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APRESENTAÇÃO 

 

De acordo com a Constituição Federal em seu artigo 211 “a União, os Estados e 

os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino”. Com a 

homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), iniciou-se o desafio de 

construirmos as diretrizes Curriculares  da Educação Básica do Município de Barracão- 

RS, com o intuito de adequá-las à legislação nacional, onde, através da Equipe da 

Secretaria de Educação e de todo o corpo docente do município com a assessoria da 

professora Ana Beatriz Brancher iniciou-se  uma proposta de construção coletiva, 

participativa e democrática baseando-se na BNCC de modo que todos os segmentos  

constituintes da rede estivessem envolvidos na proposição de debater, estudar e decidir 

sobre as novas diretrizes.  

Após muitos encontros e discussões apresentamos o resultado do trabalho 

coletivo, destacamos a importância de tal documento, o qual norteará todo o processo de 

ensino aprendizagem da Educação Básica Municipal de Barracão. 

Com estas Diretrizes, buscou-se consolidar parâmetros teóricos e práticos que 

subsidiem o planejamento de um currículo voltado intencionalmente à ampliação de 

experiências, ao acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno do educando.  

As Diretrizes Curriculares Municipais encontram-se em acordo com a BNCC e 

com o Referencial Curricular Gaúcho, destacando as peculiaridades municipais. Assim 

como existem necessidades de aprendizagem comum a todas as regiões do Brasil, 

apresenta-se também a necessidade de haver condições diferenciadas de acordo com a 

realidade de cada indivíduo valorizando as particularidades culturais e regionais, 

garantindo o respeito à diversidade que é marca cultural do País. 

As noções centrais para este documento são os conceitos de “habilidades” e 

“competências”, conceitos necessários ao desenvolvimento do ser humano em sua 

integralidade dentro do seu espaço-tempo. Esses conceitos não são novos para os 

profissionais do ensino, porém sua implementação ainda é tímida e pouco presente de 

forma explícita nas salas de aula. Desse modo, é vital a busca pela construção de 

competências e habilidades específicas de cada área do conhecimento conectadas, 
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dentro das possiblidades, com a cultura local e alinhadas às macro competências 

essenciais estipuladas nacionalmente pela BNCC. 

Ressaltamos que, agora, o desafio encontra-se nas escolas, que tem como 

meta trabalhar as habilidades e competências, norteadas pelos princípios éticos, estéticos 

e políticos, construindo assim uma educação de qualidade com equidade em todo o 

Território Municipal. 

Assim, o documento que segue apresenta como principal objetivo a formação 

humana integral dos estudantes, através do respeito e valorização da diversidade e da 

ressignificação dos tempos e espaços da escola. É essencial que cada profissional da 

educação se engaje na construção de um currículo carregado de sentido e significado na 

promoção de uma escola com vida! Levando em conta que a educação deve afirmar 

valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando a 

mais humana e socialmente mais justa. A educação é a base para a vida. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Documento Orientador da Educação Básica no Município de Barracão, é o 

produto de um longo processo de estudo o qual envolveu todos os segmentos da 

educação básica, com intuito de pensar novas formas de fazer educação, buscando 

contemplar os inúmeros desafios que nos são apresentados. Para tanto, levou-se em 

consideração o contexto em que o sistema está inserido priorizando a legislação 

educacional.  

A elaboração do Referencial Curricular Gaúcho - RCG1 e dos Documentos 

Orientadores da Educação Básica constituem uma nova etapa, onde cada ente federado 

contribui para formação de um currículo tendo em vista sua realidade, para que se 

alcance o patamar educacional proposto no Plano Nacional de Educação bem como no 

Plano Municipal de Educação.   

O Documento Orientador da Educação Básica tem suas origens na Base 

Nacional Comum Curricular - BNCC2, conforme parecer do Conselho Nacional de 

Educação nº15/2017. Vale ressaltar também outros marcos legais que contribuem para 

uma embasamento teórico mais conciso. São eles: a Constituição Federal de 1988, a 

LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de dezembro de 1996, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica – DCNs de 9 de julho de 

2010, o Plano Nacional de Educação – PNE de 26 de junho de 2014, o Referencial 

Curricular Gaúcho-2018. 

O referido documento deve conter competências, habilidades que busquem 

contemplar os objetos do conhecimento que viabilizem uma educação de qualidade com 

equidade. A construção do Documento Orientador da Educação Básica constitui uma 

oportunidade ímpar que o Município tem de articular a oferta de uma educação de 

qualidade social, pautada nos valores humanos, na inclusão, igualdade, diversidade e 

promoção da justiça social.  

                                                             
1 RCG – REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO, Porto Alegre, 2018. 
2 BNCC – BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, 2017. 
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A elaboração do Documento Orientador da Educação Básica - DCM3 é de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, por meio, dos 

grupos de trabalho em conformidade com as etapas da educação básica, bem como do 

Conselho Municipal de Educação. Durante os anos de 2018 e 2019 foram realizados 

estudos e discussões que viabilizara a construção do Documento Norteador da Educação 

Básica.   

O Documento Orientador da Educação Básica, está embasado nas dez 

Competências Gerais a serem desenvolvidas ao longo da Educação Básica com objetivo 

de assegurar aos alunos uma formação humana integral pautada na equidade e na 

superação das desigualdades. Para tanto, faz-se necessário o enfoque nas 

transformações sociais, culturais, tecnológicas, entre outras, tendo ampliado a relevância 

e a necessidade de compor outras competências para além das cognitivas.  

 

                                                             
3 DCM – DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAL, Barracão, 2020. 
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Neste sentido, o documento ora apresentado busca contemplar as 

competências elencadas pela BNCC, com objetivo de expandir os horizontes da 

educação pública, pois a educação de qualidade pela qual a sociedade demanda de 

práticas educativas condizentes com suas realidades. 

O exercício da cidadania exige o acesso de todos à totalidade dos 
recursos culturais relevantes para a intervenção e a participação responsável na 
vida social. O domínio da língua falada e escrita, os princípios da reflexão 
matemática, as coordenadas espaciais e temporais que organizam a percepção 
do mundo, os princípios da explicação científica, as condições de fruição da arte e 
das mensagens estéticas, domínios de saber tradicionalmente presentes nas 
diferentes concepções do papel da educação no mundo democrático, até outras 
tantas exigências que se impõem no mundo contemporâneo. (BRASIL, p.27,1997) 

 

O desafio é justamente trabalhar o currículo de forma articulada, entendendo que 

as habilidades são elementos constitutivos para o desenvolvimento integral dos 

estudantes nos mais variados contextos.  

Portanto, garantir aos cidadãos qualidade e a equidade da educação básica é o 

principal desafio a ser enfrentado a curto e médio prazos. Neste contexto somos 

obrigados a refletir sobre os conhecimentos e as competências gerais para exercer 

plenamente seus direitos como cidadãos preparados para enfrentar os desafios do 

nosso século. 

BARRACÃO: IDENTIDADES 

 

Conhecer o processo histórico do país, estado e em especial do município em que 

vivemos é de primordial importância para compreendermos a dinâmica social, e 

consequentemente, os mais diversos acontecimentos. Partindo desse pressuposto é que 

buscamos por meio da história identificar fatos que marcaram a história do nosso 

município. 

Barracão tem suas origens no tropeirismo. Podemos situar o início da ocupação 

não autóctone aproximadamente em 1730 quando uma expedição atravessou o Rio 

Uruguai indo em direção onde hoje está localizado o município de Barracão. Mais tarde os 

comandantes dessa comitiva declararam ao presidente da província que esse era o 

melhor caminho para se chegar a São Paulo por ser mais curto, e menos sinuoso. 
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Os tropeiros que vinham da província de São Paulo passavam pelo município, com 

objetivo de desviar o pagamento de impostos no Registro de Santa Vitória e 

atravessavam o Rio Uruguai, logo abaixo das confluências dos Rios Pelotas e Canoas, 

por um passo que era conhecido por eles como Passo do Pontão. 

Desse modo o presidente da Província para evitar a sonegação dos impostos, 

decidiu transferir a coletoria de Santa Vitória para o Passo do Pontão como era conhecida 

a região. Para estabelecer a coletoria foi construído aqui um barracão que dava abrigo 

aos cobradores de impostos e mais tarde deu nome ao município. 

O território que hoje compõe o município de Barracão pertenceu primeiramente ao 

município de Santo Antônio da Patrulha, posteriormente a Vacaria e, mais tarde, Lagoa 

Vermelha. Sua emancipação política deu-se no dia 30 de maio de 1964. 

Barracão4 possui uma área de 515.469 km², está distante 370 km da capital Porto 

Alegre e tem sua economia baseada principalmente na agropecuária. Com uma 

população de aproximadamente 5.357 pessoas, tem uma densidade demográfica de 

10,37 hab/km². Com uma taxa de escolarização na faixa etária dos 6 aos 14 anos de 

97,7%. 

O cultivo da cultura gaúcha, bem como o respeito pelas demais culturas que 

compõe o nosso povo, além das lembranças das lutas e das conquistas contribuem para 

o orgulho de fazer parte dessa comunidade. 

 

EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARRACÃO 

 

 A primeira escola começou a funcionar em 20 de maio de 1876, tendo como 

professor Felipe Sales de Bitencourt. Em 1893, iniciou o trabalho docente o professor 

Cândido Nogueira da Silva e em 1909 o educador Carlos de Oliveira Machado. Os demais 

professores pioneiros foram: João Lopes Ferreira (1914), Alexandre Domingues Teixeira 

(1923) e Salomão Ferreira (1954).  

                                                             
4 Informações site do IBGE.(cidades.ibge.gov.br). 
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No início da década de 60, no setor educacional, o distrito foi favorecido com 

instalação de escolas de madeiras, as brizoletas. Na criação do município existia um 

número de 37 escolas municipais e cinco escolas estaduais.  

Atualmente, o município dispõe de duas Escolas Estaduais e seis municipais. 

Sendo elas: Escola Municipal de Ensino Fundamental Constantino Machado Pereira; 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dorval Porto Cardoso; Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Paulo Freire; Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros 

Passos; Escola Municipal de Educação Infantil Libório Moreira de Lima e Escola Municipal 

de Educação Infantil Plinio Basso. 

