seus 

pensamentos, sua imaginação. 

 

Brincar com as palavras, conhecendo e produzindo 

rimas, trava-línguas, parlendas, trocadilhos, ditos 

populares, cantigas, construindo e reconstruindo 

significados.  

 

Vivenciar, manusear e explorar um ambiente 

letrado com acesso a espaços enriquecidos com 

tapetes, almofadas, revistas, livros, jornais, mídias 

tecnológicas, cartazes, embalagens de alimentos e 

brinquedos, entre outros. 

 

Vivenciar momentos de contação de histórias, de 

contos de fadas, lendas, fábulas e criar cenários, 

personagens, tramas e enredos nas brincadeiras de 

faz de conta. 

 

Recontar histórias presentes nos livros, nas 

tradições, nas suas histórias, dos (as) professores 

(as), pais, pessoas da comunidade, com diferentes 

recursos, como: fantoches, dedoches, caixa 

secreta, fantasias, dramatizações, narrativas, etc.  

 

Manusear e explorar diferentes portadores textuais 
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Levantar hipóteses em relação à 

linguagem escrita, realizando registros 

de palavras e textos, por meio de escrita 

espontânea. 

como: livros, revistas, jornais, cartazes, cadernos 

de receitas, bula, entre outros.  

 

Expressar suas hipóteses sobre “para que servem” 

os diferentes gêneros textuais.  

 

Conversar com outras pessoas e familiares sobre o 

uso social de diferentes portadores textuais.   

 

Participar de rodas de conversa com escritores, 

ilustradores, poetas, contadores de histórias, para 

conhecer suas trajetórias de vida, suas obras, e 

seus projetos etc.   

Ouvir histórias em outros espaços próximos à 

instituição: praças, bibliotecas, escolas e outros.  

Contar, a seu modo, histórias para outras crianças 

e para o(a) professor(a).  

Expressar suas opiniões sobre os diferentes textos 

lidos.  

Visitar bibliotecas ou espaços de leitura onde possa 

manusear, explorar e interagir com as diferentes 

linguagens dos livros, revistas, gibis, etc.  

Participar de situações que envolvam a escrita do 

próprio nome e de outras palavras, levantando 

hipóteses.  

Realizar o traçado das letras e participar de jogos 

que relacionem imagem e palavras.  

Verbalizar suas hipóteses sobre a escrita e ter 

contato com o alfabeto em diferentes situações: 

brincadeiras, jogos e outros. 

Perceber, pela mediação do (a) professor (a), a 

presença da escrita em diferentes ambientes, 

participando de situações que envolvam a escrita 

espontânea.  

Vivenciar jogos e brincadeiras que envolvam a 

escrita, como: forca, bingos, cruzadinhas, etc. e 

utilizar materiais escritos em brincadeiras de faz de 

conta. 
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4.15 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CAMPO: ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

 

Direitos de Aprendizagem 
CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR, CONHECER-SE 

CRIANÇAS PEQUENAS 
4 anos a 5 anos e 11 meses 

Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

Experiências de aprendizagem 

Estabelecer relações de comparação 
entre objetos, observando suas 
propriedades. 
 
Observar e descrever mudanças em 
diferentes materiais, resultantes de 
ações sobre eles, em experimentos 
envolvendo fenômenos naturais e 
artificiais. 
 
Identificar e selecionar fontes de 
informações, para responder a 
questões sobre a natureza, seus 
fenômenos, sua conservação. 
 
Registrar observações, manipulações e 
medidas, usando múltiplas linguagens 
(desenho, registro por números ou 
escrita espontânea), em diferentes 
suportes. 
 
Classificar objetos e figuras de acordo 
com suas semelhanças e diferenças. 
Relatar fatos importantes sobre seu 
nascimento e desenvolvimento, a 
história dos seus familiares e da sua 
comunidade. 
 
Relacionar números às suas 
respectivas quantidades e identificar o 
antes, o depois e o entre em uma 
sequência. 
 
Expressar medidas (peso, altura etc.), 
construindo gráficos básicos. 
 
Explorar diferentes conceitos 
matemáticos que não apenas 
numéricos, de forma lúdica, vivenciando 
práticas que levem a compreensão da 
linguagem matemática presente no 
cotidiano. 
 

Explorar espaços e materiais que envolvam 
situações reais de contagem, ordenações, relações 
entre quantidades, medidas, avaliação de 
distâncias, comparação de comprimentos e pesos, 
reconhecimento de figuras geométricas. 
 
Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e tridimensionais.  
 
Registrar e comunicar suas descobertas de 
diferentes formas: oralmente, por meio da escrita, 
da representação gráfica, de encenações, etc. 
 
Observar fenômenos e elementos da natureza, de 

modo a refletir sobre sua incidência na região em 

que vivem e compreender suas causas e suas 

características. 

 

Registrar por meio das diferentes linguagens a 

quantidade de objetos em diferentes suportes, 

utilizando o desenho, o número e a escrita 

espontânea. 

 

Experenciar o plantio, o cultivo, colheita e o 

consumo de alimentos saudáveis. 

 

Reconhecer o lugar onde mora, de forma a 
identificar rua, bairro, cidade. 
Utilizar números em situações contextualizadas e 
significativas como: distribuição de materiais, 
divisão de objetos, organização da sala, quadro de 
registros, coleta de objetos e outros. 
 
Participar da resolução de situações problemas, 
formulando questões, levantando hipóteses, 
organizando dados por meio de tabelas, gráficos, 
entre outros. 
 

Construir hipóteses sobre os fenômenos naturais 
como chuvas, tempestades, trovões, raios, geadas, 
neves, a existência do sol, da lua, dos planetas, etc. 



65 
 

 
 

 
Participar de práticas culinárias para acompanhar a 
transformação dos alimentos, como: cor, forma, 
textura, espessura, quantidade.   
 
Participar de brincadeiras que envolvam noções de 
tempo, de espaço e posição, como: antes, depois, 
daqui a pouco, hoje, amanhã, em cima, embaixo, ao 
lado, atrás, em frente, dentro e fora.  
 
Reconhecer e compreender a função dos números 

nos diversos contextos, como: relógio, calendário, 

número de residências, telefones, calculadora, fita 

métrica, trena, régua, etc. 
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