 

HISTÓRICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Constantino Machado Pereira, 

localizada na Rua Vitório Trevisan 512, Bairro Operário foi criada pelo Decreto municipal 

nº 12/99 de 03 de março de 1999, alterado pelo Decreto municipal nº 16 de 12 de abril de 

1999. A Escola Municipal de Educação Infantil Pedacinho de Gente obteve a autorização 

de funcionamento para Educação Infantil na faixa etária de 04 a 06 anos pelo Parecer 

CEED nº 794/2001. O Parecer CEED nº 654/2004 retificou o Parecer 794/2011 no qual se 

referia à denominação da escola. Pela Lei municipal nº 2.693, de 04 de outubro de 2007, 

foi alterada a denominação para Escola Municipal de Ensino Fundamental Constantino 

Machado Pereira. Atualmente a escola atende a alunos do 1º ao 9º ano do ensino 

fundamental. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Dorval Porto Cardoso, foi 

criada através do Decreto Estadual nº 11.767, de 07 de novembro de 1960, como Escola 

Estadual de 1º Grau Incompleto Dorval Porto Cardoso, localizada na Linha Tope, 

reclassificada pelo Decreto Estadual 19.818, de 13 de agosto de 1969, reorganizada e 

denominada pela portaria SE 31.731, de 15 de junho de 1981. 

No ano de 1998 foi assinado um Termo de Cessão de Uso dos bens móveis e 

imóveis da Escola Estadual Dorval Porto Cardoso para funcionamento da escola a ser 

integrada à rede municipal de ensino. Em 18 de setembro de 1998 a escola foi 
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municipalizada. Neste ano de 2020 a escola atende alunos na faixa dos 06 aos 10 anos 

que frequentam os cinco primeiros anos do ensino fundamental. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire foi criada através 

do Decreto nº 36 de 20 de outubro de 1976. Foi oficializado o funcionamento nesta data, 

mas até então funcionava sem nenhum ato legal, desde 1967, localizada na localidade da 

Linha São Pedro, denominada Escola Municipal de 1º grau São Pedro.  

Em 1988, através do Decreto nº 65 de 26 de dezembro o estabelecimento 

escolar foi denominado Escola Municipal de 1º Grau Incompleto Daniel Marcelino Lopes. 

Em 02 de março de 1999 a escola foi desativada por falta de alunos.  

De acordo com o Decreto nº 07/2000, de 23 de fevereiro do ano 2000 foi 

reativada, devido à demanda de alunos do Ensino Fundamental, que residem nos 

Reassentamentos I e II. Em 2002, a referida escola recebe nova denominação, Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire, através da Lei nº 2.235/2002 de 06 de 

junho.  

Em 2006 o parecer nº 322 do CEED autorizou o funcionamento da 6ª série.  

Em 2008, o parecer nº 85 do CEED autorizou o funcionamento da 7ª e 8ª 

séries do Ensino Fundamental da referida escola. Atualmente a escola contempla os 9 

primeiros anos do ensino fundamental. 

A Escola Municipal de Educação Infantil Libório Moreira de Lima foi criada 

pelo Decreto Municipal nº 96 de 28 de agosto de 2006, atendendo crianças de 04 a 05 

anos, ou seja, em idade Pré Escolar.  

A partir do ano de 2016 a escola passou atender somente alunos de 5 anos na 

etapa da Educação Infantil conhecida com Pré II. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Plínio Basso, localizada no 

Bairro Vila Nova, foi criada e denominada pelo Decreto Municipal 04, de 19 de março de 

1990 sob a jurisdição da 22ª Delegacia de Educação, sediada em Lagoa Vermelha para o 

funcionamento do Ensino Fundamental para Anos Iniciais.  

Em 16 de abril de 1999 foi solicitado autorização e foi aprovado o pedido para 

funcionamento da Educação Infantil na referida escola. A solicitação prendeu-se ao fato 

de que no bairro havia um grande número de famílias carentes, e, consequentemente, um 



             SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

              MUNICÍPIO DE BARRACÃO 

              ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                          

 

 

 

 

15 

grande número de crianças que necessitavam de desenvolvimento e atendimento integral 

nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social.  

A partir do ano de 2018 a Escola passou atender somente alunos de 4 anos na 

etapa da educação infantil denominada Pré I. 

A Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, Proinfância, 

localizada na Av. Napoleão Ferreira nº140, centro, foi criada pela Lei Municipal nº 3.221 

de 25 de novembro de 2015 e foi autorizado o funcionamento conforme parecer 

nº001/2016 do Conselho Municipal de Educação. 

Em 01 de Fevereiro de 2015, a escola iniciou suas atividades atendendo 

crianças na faixa etária de 0 a 05 anos de idade, em turno integral ou parcial conforme 

preferência dos pais, organizadas em berçário I, berçário II, maternal I e maternal II. 

Atualmente a Escola atende crianças na faixa etária de Zero a 4 anos. 

 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

 A sociedade contemporânea inspira um olhar inovador e inclusivo ao processo 

educativo nas questões centrais como: o que aprender, para que aprender, como ensinar, 

como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar a aprendizagem. 

Reconhecendo o contexto histórico e cultural o sujeito deve comunicar-se, ser 

criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e 

responsável, requer muito mais do que um acúmulo de informações e sim o 

desenvolvimento de competências para aprender A aprender, saber lidar com a 

informação cada vez mais disponível, para atuar com discernimento e responsabilidade 

nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos na resolução de problemas, ter 

autonomia na tomada de decisões, ser proativo, conviver e aprender com as diferenças e 

as diversidades. 

A Educação Integral parte de um pressuposto fundamental: todas as pessoas são 

capazes de aprender, em diferentes lugares, com diferentes pessoas e ao longo de toda a 

vida. Trata-se de uma concepção que compreende que educar é garantir o 

desenvolvimento de todos, em todas as suas dimensões – intelectual, física, afetiva, 

social e simbólica. Essa visão se contrapõe à ideia clássica de que a educação se 
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restringe ao processo centrado na escola e voltado apenas para o conhecimento 

acadêmico. 

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC, o Referencial Curricular Gaúcho - 

RCG e as Diretrizes Curriculares Municipais de Barracão - DCM afirmam de maneira 

expressa o seu compromisso com a Educação Integral, reconhecendo que a Educação 

Básica deve visar o desenvolvimento humano global nas dimensões cognitiva e afetiva. 

Perante a visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do 

adulto considerando-os como sujeitos de aprendizagem e assim promover uma educação 

voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas 

singularidades e diversidades na escola como espaço de aprendizagem e democracia 

inclusiva. 

Além disso, reconhece que os estudantes devem estar no centro do processo de 

ensino-aprendizagem e que cada um tem ritmos e estilos distintos. As singularidades são, 

justamente, a matéria-prima do educador e devem, portanto, constituir o pilar do processo 

educativo, do planejamento à avaliação. É exatamente no valor e na centralidade dada a 

cada estudante que a educação integral e a educação inclusiva se encontram e se 

fundem. 

Cabe agora, aos educadores, assumirem a intenção pedagógica ao elaborar o 

currículo, considerando que a base da Educação Integral é o diálogo entre educador e 

educando, para fomentar o interesse e participação desses estudantes em relação ao 

processo de construção de conhecimento, ou seja, valorizar o ensino e reconhecer as 

necessidades dos estudantes estimulando-os a exercitarem outras capacidades e 

inteligências. 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 

etapas e demais modalidades, a qual direciona suas ações para o atendimento às 

especificidades desses estudantes no processo educacional e, no âmbito de uma atuação 

mais ampla na escola, orienta e organiza as redes de apoio, a formação continuada, a 

identificação de recursos, serviços e o desenvolvimento de práticas colaborativas. 
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Por Educação Especial, entende-se uma modalidade da educação escolar, no 

processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e 

serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, 

complementar e suplementar, de modo a garantir a educação escolar para seu público 

alvo. 

As Diretrizes Municipais da Educação Especial seguem os objetivos da Política 

Nacional que são: promover o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes 

público alvo, nas escolas regulares, orientando para que as mesmas promovam respostas 

às necessidades educacionais especiais, garantindo a transversalidade da Educação 

Especial desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. O Atendimento Educacional 

Especializado é contínuo em todos os níveis de ensino com o aperfeiçoamento dos 

professores e demais profissionais da educação para a inclusão escolar; a participação da 

família e da comunidade, contribuindo para sua formação como cidadão, tornando-o 

autônomo, sociável e com as questões de atividades de vida diária bem desenvolvidas. 

Conforme a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, considera-se público alvo da Educação Especial, a pessoa com:  

 Deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza 

física, mental ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, 

podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na 

sociedade.  

 Transtornos globais do desenvolvimento: aquelas que apresentam 

alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, nas interações sociais 

recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades 

restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo estudantes com 

autismo, TEA e psicose infantil. 

 Altas habilidades/superdotação: demonstram potencial elevado em qualquer 

uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 

liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande 

criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em 

áreas de seu interesse. 
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No Município de Barracão, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

estrutura e assegura o planejamento, o acompanhamento dos serviços da Educação 

Especial na construção da Educação Inclusiva, bem como os recursos financeiros, 

técnicos, humanos e materiais, provendo as unidades escolares das condições 

necessárias a esse atendimento. 

 A Secretaria de Educação, conforme comprovação de necessidade, oferece 

auxiliares de turmas para alunos com Transtorno do Espectro do Autismo ou que 

necessitam de auxílio nas atividades de alimentação, higiene e locomoção e prestam 

apoio ao professores regentes, conforme as especificidades apresentadas pelo estudante.  

Para o Atendimento Educacional Especializado- AEE5 o município dispõe de sala 

de recursos multifuncional para os estudantes que necessitarem e estejam matriculados 

na Rede Municipal de Ensino. A sala dispõe de espaço físico, mobiliário, materiais 

didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos para 

realizar o atendimento assegurando a individualidade e especificidades de cada caso. 

O Atendimento Educacional Especializado deve integrar a proposta pedagógica 

das escolas, envolver a participação da família para garantir pleno acesso, participação e 

atender às necessidades específicas dos alunos, além de ser realizado em articulação 

com as demais políticas públicas. 

 As atividades desenvolvidas no AEE diferenciam-se daquelas realizadas nas 

classes comuns de ensino regular, não sendo substitutivas à escolarização, são 

ministradas por professores especializados em Educação Especial, no turno inverso ao da 

classe comum. A elaboração e execução do Plano de AEE são de competência dos 

professores que atuam nas salas de recursos multifuncionais em articulação com os 

demais professores do ensino comum, com a participação da família e em interface com 

os demais serviços setoriais. 

A Secretaria de Educação também, oferece atendimento psicológico e avaliação 

psicológica para seus estudantes, conforme a demanda enviada pela direção das escolas, 

professores ou a procura dos próprios estudantes. 

 

                                                             
5 AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. 



             SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

              MUNICÍPIO DE BARRACÃO 

              ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                          

 

 

 

 

19 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz uma nova proposta para a 

educação, que aponta para uma formação integral do aluno, muito além da memorização 

de conteúdo. No mundo de hoje, em que a informação nunca esteve tão acessível, a 

educação deve proporcionar a oportunidade de desenvolver a criatividade, a criticidade, a 

autonomia, a capacidade de mobilizar conhecimentos e habilidades para resolver 

problemas do mundo contemporâneo. Nesse sentido, a BNCC propõe repensar o modo 

como se aprende e, consequentemente, a forma como se ensina. Essa mudança exige 

um planejamento cuidadoso das formações, iniciais e continuadas, a fim de que os 

professores sejam plenamente capacitados para inovar nas práticas pedagógicas, manter 

um canal de escuta aberto com os alunos e aprimorar suas próprias habilidades, tanto 

profissionais quanto pessoais. 

O primeiro passo é pensar que as formações devem estar alinhadas aos 

documentos curriculares e à BNCC, ambos relacionados. De acordo com a proposta de 

desenvolvimento integral, que considera o aluno em todas as suas dimensões e o coloca 

como protagonista do processo de aprendizagem, o papel do professor deve se 

assemelhar mais ao de um mediador. Ele deve auxiliar e criar condições para que os 

alunos desenvolvam o próprio potencial e para que adquiram conhecimento de forma 

contextualizada, relacionando e aplicando o saber à sua própria realidade.  

Os Currículos Municipais devem ser orientados por critérios de formação 

continuada alinhados a BNCC e ao RCG, como: 

a) A FORMAÇÃO CONTINUADA NÃO DEVE SER UM EVENTO ÚNICO OU ISOLADO.  

Formação continuada não é curso, nem palestra. Deve ser algo contínuo, com encontros 

periódicos que acompanhem o desenvolvimento do professor e a presença de um 

formador que conheça a realidade da escola e das turmas. Além disso, para 

aprofundamento e reflexão sobre a prática do dia a dia, a formação deve acontecer na 

escola. 

b) A FORMAÇÃO CONTINUADA É MAIS EFICAZ COM MATERIAIS ALINHADOS AO 

REFERENCIAL CURRICULAR OU À BNCC. Para garantir que os professores tragam o 
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currículo para o dia a dia e enxerguem as reais mudanças que a BNCC traz, é 

necessário o suporte de materiais e instrumentos que mostrem e o aproximem do como 

ensinar.  

c) A FORMAÇÃO CONTINUADA DEVE SE APOIAR NAS COMPETÊNCIAS, NOS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/HABILIDADES E EM PROCEDIMENTOS E 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS O conteúdo a ser trabalhado deve considerar o pilar 

composto por um objeto de conhecimento/habilidade e uma ou mais competências 

gerais, unidos por um procedimento ou prática pedagógica. Esta define ‘como’ ensinar 

os dois primeiros. Pensar a organização do ensino por meio de sequências didáticas, 

projetos, atividades habituais e rotinas contribui para a criação de uma teia de 

possibilidades para trabalhar habilidades e competências de forma concomitante e 

integrada. Essa nova forma de pensar e ensinar exige aprofundamentos conceituais nos 

conhecimentos específicos das áreas e componentes curriculares. Deve haver 

homologia de processos: pautada nas competências e habilidades que os alunos devem 

desenvolver, a formação deve ser um espelho do que se espera que aconteça em sala 

de aula. 

d)  A FORMAÇÃO CONTINUADA DEVE PROPORCIONAR AO PROFESSOR 

DESENVOLVER AS COMPETÊNCIAS GERAIS POR MEIO DA VIVÊNCIA 

PROFISSIONAL. A formação deve promover o desenvolvimento das competências, nos 

professores, por meio da prática cotidiana. Ou seja, elas não devem ser trabalhadas de 

forma isolada, nos moldes “aula de empatia”. Os professores precisam ser expostos a 

situações em que vivenciem as competências gerais. Para isso, é importante que o 

formador tenha e transpareça atitudes e valores alinhados às competências. A ideia de 

se proporcionar essa vivência vem da necessidade de garantir uma homologia de 

processos: as vivências das competências gerais propostas ao professor devem 

corresponder às vivências oportunizadas aos estudantes. 

e) A FORMAÇÃO CONTINUADA DEVE RECONHECER E VALORIZAR AS 

EXPERIÊNCIAS DOS PROFESSORES, AJUDANDO A TRANSFORMAR SUA 

PRÁTICA. Tudo começa com o reconhecimento do professor como um profissional. Um 

indivíduo com conhecimento adquirido por meio de experiência ou formação, que possui 
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frustrações, receios, dúvidas legítimas, dificuldades, potenciais e vontade de aprender. 

O reconhecimento e a valorização das experiências e do saber do professor são 

essenciais para o planejamento e a execução da formação, colocando-o como 

protagonista de seu próprio processo de desenvolvimento. Além disso, nas redes e 

escolas existem profissionais de alta qualidade que podem ser identificados, 

reconhecidos e valorizados, podendo assumir o papel de formadores. No dia-a-dia da 

escola e a formação para um tema específico, pode ser necessário a busca por 

especialistas externos.  

f) A FORMAÇÃO CONTINUADA DEVE ENSINAR O PROFESSOR A REFLETIR SOBRE 

SUA PRÁTICA. Para que haja aprimoramento, o professor passa por três estágios 

cíclicos: reflexão - ação - reflexão. No primeiro, ele reconhece os procedimentos, 

atitudes e objetos de conhecimento/habilidades que já utiliza. Depois, reflete e analisa o 

que pode melhorar na sua prática. Descrever o passo a passo de uma aula que 

aconteceu, rever o planejamento e comparar com a prática, revisitar materiais didáticos 

e instrumentos são estratégias que podem funcionar. Nessa etapa, também é 

imprescindível a figura do formador como orientador, para sugerir novos olhares e 

propor reflexões. No segundo momento, ação, o professor aplica seus novos 

conhecimentos e práticas em sala de aula. Por fim, vem uma nova etapa de reflexão, em 

que o professor reconhece o que deu certo e o que pode melhorar. O ciclo reflexão - 

ação - reflexão deve ser permanente para que o aprimoramento do docente seja 

contínuo e crescente. 

g) A FORMAÇÃO CONTINUADA DEVE IDENTIFICAR OS DESAFIOS DE 

APRENDIZAGEM DOS PROFESSORES PARA PRIORIZAR O QUE SERÁ 

TRABALHADO. A formação inicial de professores deixa lacunas para o exercício da 

prática pedagógica e a BNCC traz mudanças significativas na prática de ensino. Para 

que a formação seja mais efetiva, é importante identificar essas lacunas na rede 

municipal de ensino, para priorizar o conteúdo a partir do que é mais grave e urgente. O 

diagnóstico pode ser uma leitura sobre suas condições e as principais necessidades 

formativas dos professores. Para isso, pode-se analisar os resultados dos alunos nas 

avaliações, o perfil dos professores e até mesmo as boas práticas que já existem na 



             SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

              MUNICÍPIO DE BARRACÃO 

              ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                          

 

 

 

 

22 

rede municipal de ensino. Também é interessante uma leitura dos próprios docentes 

sobre quais são os principais desafios. Assim, a formação ganha mais legitimidade e 

relevância. O formador pode planejar momentos iniciais de diagnóstico, por meio de um 

questionário ou roda de conversa com professores, até como forma de adaptar o 

planejamento do percurso formativo e validar suas próximas estratégias. Compartilhando 

o diagnóstico com os professores é possível estabelecer objetivos claros de onde se 

quer chegar junto com eles, o que auxiliará o envolvimento e o trabalho colaborativo no 

grupo. 

h) A FORMAÇÃO CONTINUADA DEVE ESTABELECER UM CICLO PERMANENTE DE 

DIAGNÓSTICO, AÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. Uma formação 

continuada efetiva e de relevância deve considerar um ciclo permanente de ações, 

encadeadas em etapas de diagnóstico, ação e avaliação. É preciso diagnosticar 

necessidades e desafios dos professores, para priorizar, planejar e executar a formação. 

Esse processo deve ser monitorado e avaliado continuamente. Os resultados do 

monitoramento e da avaliação da formação é possível obter respostas novas ao 

diagnóstico e assim replanejar e rediscutir o plano inicial, tornando o processo um ciclo 

constante de diagnóstico, execução e monitoramento e avaliação.  
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PARTE I 
 

DIRETRIZES 

CURRICULARES MUNICIPAIS 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

A Educação Infantil é a primeira e mais importante etapa da vida escolar e da 

formação da criança, constitui o primeiro distanciamento entre a criança e a família é a 

partir desse distanciamento que ela formará novos vínculos com um novo grupo de 

pessoas. Com isso, a recepção, o aconchego e o acolhimento são fundamentais para o 

bem estar e desenvolvimento da criança desde o primeiro contato com a escola, 

construindo um ambiente de segurança onde será exercida uma função educativa entre o 

cuidado e a educação. 

A Educação Infantil parte como um todo do Educar e cuidar. Sendo assim, cabe ao 

educador buscar meios para trabalhar as duas metas. O educar é o processo pedagógico, 

no qual a criança aprende e se desenvolve. O professor precisa ser o mediador entre a 

teoria e a realidade, assim contribuir para o desenvolvimento pleno das crianças. O cuidar 

é o afeto, o carinho, a atenção, as necessidades básicas de higiene e alimentação que 

depende do adulto. Já como educador devemos além do cuidar levar em conta “a criança 

como centro do planejamento”, o conhecimento que a criança traz consigo e a interação 

com o outro. Esses tópicos devem ser aprendidos desde cedo. É de fundamental 

importância que a criança leve para a vida adulta, exemplos de responsabilidade, respeito 

e educação pois elas imaginam, pensam e expõem suas ideias, desejos, agrados e 

desagrados através da linguagem corporal. 

O Educar e o Cuidar são à base da Educação Infantil, nunca se esquecendo das 

vivências e conhecimentos que trazem de casa. É neste momento que a criança começa 

a experimentar o mundo fora do núcleo familiar, faz novos amigos, aprende a conviver 

com as diferenças e faz várias descobertas em todas as áreas do conhecimento e o seu 

desenvolvimento cognitivo, psicomotor e social. 

É por meio da intervenção pedagógica que devemos ter um olhar reflexivo em 

nosso cotidiano sobre o educar e o cuidar. 

Sendo assim, fica claro que as interações e brincadeiras fazem parte do cotidiano 

de cada um. 

No entanto, percebe-se a importância da Educação Infantil nessa etapa, pois 

proporciona à criança o seu desenvolvimento social, afetivo e intelectual. 
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A Educação Infantil ganhou destaque nas políticas educacionais sendo 

reconhecida formalmente como a primeira etapa da educação básica na Constituição 

Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente ECA de 1990, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB de 1996, entre outros documentos e normas. 

Perante a legislação brasileira a Educação Infantil é de responsabilidade dos 

Municípios passando a atender crianças de zero a cinco anos, consagrando a 

obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 a 5 anos em Instituições de 

Educação Infantil. Sendo assim, vincula o “educar e o cuidar”, portanto, o educador deve 

refletir, selecionar, organizar, mediar e monitorar garantindo a pluralidade de situações 

que promovam desenvolvimento pleno nas crianças, proporcionando interações e 

brincadeiras com experiências nas quais elas possam construir e apropriar-se de seus 

conhecimentos, desempenhando um papel ativo em ambientes que as convidem a 

vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, construindo significados 

sobre si. 

No Município de Barracão a Educação Infantil desenvolve-se em regime de 

colaboração perante as entidades federativas enfatizando a luta pela garantia da 

qualidade educacional, do acesso, a permanência da criança e o exercício da cidadania 

devendo ser preservado o direito de opção da família em relação a inserção na Educação 

Infantil de zero a 3 anos descentralizada em três ambientes escolares. A Creche com 

Berçário e Maternal na Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos – 

Proinfância, a Pré-escola I na Escola Municipal de Ensino Fundamental Plínio Basso e a 

Pré-escola II na Escola Municipal de Educação Infantil Libório Moreira de Lima 

organizadas para desenvolver de forma integral os aspectos emocional, cognitivo e social 

da criança preparando-as para o ingresso no Ensino Fundamental. 

 

1. AS ESPECIFICIDADES DO CURRÍCULO PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 A parte da Educação Infantil da BNCC que orienta os currículos, define os objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento essenciais das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. 
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Esse currículo vai aprofundar o que a BNCC propõe como concepção de criança, eixos 

estruturantes da prática pedagógica, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, o 

arranjo curricular por Campos de Experiências e as especificidades locais do território 

municipal de Barracão – RS. 

 

1.1CONCEPÇÃO DE CRIANÇA 

 

  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 como fundamentos importantes 

para o 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. A proposta curricular da BNCC reafirma a concepção de 

criança trazida pelas 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”. (DCNEI/2010) 

 
Perante essa visão de criança, o desafio que se coloca para a elaboração 

curricular é transcender a prática pedagógica no desenvolvimento das crianças por meio 

das relações sociais e culturais que as crianças desde pequenas estabelecem com os 

professores e as outras crianças e que afetam a construção de suas identidades. 

 

1.2 INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS 

 

 As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil 

devem ter como eixos de sustentação as interações e a brincadeira. As interações com 

pessoas (seus pares e com adultos) e objetos em diferentes contextos e situações, que 

favorecem a ampliação do repertório cultural das crianças, potencializando as 

aprendizagens e o desenvolvimento.  As brincadeiras, pois é brincando que as crianças 
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representam o mundo e simulam as relações existentes imitando, repetindo, 

transformando e ampliando suas experiências.  

 As práticas pedagógicas que consideram os bebês, as crianças bem pequenas e 

as crianças pequenas como sujeitos de sua aprendizagem e desenvolvimento terão 

assegurados os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e 

conhecer-se conforme as DCNEI, a BNCC e o RCG. 

 

1.3 DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 

 A BNCC define seis Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento, essenciais para 

garantir o respeito ao modo como as crianças aprendem e se desenvolvem. São eles: 

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

 Os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento fundamentam-se nos princípios 

éticos, políticos e estéticos estabelecidos pelas DCNEI, que orientam as propostas 

pedagógicas das instituições de Educação Infantil de todo o país. São eles: 

 CONVIVER com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito 

em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. 

 BRINCAR de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes 

parceiros (crianças e adultos) de forma a ampliar e diversificar suas possibilidades de 

acesso a produções culturais. A participação e as transformações introduzidas pelas 

crianças nas brincadeiras devem ser valorizadas, tendo em vista o estímulo ao 

desenvolvimento de seus conhecimentos, sua imaginação, criatividade, experiências 

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

 PARTICIPAR ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da 

gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das 

atividades da vida cotidiana, tais como: a escolha das 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 
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escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas 

modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

 EXPRESSAR como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por 

meio de diferentes linguagens. 

 CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo 

uma imagem positiva de 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. 

 Tendo como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, a 

BNCC propõe uma organização curricular que leva em consideração a maneira como 

bebês, crianças bem pequenas e as crianças pequenas aprendem e se desenvolvem a 

partir de experiências cotidianas, estruturando os cinco Campos de Experiências sendo 

eles: 

 O eu, o outro e o nós 

 Corpo gestos e movimentos 

 Traços, sons, cores e formas 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

Em conformidade com a BNCC (2017), cada Campo de Experiência propõe 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos para três diferentes grupos 

etários:  

CRECHE PRÉ-ESCOLA 

 

BEBÊS 
CRIANÇAS BEM 

PEQUENAS 

CRIANÇAS  

PEQUENAS 

0 a 1 ano e 6 meses 1 ano e 7 meses a 3 anos e 

11 meses 

4 anos a 5 anos e 11 

meses 

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

 

As Diretrizes Curriculares Municipais da Educação Infantil de Barracão- RS, 

organiza-se de acordo com a BNCC e o Referencial Curricular Gaúcho, em que cada 
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objetivo de aprendizagem e desenvolvimento aparece identificado por um código 

alfanumérico, acrescido do código do objetivo do território municipal com a seguinte 

composição: 

EI01TS01BA-01 

O esquema demonstra como os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento são 

indicados no documento. 

 As duas primeiras letras (EI) indicam a primeira etapa da Educação Básica, a 

Educação Infantil. 

 Os dois primeiros números indicam o grupo por faixa etária, ou seja: 

 01= bebês 

 02= crianças bem pequenas 

 03= crianças pequenas 

 O segundo par de letras indica um dos Campos de Experiências: 

EO = O eu, o outro e o nós 

CG = Corpo gestos e movimentos 

TS = Traços, sons, cores e formas 

         EF = Escuta, fala, pensamento e imaginação 

ET = Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 Os dois números seguintes indicam a posição do objetivo na numeração 

sequencial do Campo de Experiência para cada grupo etário. 

 O Terceiro par de letras (RS) indica o Estado do Rio grande do Sul. 

 O terceiro par de letras (BA) indica o Município de Barracão. 

 Os dois últimos números indicam a posição do objetivo na numeração do Campo 

de Experiências para cada grupo/faixa etária dentro do território gaúcho e 

municipal. 

 É importante destacar que os campos de Experiências não são lineares, ou seja, 

não obedecem a uma ordem de prioridades, mas articulam-se entre si. Ao realizar a 

leitura dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil, o 

professor deve atentar para o contínuo das aprendizagens no grupo etário (progressão 

vertical) e entre os grupos etários (progressão horizontal), preocupando-se com a inter-
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relação entre os campos, evitando a fragmentação e a descontinuidade do trabalho 

pedagógico. 

 A seguir, são apresentados cada um dos Campos de Experiências, os direitos de 

aprendizagem e seus respectivos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, 

elaborados mediante a participação de professores e profissionais da Educação Infantil de 

todo o território Municipal de Barracão, levando-se em conta as especificidades e 

características dos contextos regionais e locais, de forma a contribuir para a 

potencialização das práticas pedagógicas nas instituições de Educação Infantil no 

território municipal de Barracão – RS. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E O NÓS (EO) 

              É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um 

modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de 

vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras 

experiências sociais (na família, na instituição escolar, na coletividade), constroem 

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

simultaneamente, identificando- se como seres individuais e sociais. Ao mesmo tempo 

que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua 

autonomia e senso de auto cuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. 

Por sua vez, na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças 

entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes 

atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e 

narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e 

o outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos 

constituem como seres humanos. (BNCC,2017, p.38). 

 Direitos de aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências O 

Eu, o Outro e o Nós 

CONVIVER com crianças e adultos em pequenos grupos, reconhecendo e respeitando as 

diferentes identidades e pertencimento étnico-racial, de gênero e religião de seus 

parceiros. 

 BRINCAR com diferentes parceiros desenvolvendo sua imaginação e solidariedade. 
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PARTICIPAR ativamente das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado 

de si e do ambiente, como das relativas às atividades propostas pelo(a) professor(a). 

EXPLORAR diferentes formas de interagir com parceiros diversos em situações variadas, 

ampliando sua noção de mundo e sua sensibilidade em relação aos outros. 

EXPRESSAR às outras crianças e ou adultos suas necessidades, emoções, sentimentos, 

dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, oposições. 

CONHECER-SE e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizando suas 

características e as das outras crianças e adultos, aprendendo a identificar e combater 

atitudes preconceituosas e discriminatórias. (RCG, 2018, p. 87). 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS (CG) 

 Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou 

intencionais, coordenados ou espontâneos), 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 e cultural, 

tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes 

linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se 

comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As 

crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus 

gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao 

mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua 

integridade física.  Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois 

ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para 

a emancipação e a liberdade, e não para a submissão. Assim, a instituição escolar 

precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas 

pelo espírito lúdico 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 apoiando-se em berços, mesas e cordas, 

saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.). (BNCC,2017, 

p.38). 
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 Direitos de aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências 

Corpo, Gestos e Movimentos. 

CONVIVER com crianças e adultos experimentando marcas da cultura corporal nos 

cuidados pessoais, na dança, música, teatro, artes circenses, escuta de histórias e 

brincadeiras.  

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

PARTICIPAR de atividades que envolvem práticas corporais, desenvolvendo autonomia 

para cuidar de si.  

EXPLORAR amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, produção de sons e de 

mímicas, descobrindo modos de ocupação e de uso do espaço com o corpo. 

EXPRESSAR corporalmente emoções e representações tanto nas relações cotidianas 

como nas brincadeiras, dramatizações, danças, músicas, contação de histórias 

CONHECER-SE nas diversas oportunidades de interações e explorações com seu corpo. 

(RCG, 2018, p. 99). 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS (TS) 

        Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e 

universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de 

experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como 

as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a 

dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se expressam 

por várias linguagens, criando 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 

tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as 

crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros 

e da realidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa 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 pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e 

reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao 
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ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas. (BNCC,2017, 

p.39). 

 Direitos de aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências 

Traços, sons, cores e formas 

 CONVIVER e fruir com os colegas e professores manifestações artísticas e culturais da 

sua comunidade e de outras culturas – artes plásticas, música, dança, teatro, cinema, 

folguedos e festas populares. 

BRINCAR com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos, materiais, 

construindo cenários e indumentárias para brincadeiras de faz-de-conta, encenações ou 

para festas tradicionais. 

PARTICIPAR de decisões e ações relativas à organização do ambiente (tanto o cotidiano 

quanto o preparado para determinados eventos), à definição de temas e à escolha de 

materiais e serem usados em atividades lúdicas e artísticas. 

EXPLORAR variadas possibilidades de usos e combinações de materiais, substâncias, 

objetos e recursos tecnológicos para criar desenhos, modelagens, músicas, danças, 

encenações teatrais e músicas. 

EXPRESSAR suas emoções, sentimentos, necessidades e ideias cantando, dançando, 

esculpindo, desenhando, encenando.  

CONHECER-SE com manifestações artísticas e culturais locais e de outras comunidades. 

(RCG, 2018, p. 109). 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO (EF) 

  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 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 nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação 

na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas 
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descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações 

com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e 

pertencente a um grupo social. 

  Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao 

ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no 

contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua 

escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e 

portadores. 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 etc. 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, mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema de 

representação da língua. (BNCC,2017, p.40). 

 Direitos de aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências 

Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

CONVIVER com crianças e adultos em situações comunicativas cotidianas, constituindo 

modos de pensar, imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer.  

BRINCAR com parlendas, trava-línguas, adivinhas, memória, rodas, brincadeiras 

cantadas, jogos e textos de imagens, escritos e outros, ampliando o repertório das 

manifestações culturais da tradição local e de outras culturas, enriquecendo sua 

linguagem oral, corporal, musical, dramática, escrita, dentre outras. 

PARTICIPAR de rodas de conversa, de relatos de experiências, de contação e leitura de 

histórias e poesias, de construção de narrativas, da elaboração, descrição e 

representação de papéis no faz de conta, da exploração de materiais impressos e de 

variedades linguísticas, construindo diversas formas de organizar o pensamento. 
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EXPLORAR gestos, expressões, sons da língua, rimas, imagens, textos escritos, além 

dos sentidos das palavras, nas poesias, parlendas, canções e nos enredos de histórias, 

apropriando-se desses elementos para criar novas falas, enredos, histórias e escritas 

convencionais ou não.  

EXPRESSAR sentimentos, ideias, percepções, desejos, necessidades, pontos de vista, 

informações, dúvidas e descobertas, utilizando múltiplas linguagens, considerando o que 

é comunicado pelos colegas e adultos.  

CONHECER-SE e reconhecer suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares, 

histórias, autores, gêneros linguísticos e seu interesse em produzir com a linguagem 

verbal. (RCG, 2018, p. 117). 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES (ET) 

            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 (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, 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 cardinais e ordinais 

etc.) que igualmente aguçam a curiosidade. 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 suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição 
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escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do 

mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. (BNCC,2017, p.40). 

 Direitos de aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências 

Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 

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

BRINCAR  com  materiais, objetos e elementos da natureza e de diferentes culturas e 

perceber a diversidade de formas, texturas, cheiros, cores, tamanhos, pesos, densidade 

que apresentam. 

PARTICIPAR  de atividades de investigação de características de elementos naturais, 

objetos, situações, espaços, utilizando ferramentas de exploração (bússola, lanterna, 

lupa) e instrumentos de registro e comunicação, como máquina fotográfica, filmadora, 

gravador, projetor e computador. 

 EXPLORAR características do mundo natural e social, nomeando-as, agrupando-as e 

ordenando-as segundo critérios relativos às noções de espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações. 

EXPRESSAR suas observações, explicações e representações sobre objetos, 

organismos vivos, fenômenos da natureza, características do ambiente. 

CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal e cultural, reconhecendo seus 

interesses na relação com o mundo físico e social. (RCG, 2018, p.129) 

 

1.4 INTENCIONALIDADE EDUCATIVA 
 

 A definição de intencionalidade na BNCC é: “organização e proposição, pelo 

educador, de experiências que permitem às crianças conhecer a si e ao outro e de 

conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção 

científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais como alimentar-se, vestir-

se, higienizar-se, nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na 

aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas”. 

 Neste processo é trabalho do professor refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar 

e monitorar as práticas que vão promover o aprendizado e desenvolvimento das crianças. 
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Portanto, ao pensarem na organização dos tempos e espaços da creche e pré-escola é 

fundamental que: 

 Planejem atividades com significado, nas quais as crianças possam experimentar 

possibilidades e ser protagonistas da ação educativa; 

 Aproveitem os momentos de cuidado como banho, troca de fralda, alimentação para 

interagir com as crianças e possibilitar a participação, a expressão e o conhecimento 

de si mesmos. 

 A intencionalidade educativa deve estar presente em todos os momentos da 

jornada na Educação Infantil, que incluem: 

 Acolhimento e despedida; 

 Rotinas de cuidados; 

 Atividades de livre escolha; 

 Experiências propostas pelos professores; 

 Momentos de grande grupo; 

 Momentos de pequeno grupo; 

 Momentos de área externa; 

 Momentos de conversa; 

 Hora da história; 

 Festividades e encontros com as famílias. 

 

1.5 ACOMPANHAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 

 Avaliar é uma ação pertinente aos fazeres pedagógicos, que inclui duas tarefas: 

 Acompanhar o desenvolvimento das crianças 

 Acompanhar o trabalho pedagógico realizado 

 A BNCC ressalta à importância de observar e registrar a trajetória de aprendizagem 

e desenvolvimento de cada criança e do grupo enquanto participam das experiências 

propostas. Os registros podem incluir materiais produzidos pelos professores e pelas 

crianças como relatórios, desenhos, fotos, textos e ajudam a mostrar às famílias a história 

das experiências vividas pelas crianças ao mesmo tempo em que permitem às crianças 

revisitar essas experiências. 
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 A documentação pedagógica como relatórios de professores, textos e desenhos 

infantis, acrescidos ao registro do planejamento e de projetos, são fundamentais para 

organizar o trabalho do professor, dar clareza à intencionalidade educativa, além de 

permitirem o acompanhamento do aprendizado e desenvolvimento das crianças. 

 O Documento Orientador Municipal de Barracão-RS, traz uma organização 

alinhada aos princípios da BNCC e do RCG para a Educação Infantil, sendo papel dessa 

Rede de Ensino ampliar e ressignificar esse documento de acordo com as necessidades 

locais e suas particularidades.
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EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE 
 

BEBÊS (ZERO A 1 ANO E 6 MESES) 
 

 
 

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO                         

BNCC RCG DCM 

(EI01EO01) Perceber que suas 

ações têm efeitos nas outras 

crianças e nos adultos. 

(EI01EO01 RS-01) Mostrar-se ativa, sem a 

intervenção constante de um adulto. 

(EI01EO01 RS-02) Envolver-se em jogos simples 

de dar e receber, lançar objetos no chão e 

manifestar-se ao recebê-los de volta. 

(EI01EO01 RS-03) Demonstrar interesse em 

seguir algumas normas em atividades da rotina, 

participando em contextos de convívio social, 

como brincar ao lado de outras crianças imitando 

ou mostrando suas ações. 

(EI01EO01BA-01) Perceber que suas ações têm 

efeitos nas outras crianças e nos adultos acolhendo, 

compreendendo seus recursos comunicativos de 

choro, sorrisos, ruídos, balbucios, apatia, olhares, 

imitação, birra, ciúmes, gestos, expressões 

corporais e faciais em diferentes momentos na 

rotina escolar com afetividade; 

(EI01EO01BA-02) Ter garantida uma transição 

(período de adaptação) de casa à instituição de 

Educação Infantil de forma mais harmoniosa, 

tranquila e acolhedora; 

(EI01EO01BA-03) Proporcionar momentos de 
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estimulação nas crianças através de cantigas, com 

cores, movimentos e sons; 

(EI01EO01BA-04) Incentivar o diálogo e acalmar os 

bebês durante a troca de fraldas e alimentação; 

(EI01EO01BA-05) Explorar o ambiente estimulando 

o rolar, engatinhar, sentar, levantar e caminhar. 

(EI01EO02) Perceber as 

possibilidades e os limites de seu 

corpo nas brincadeiras e 

interações das quais participa. 

(EI01EO02RS-01) Desenvolver a linguagem 

corporal, a atenção e a curiosidade por tudo que o 

rodeia. 

(EI01EO02RS-02) Interessar-se por experimentar 

novos movimentos ao explorar objetos ou 

brinquedos conhecidos, como segurar objetos com 

as mãos e leva-los à altura dos olhos na busca por 

explorá-los, subir em objetos volumosos, lançar 

objetos em determinada direção. 

(EI01EO02BA-01) Perceber as possibilidades e os 

limites estimulando as crianças através de 

movimentos do corpo nas brincadeiras em 

momentos de interação, recebendo cuidados, 

carinhos, toques, massagens, colo aconchego, 

consolo e sendo estimulada e encorajada a retribuir 

carinhos, toques e abraços com afeto. 

 

(EI01EO03) Interagir com crianças 

da mesma faixa etária e adultos 

ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos. 

(EI01EO03RS-01) Experienciar situações do 

cotidiano em que exista o compartilhamento de 

materiais, brinquedos e espaços com outras 

crianças. 

(EI01EO03BA-01) Interagir com crianças da mesma 

faixa etária e adultos ao explorar espaços, 

materiais, objetos, brinquedos como móbiles e 

materiais sonoros, brinquedos confeccionados com 
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(EI01EO03RS-02) Participar de brincadeiras com 

professores, como esconder e achar, imitando os 

professores e/ou colegas e encadeando ações 

simples como derrubar uma torre de blocos ou 

pegar um caminhão e imitar seu som. 

(EI01EO03RS-03) Interessar-se por brincar de faz-

de-conta junto com outras crianças, 

compartilhando brinquedos e a representação das 

atividades sociais. 

materiais alternativos, painéis alternativos, caixas 

de diferentes tamanhos e brinquedos macios; 

(EI01EO03BA-02) Valorizar a organização familiar 

através de fotos, relatos da família em momentos 

coletivos, como formas de conhecer, valorizar e 

respeitar; 

(EI01EO03RS-03) Apreciar e contemplar fotos e 

imagens de si mesmo, de outras crianças, da 

família, de pessoas da escola, da cultura; 

(EI01EO03RS-04) Ter autonomia para brincar 

livremente em espaços internos e externos, 

planejados pelo professor e poder escolher colegas, 

brinquedos, cenários, objetos e enredos de 

brincadeiras. 

(EI01EO04) Comunicar 

necessidades, desejos e 

emoções, utilizando gestos, 

balbucios, palavras. 

(EI01EO04RS-01) Vivenciar um processo de 

inserção que respeite o seu tempo e oportunize o 

seu acolhimento e adaptação. 

(EI01EO04RS-02) Comunicar-se com outros 

bebês e com adultos, fazendo uso de diferentes 

(EI01EO04BA-01) Comunicar necessidades, 

desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, 

diálogo, músicas, histórias, cantar bater palmas e 

imitar; 

(EI01EO04BA-02) Ser chamado pelo nome como 
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formas de comunicação, buscando contato, 

atenção e prolongamento das situações de 

interação. 

(EI01EO04RS-03) Usar gestos com a intenção de 

conseguir algo, apontando o que deseja, 

colocando a mão na barriga para manifestar que 

está com fome, apontar para torneira 

demonstrando sede, apontar para pessoas ou 

objetos como forma de mostrar reconhecimento 

(EI01EO04RS-04) Sentir-se confiante nas 

situações de comunicação e cuidados pessoais 

com o adulto que escuta, observa e responde aos 

seus interesses e necessidades. 

forma de significação do nome criança/pessoa; 

(EI01EO04BA-03) Ter garantido momentos de 

sono em espaço aconchegante, ventilado e 

agradável. 

 

(EI01EO05) Reconhecer seu 

corpo e expressar suas sensações 

em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso. 

(EI01EO05RS-01) Desenvolver a autoestima e 

efetividade no convívio em grupo. 

(EI01EO05RS-02) Construir relações de vínculos 

profundos e estáveis com os professores, 

manifestando interesses e necessidades, através 

de diferentes formas de expressar-se e comunicar-

 (EI01EO05BA-01) Reconhecer seu corpo e 

expressar suas sensações em momentos de 

alimentação, higiene, brincadeira e descanso; 

(EI01EO05BA-02) Promover a degustação de 

diferentes alimentos, nomeando-os, para que as 

crianças percebam suas características e sabores; 
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se. 

(EI01EO05RS-03) Demostrar prazer na 

participação em atividades relacionadas à sua 

alimentação, sono, descanso e higiene. 

(EI01EO05BA-03) Estimulação corporal através de 

música e contação de histórias; 

(EI01EO05BA-04) Reconhecer seu corpo por meio 

da troca de fraldas, banho, usando cantigas; 

(EI01EO05BA-05) Cantigas de ninar e músicas de 

relaxamento. 

 (EI01EO06) Interagir com outras 

crianças da mesma faixa etária e 

adultos, adaptando-se ao convívio 

social. 

 

 

(EI01EO06RS-01) Enriquecer os conhecimentos e 

as vivências na escola e no contato com familiares 

do seu grupo de convivência. 

(EI01EO06RS-02) Mostrar  interesse pelas ações 

e expressões de seus colegas ou ter prazer em 

interagir com os companheiros em situações de 

brincadeira, buscando compartilhar significados 

comuns. 

 

(EI01EO06BA-01) Interagir com outras crianças da 

mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao 

convívio social, através de experiências coletivas, 

atividades lúdicas, brinquedos de borracha, livros de 

banho e pano, piscina de bolinhas, estabelecendo 

relações cotidianas afetivas e cooperativas; 

(EI01EO06BA-02) Receber estímulo, apoio, 

orientação e participação na resolução dos conflitos 

gerados pela convivência, afirmando as identidades, 

a solidariedade e a cooperação; 

(EI01EO06BA-03) Ter atendidas, reconhecidas e 

valorizadas suas necessidades de fome, sede, 

sono, alimentação, fisiológicas, de higiene e 
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cuidados pessoais; 

(EI01EO06BA-04) Ter respeitados seus pertences 

pessoais, brinquedos de apego, assim como o 

tempo de desapegar-se; 

(EI01EO06BA-05) Participar de momentos coletivos 

de alimentação, para que, imitando as crianças 

mais velhas e interagindo com o professor possa ir 

desenvolvendo atitudes autônomas de se alimentar 

com apoio e, posteriormente, sozinha; 

(EI01EO06BA-06) Criar oportunidades às crianças, 

para que observem a relação entre o mundo social 

e a natureza; 

(EI01EO06BA-07) Criar oportunidades para as 

crianças: perguntar, descrever, narrar e explicar as 

experiências vivenciadas do seu cotidiano. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  

BNCC RCG DCM 
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(EI01CG01) Movimentar as partes 

do corpo para exprimir 

corporalmente emoções, 

necessidades e desejos. 

(EI01CG01RS-01) Deslocar seu corpo de forma 

autônoma no espaço, criando hipóteses e 

estimulando suas potencialidades, partindo do seu 

interesse. 

(EI01CG01RS-02) Brincar livremente, exercendo 

autonomia de fazer escolhas. 

(EI01CG01BA-01) Possibilitar as crianças 

manifestarem corporalmente sua afetividade em 

relação às outras crianças, por meio do aconchego, 

do carinho, do toque, nos momentos de chegada e 

despedida, do sono, da alimentação, do banho, bem 

como nas diferentes situações do cotidiano, através 

da dança, cantigas de roda, mímicas, manuseio de 

brinquedos de borracha, instrumentos musicais, 

percepção auditiva, visual e corporal; 

(EI01CG01BA-02) Reconhecer e valorizar os 

atributos físicos como: cor de pele, cabelo, estatura e 

peso; 

(EI01CG01BA-03) Brincar com a própria imagem, 

criando gestos, movimentos em frente ao espelho, 

explorando caretas, mímicas, entre outras; 

(EI01CG01BA-04) Explorar livremente e sentir as 

sensações pela manipulação de objetos como escova de 

dente nova, pente de madeira, argola de madeira ou de 

metal, chaveiro com chaves, chocalho, móbiles, bolas de 

tecido, madeira ou borracha, sino e outros. 
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(EI01CG02) Experimentar as 

possibilidades corporais nas 

brincadeiras e interações em 

ambientes acolhedores e 

desafiantes. 

 

(EI01CG02RS-01) Mover-se e deslocar-se no 

espaço, apresentando controle e organicidade. 

(EI01CG02RS-02) Escolher as posições mais 

adequadas para manipular objetos com 

tranquilidade ou para estar atenta ao seu entorno.  

(EI01CG02RS-03) Brincar com o próprio corpo, 

envolvendo-se em brincadeiras de cobrir e 

descobri o rosto ou outra parte do corpo, ficar em 

pé, andar com cada vez mais destreza, subir 

pequenos degraus e depois descer, de acordo 

com seu tempo. 

(EI01CG02RS-04) Imitar movimentos de outros 

bebês ou adultos nas situações de jogos e 

brincadeiras; segurar objetos com mãos e pés, 

passando de uma mão para outra; chutar bola 

andar segurando-se em mobiliários;  

(EI01CG02BA-01) Experimentar as possibilidades 

corporais nas brincadeiras e interações em 

ambientes acolhedores e desafiantes, como 

engatinhar, explorar o ambiente, entrar e sair, abrir 

e fechar, passar em túneis, caixas de papelão de 

diferentes tamanhos e brincadeira faz de conta;  

(EI01CG02BA-02) Brincar em espaços internos e 

externos com objetos, materiais e brinquedos 

industrializados e da natureza, com texturas, cores, 

formas, pesos e tamanhos variados. 
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 arrastar-se em busca de brinquedos; virar o copo 

com intenção de pegar brinquedos; pegar, amassar, 

empilhar, montar, encaixar, mover, lançar, interagir 

com objetos de diferentes formas, cores, pesos, 

texturas, tamanhos. 

(EI01CG02RS-05) Brincar com água, terra, areia, 

palha, barro e outros elementos naturais. 

(EI01CG02RS-06) Brincar de procurar e achar 

objetos escondidos, de esconder-se e ser 

encontrado, de entrar e sair de espaços pequenos, 

como caixas e túneis. 
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(EI01CG03) Imitar gestos e 

movimentos de outras crianças, 

adultos e animais. 

 (EI01CG03RS-01) Perceber seu corpo em relação 

ao contexto, encontrando uma postura adequada 

para determinada ação, de maneira autônoma e 

espontânea. 

(EI01CG03RS-02) Brincar imitando professores 

e/ou colegas, cuidando da boneca, movimentando 

o caminhão, utilizando seus gestos e movimentos 

para chamar a atenção do adulto ou dos colegas. 

(EI01CG03RS-03) Danças com outras crianças ao 

som de músicas de diferentes gêneros. 

(EI01CG03RS-04) Acompanhar a narrativa ou 

leitura de histórias fazendo expressões e gestos 

para acompanhar a ação de personagens de 

histórias diversas e/ou contadas pelo adulto. 

  (EI01CG03BA-01) Incentivar as crianças a imitar 

gestos e movimentos de outras crianças, adultos, 

animais, músicas, dramatizações e mímicas; 

(EI01CG03BA-02) Brincar de imitar sons: ruídos, 

sons de animais, de carro, sons com a boca e a 

língua, sons com o corpo, sons da natureza, dos 

objetos, entre outros. 
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(EI01CG04) Participar do cuidado 

do seu corpo e da promoção do 

seu bem-estar. 

(EI01CG04RS-01) Envolver-se de forma ativa e 

com progressiva autonomia em momentos como 

troca de fraldas, alimentação e sono, partilhando 

com o adulto algumas ações como segurar a 

mamadeira, buscar seu travesseiro, segurar a 

fralda no momento da troca. 

(EI01CG04RS-02) Reconhecer as pessoas que 

lhe cuidam, solicitando colo ou aconchego ao 

adulto referência, participando de situações de 

troca e interação com ele, desenvolvendo 

atividades de respeito ao seu corpo a ao do outro. 

(EI01CG04RS-03) Buscar o adulto quando sente 

algum desconforto ou desprazer, relacionados à 

ampliação dos vínculos e expressões de suas 

necessidades. 

(EI01CG04RS-04) Sensibilizar-se quando algum 

colega chora, buscando objetos de conforto para 

seus colegas ou para si. 

(EI01CG04BA-01) Participar do cuidado do seu 

corpo e da promoção do seu bem-estar, observando 

seu corpo por meio de espelhos; 

(EI01CG04BA-02) Promover o bem estar e a 

autoestima da criança por meio da higiene pessoal; 

(EI01CG04BA-03) Brincar de reconhecer partes e 

características do seu corpo, do corpo do professor, 

dos colegas, construindo uma autoimagem positiva 

de si mesmo e dos outros; 

(EI01CG04BA-04) Participar de práticas de sono, 

higiene pessoal, autocuidado e auto-organização, 

num movimento constante e progressivo de 

independência e autonomia. 
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(EI01CG05) Utilizar os 

movimentos de preensão, encaixe 

e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de 

diferentes materiais e objetos. 

(EI01CG05RS-01) Ampliar o repertório, tanto no 

que diz respeito ao conhecimento de materiais 

distintos (metal, madeira, plástico, pequeno, 

grande, frio, quente) como no que se refere ao que 

fazer com eles (encaixar, desencaixar, rodar, 

acoplar, desacoplar, empurrar, puxar), além do 

espaço para imaginar (sons de água, vento, 

chuva). 

(EI01CG05RS-02) Utilizar pequenos objetos com 

coordenação e precisão, como colocar argolas em 

pinos, encaixar chaves em fechaduras. 

(EI01CG05BA-01) Utilizar os movimentos de 

preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais 

e objetos por meio de bolas de borracha, ursos de 

pelúcia, livros de pano e de banho, bonecas e 

carrinhos; 

(EI01CG05BA-02) Brincar em espaços como 

cabanas, túneis, barracas, cavernas, passagens 

estreitas, rampas, buracos, abrigos, tocas, caixas, 

pneus, motocas entre outros desafiando os seus 

movimentos. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  

BNCC RCG DCM 

(EI01TS01) Explorar sons 

produzidos com o próprio corpo e 

com objetos do ambiente. 

(EI01TS01RS-01) Explorar os elementos da 

natureza e os espaços externos da escola 

descobrindo as cores, as formas, os cheiros e os 

sons produzidos pelo próprio corpo, pela voz e 

pelos diferentes materiais. 

(EI01TS01BA-01) Explorar sons produzidos com o 

próprio corpo e com objetos do ambiente 

estimulando entonação de voz, grossa, fina, alta, 

baixa, palmas, batidas de mãos e pés, cantigas 

gestuais; 
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  (EI01TS01RS-02) Explorar o corpo e as diferentes 

fontes sonoras cotidianas e materialidades 

regionais gaúchas na vivência e participação em 

brincadeiras da música tradicional da infância 

local, regional e nacional, além da declamação e 

récita de canções e melodias típicas das culturas 

locais. 

 (EI01TS01BA-02) Promover a movimentação do 

corpo por meio de cantigas, parlendas e 

brincadeiras cantadas, canções e melodias típicas 

das culturas locais; 

(EI01TS01BA-03) Descobrir sensações que o corpo 

provoca na relação com objetos e materiais, 

identificando cores e formas com tintas, gelatina, 

argila, tapetes, almofadas entre outros, na relação 

com diferentes tipos de solo, no contato com outras 

crianças e adultos. 

(EI01TS02) Traçar marcas 

gráficas, em diferentes suportes, 

usando instrumentos riscantes e 

tintas. 

(EI01TS02RS-01) Realizar marcas gráficas com o 

próprio corpo ao lambuzar-se, tocar e 

experimentar, utilizando elementos como folhas, 

sementes, flores, terras de diferentes cores, 

texturas, densidades, formatos, modelagens. 

(EI01TS02BA-01) Traçar marcas gráficas, em 

diferentes suportes, usando instrumentos riscantes 

e tintas, impressão de mãos, pés e materiais 

diferenciados. 
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(EI01TS03) Explorar diferentes 

fontes sonoras e materiais para 

acompanhar brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e 

melodias. 

(EI01TS03RS-01)  Participar de situações que 

convidem a criar sons com o próprio corpo ou 

objetos/instrumentos ao escutar, interpretar, 

compor e improvisar músicas, experimentando a 

diversidade de estilos musicais e suas 

características na especificidade das brincadeiras 

cantadas típicas de sua localidade, estado e país, 

expressando, interpretando, imitando e criando 

gestos. 

(EI01TS03RS-02)  Acompanhar o ritmo de 

músicas diversas ou apreciar brincadeiras 

cantadas, participando, imitando e criando gestos, 

explorando movimentos, fontes sonoras e 

materiais. 

 

(EI01TS03BA-01) Explorar diferentes fontes 

sonoras  para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias, com o uso de 

materiais concretos, chocalhos e instrumentos de 

bandinhas; 

(EI01TS03BA-02) Expressar-se usando o próprio 

corpo através de sons e diferentes ritmos musicais; 

(EI01TS03BA-03) Participar de cantorias ouvindo e 

aprendendo canções de diversos estilos musicais e 

de diversas culturas (acalanto, folclóricas, infantis, 

clássicas, eruditas, instrumentais, etc); 

(EI01TS03BA-04) Brincar com materiais, objetos e 

brinquedos que remetam, deem visibilidade e 

valorizem as diferentes culturas: cigana, africana, 

indígena, italiana, alemã, portuguesa e a cultura 

regional gaúcha. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  

BNCC RCG DCM 
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(EI01EF01) Reconhecer quando é 

chamado por seu nome e 

reconhecer os nomes de pessoas 

com quem convive. 

(EI01EF01RS-01) Participar de momentos de 

cantiga, reconhecendo seu nome e dos colegas. 

(EI01EF01RS-02) Reconhecer-se através de sua 

foto, de sua imagem no espelho e ao chamar seu 

nome. 

(EI01EF01RS-03) Reconhecer os colegas e os 

adultos referência por meio de fotografias e pelo 

nome. 

(EI01EF01RS-04) Reconhecer seus pertences 

pessoais quando acompanhados de sua foto ou da 

foto com a escrita de seu nome. 

(EI01EF01BA-01) Reconhecer quando é chamado 

por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas 

com quem convive por meio da comunicação oral, 

visual e musical. 

(EI01EF02) Demonstrar interesse 

ao ouvir a leitura de poemas e a 

apresentação de músicas. 

(EI01EF02RS-01) Participar de brincadeiras de 

interação respondendo a comandos por meio de 

gestos, movimentos, balbucios, vocalizações. 

(EI01EF02RS-02) Participar de situações de 

escuta de poemas ou músicas imitando o adulto 

ou seus colegas. 

(EI01EF02BA-01) Demonstrar interesse ao ouvir a 

leitura de poemas e a apresentação de músicas 

trabalhando com diferentes tons de voz, ritmos e 

volumes, atividades de relaxamento, corpo e 

movimento.  

(EI01EF03) Demonstrar interesse 

ao ouvir histórias lidas ou 

(EI01EF03RS-01) Conhecer um conjunto de 

histórias, ampliando o repertório de histórias 

(EI01EF03BA-01) Demonstrar interesse ao ouvir 

histórias lidas ou contadas, observando ilustrações 
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contadas, observando ilustrações 

e os movimentos de leitura do 

adulto-leitor (modo de segurar o 

portador e de virar as páginas). 

preferidas, imitando o comportamento do adulto ou 

de seus colegas ao explorar livros. 

(EI01EF03RS-02) Ampliar o conjunto de palavras 

conhecidas fazendo uso destas ao apontar 

ilustrações nos livros ou, ainda, abordar atitudes a 

serem desenvolvidas, como ter prazer ao escutar 

histórias lidas, contadas com fantoches, 

representadas em encenações, escutadas em 

áudios. 

e os movimentos de leitura do adulto-leitor com 

auxílio de fantoches, dedoches, histórias 

dramatizadas e ginasticadas, acesso e manuseio de 

livros e revistas como portadores de virar várias 

páginas ao mesmo tempo. 

 

(EI01EF04) Reconhecer 

elementos das ilustrações de 

histórias, apontando-os, a pedido 

do adulto-leitor. 

(EI01EF04RS-01) Observar e manusear livros com 

imagens, apontar fotos e figuras em livros, nomear 

os personagens ou objetos conhecidos em 

ilustrações dos livros. 

(EI01EF04RS-02) Interessar-se por ilustrações e 

imagens dos livros,  buscando atribuir a elas 

algum significado e expressando-se de diferentes 

formas ao interagir com a narrativa. 

(EI01EF04BA-01) Reconhecer elementos das 

ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do 

adulto-leitor com auxílio de objetos e materiais que 

compõem o cenário da história. Incentivando a 

releitura das histórias e imitar sons com 

questionamentos por parte do professor. 
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(EI01EF05) Imitar as variações de 

entonação e gestos realizados 

pelos adultos, ao ler histórias e ao 

cantar. 

(EI01EF05RS-01) Repetir acalantos, cantigas de 

roda, poesias e parlendas, explorando ritmo, 

sonoridade e a conotação das palavras ao escutar 

histórias, contos de repetição e poemas. 

(EI01EF05BA-01) Imitar as variações de entonação 

e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e 

ao cantar, estimulando o prazer de ouvir, cantar e 

repetir os movimentos. 

(EI01EF06) Comunicar-se com 

outras pessoas usando 

movimentos, gestos, balbucios, 

fala e outras formas de expressão. 

(EI01EF06RS-01) Expressar-se com “sim” ou “não” 

balançando a cabeça, por meio da atenção 

compartilhada ao olhar para mesma coisa que o 

professor ou colega está olhando. 

(EI01EF06RS-02) Sinalizar, por meio da 

vocalização, balbucios, gestos, movimentos e 

expressões gráficas algo que deseja, além de fazer 

uso de palavras/frases que possam comunicar uma 

ideia, uma intenção, uma necessidade. 

(EI01EF06RS-03) Expressa-se utilizando gestos 

comuns em sua cultura, como dar “tchau” 

balançando a mão, falar “não” mexendo a cabeça ou 

o dedo indicador, brincar com o barco emitindo o 

som de impacto nas águas ou carro imitando som de 

acelerador. 

(EI01EF06BA-01) Comunicar-se com outras 

pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, 

fala e outras formas de expressão individual e 

coletiva. 
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(EI01EF07) Conhecer e manipular 

materiais impressos e audiovisuais 

em diferentes portadores (livro, 

revista, gibi, jornal, cartaz, CD, 

tablet etc.). 

(EI01EF07RS-01) Interessa-se pela exploração de 

diferentes materiais impressos e audiovisuais, 

solicitando sua utilização ou fazendo uso deles em 

suas brincadeiras. 

(EI01EF07RS-02) Dançar e cantar quando o 

adulto pegar CD, encenando frente a uma 

filmadora ou buscando sua imagem na máquina 

fotográfica. 

(EI01EF07BA-01) Conhecer e manipular materiais 

impressos e audiovisuais em diferentes portadores, 

estimulando o manuseio de diferentes materiais 

como: livros de tecido, revista, gibi, jornal, cartaz, 

CD, tablete, brinquedos sonoros, etc. 

(EI01EF08) Participar de situações 

de escuta de textos em diferentes 

gêneros textuais (poemas, 

fábulas, contos, receitas, 

quadrinhos, anúncios etc.) 

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

poemas, parlendas e canções, histórias, receitas, 

etc. 

(EI01EF08BA-01) Participar de situações de escuta 

de textos em diferentes gêneros textuais como 

poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, 

anúncios, estimulando na rotina o pegar,  o comer, 

o falar, o ouvir. 

(EI01EF09) Conhecer e manipular 

diferentes instrumentos e suportes 

de escrita. 

 

(EI01EF09RS-01) Participar de situações nos 

espaços de brincadeira, nas paredes da sala, nos 

objetos e materiais que fazem parte de seu 

cotidiano, que envolvam os instrumentos e 

suportes de escrita. 

(EI01EF09RS-02) Explorar, no espaço do faz de 

(EI01EF09BA-01) Conhecer e manipular diferentes 

instrumentos e suportes de escrita, a partir do uso 

de determinados materiais como lápis de cor 

grosso, giz de cera, na caixa de areia, na terra, na 

argila, com pincel e as diferenças produzidas por 

esses objetos quando aplicados em diferentes tipos 
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conta, embalagens de produtos de supermercado, 

livros variados: livro brinquedo, livro imagem, livros 

com textos, CDs e recursos audiovisuais. 

de papel ou materiais. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES  

BNCC RCG DCM 

(EI01ET01) Explorar e descobrir 

as propriedades de objetos e 

materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura). 

(EI01ET01RS-01) Explorar e descobrir as 

propriedades de objetos e materiais de diferentes 

texturas, odores, cores, sabores e temperaturas. 

(EI01ET01RS-02) Manipular materiais diversos, 

estruturados e não estruturados, para comparar as 

diferenças e semelhanças entre eles. 

 (EI01ET01BA-01) Explorar e descobrir as 

propriedades de objetos e materiais que ampliem 

suas experiências sensoriais como odor, cor, sabor, 

temperatura, formas, cores, espessura e tamanhos 

durante a alimentação, o banho, a troca de fraldas e 

roupas, nas brincadeiras, passeios e atividades da 

rotina. 

(EI01ET02) Explorar relações de 

causa e efeito (transbordar, tingir, 

misturar, mover e remover etc.) na 

interação com o mundo físico. 

(EI01ET02RS-01) Demonstrar interesse e 

curiosidade ao vivenciar situações de contato com 

a natureza (luz solar, chuva, vento, correnteza) e 

com  diferentes materiais. 

(EI01ET02BA-01) Explorar relações de causa e 

efeito, transbordar, tingir, misturar, mover e 

remover, encher/esvaziar, entrar/sair, na interação 

com o mundo físico utilizando diversos recursos 

materiais; 
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(EI01ET02BA-02) Brincar com areia, terra, brita, 

água (texturas diversas). 

(EI01ET03) Explorar o ambiente 

pela ação e observação, 

manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas. 

(EI01ET03RS-01) Descobrir, por meio dos  seus 

sentidos, os seres vivos próximos ao entorno que 

lhes atraem. 

(EI01ET03RS-02) Participar de brincadeiras com 

areia, com água, com grama, apreciando e 

manifestando curiosidade frente aos elementos da 

natureza, se entretendo com eles. 

(EI01ET03BA-01) Explorar o ambiente pela ação e 

observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas com objetos macios, duros, 

grandes, pequenos, coloridos, de diferentes texturas 

e formas, esconder objetos, estourar bolinha de 

sabão, futebol de canudinho, esconde/acha. 

(EI01ET04) Manipular, 

experimentar, arrumar e explorar o 

espaço por meio de experiências 

de deslocamentos de si e dos 

objetos. 

(EI01ET04RS-01) Acompanhar com os olhos os 

movimentos dos materiais, usando o corpo para 

explorar o espaço, virando-se para diferentes 

lados ou rastejando-se. 

(EI01ET04RS-02) Resolver problemas espaciais 

que envolvam obstáculos passando por cima, ao 

lado ou removendo-os, ou persistir em alcançar 

um brinquedo desejado. 

(EI01ET04BA-01) Manipular, experimentar, arrumar 

e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos, engatinhando, 

rolando e arrastando, escondendo objetos, 

empilhando, montando e desmontando peças; 

(EI01ET04BA-02) Tirar, colocar, empilhar, montar e 

desmontar diferentes objetos. 

(EI01ET05) Manipular materiais 

diversos e variados para comparar 

(EI01ET05RS-01) Agir sobre os materiais 

repetidas vezes, experimentando gostos, texturas, 

(EI01ET05BA-01) Favorecer a manipulação de 

materiais diversos e variados, possibilitando 
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as diferenças e semelhanças entre 

eles. 

sabores, odores, sons e tendo oportunidades de 

realizar comparações simples entre eles. 

(EI01ET05RS-02) Brincar individualmente, em 

pares, trios ou pequenos grupos, com objetos 

variados, como os que produzem sons, refletem, 

ampliam, iluminam e que possam ser encaixados, 

desmontados, enchidos e esvaziados, divertindo-

se ao identificar características e reconhecer 

algumas semelhanças e diferenças. 

comparar as diferenças e semelhanças entre eles 

ao jogar, empilhar, rolar, enfiar, tampar, enroscar, 

encaixar, amassar, esconder, guardar, bater entre si 

etc. 

(EI01ET06) Vivenciar diferentes 

ritmos, velocidades e fluxos nas 

interações e brincadeiras (em 

danças, balanços, escorregadores 

etc.) 

(EI01ET06RS-01) Participar de brincadeiras que 

envolvam o canto, o movimento, divertindo-se com 

a exploração de seu corpo e a percepção rítmica. 

(EI01ET06RS-02) Interagir nas brincadeiras 

cantadas e dançadas, buscando corresponder 

seus gestos aos versos da canção, ajustando seus 

movimentos ao ritmo. 

(EI01ET06BA-01) Vivenciar diferentes ritmos, 

velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras, 

em danças, balanços, escorregadores, estimulando 

o cuidar e ensinar a brincar em diferentes 

brinquedos e diferentes brincadeiras. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE 
 

CRIANÇAS BEM PEQUENAS (1 ANO E 7 MESES a 3 ANOS E 11 MESES) 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E O NÓS   

BNCC RCG DCM 

 (EI02EO01) Demonstrar atitudes 

de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças e adultos. 

(EI02EO01RS-01) Compartilhar ações e 

brincadeiras em pequenos grupos, por meio de 

situações em que pode dividir brinquedos, 

negociar enredos para as brincadeiras, perceber 

gestos, sentimentos e ações dos colegas, com 

outras crianças e adultos. 

(EI02EO01BA-01) Demonstrar atitudes de cuidado 

e solidariedade na interação com crianças e 

adultos, durante a rotina escolar, em momentos de 

acolhida, de reconhecer seus pertences, de cuidar 

de seus próprios objetos para conservá-los e não 

perdê-los, incentivando a organização da sala, 

pelas crianças, após a utilização dos materiais e 

experiências diárias, na rodinha de conversa 

favorecendo a convivência em grupo; 

(EI02EO01BA-02) Acolher as crianças em 

momentos de choro, apatia, raiva, birra ciúmes, 

ajudando-as a lidar com seus sentimentos; 

(EI02EO01BA-03) Acolher as crianças com 
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cantinhos variados e atrativos (brinquedos, jogos de 

encaixe entre outros); 

 (EI02EO01BA-04) Incentivar as crianças para que 

reconheçam seus pertences individuais, 

identificando-os a partir da escrita do seu nome; 

(EI02EO01BA-05) Incentivar a organização da sala, 

pelas crianças, após a utilização dos materiais e 

experiências diárias. 

(EI02EO02) Demonstrar imagem 

positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios. 

(EI02EO02RS-01) Vivenciar desafios e 

brincadeiras com o corpo, desenvolvendo noções 

de bem-estar e autoconfiança. 

(EI02EO02RS-02) Manusear, nos momentos de 

refeição, utensílios como colher, garfo e faca, 

progressivamente, passando a servir, com apoio 

do adulto. 

(EI02EO02RS-03) Explorar e reconhecer a 

própria imagem corporal: no espelho, brincando 

com luz e sombra, em fotografias e vídeos. 

(EI02EO02RS-04) Demonstrar satisfação e 

(EI02EO02BA-01) Demonstrar imagem positiva de 

si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios, através da oralidade, 

incentivando atitudes positivas, boas maneiras, 

cordialidade, socialização, possibilitando expressar-

se e escutar o outro; 

(EI02EO02BA-02) Receber cuidados, afeto, 

carinhos, toques, massagens, colo, aconchego, 

consolo e ser estimulada e encorajada a retribuir 

carinhos, toques e abraços; 

(EI02EO02BA-03) Promover experiências de 
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confiança em suas possibilidades corporais, 

realizando escolhas e resolvendo desafios nas 

brincadeiras e interações com outras crianças. 

negociação e troca, no brincar e durante toda a 

rotina das crianças, por meio do diálogo. 

(EI02EO03) Compartilhar os 

objetos e os espaços com crianças 

da mesma faixa etária e adultos. 

(EI02EO03RS-01) Desenvolver a partilha de 

brinquedos, objetos e espaços e a convivência 

com crianças da sua idade. De idades diferentes 

e adultos. 

(EI02EO03RS-02) Explorar espaços diversos na 

sala referência, acessando e interagindo com 

uma diversidade de materiais e propostas que 

instiguem a descoberta, a interação, o brincar 

simbólico e a organização em pequenos grupos. 

(EI02EO03BA-01) Compartilhar os objetos e os 

espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos, promovendo situações para que as 

crianças explorem materiais e objetos de diversas 

formas, como pegar, encaixar, empilhar, escrever, 

puxar, segurar, enfileirar, agrupar, chutar, 

arremessar etc; 

(EI02EO03BA-02) Propiciar situações em que as 

crianças possam interagir com o meio ambiente, de 

forma a organizá-lo e a preservá-lo, aprendendo a 

não desperdiçar, apropriando-se da noção de 

quantidade de água, de materiais de higiene, bem 

como da quantidade de alimentos que lhes 

satisfazem. 

(EI02EO04) Comunicar-se com os 

colegas e os adultos, buscando 

(EI02EO04RS-01) Vivenciar momentos diários 

em que as crianças possam falar e escutar umas 

(EI02EO04BA-01) Comunicar-se com os colegas e 

os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 



                     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

                       MUNICÍPIO DE BARRACÃO 

                       ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

compreendê-los e fazendo-se 

compreender. 

às outras – nas rodas de conversa, nos 

momentos de refeição, nos espaços da sala de 

referência, na brincadeira livre, no pátio, em 

duplas, trios ou pequenos grupos. 

(EI02EO04RS-02) Expressar-se, por meio de 

movimentos corporais, de produções artísticas e 

de representações ao brincar de faz-de-conta. 

(EI02EO04RS-03) Relatar situações e fatos 

vividos, ampliando seu vocabulário e utilizando 

novas palavras e frases cada vez mais 

complexas. 

compreender, possibilitando experiências que 

envolvam atitudes de respeito para com o outro, 

valorizando as falas e as expressões das crianças 

como nas brincadeiras de Telefone sem fio, no uso 

das palavras mágicas, na rodinha de conversa, 

incentivando a pronúncia correta das palavras; 

(EI02EO04BA-02) Conviver, interagir e brincar com 

crianças da mesma idade, de outras idades, com 

professores e demais adultos, estabelecendo 

relações cotidianas afetivas e cooperativas, 

buscando compreender e compreendê-las; 

(EI02EO04BA-03) Possibilitar experiências que 

envolvam atitudes de respeito para com o outro, 

valorizando as falas e expressões das crianças, 

realizando a observação, a escuta e os registros; 

(EI02EO04BA-04) Incentivar a observação, 

formulação e explicações de fatos e preferências 

pelas crianças, usando diferentes linguagens. 
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(EI02EO05) Perceber que as 

pessoas têm características físicas 

diferentes, respeitando essas 

diferenças. 

(EI02EO05RS-01) Participar de festividades e 

comemorações significativas para as crianças, as 

famílias e a comunidade local. 

(EI02EO05RS-02) Identificar algumas 

características físicas suas e reconhecer 

diferenças com as de outras crianças. 

(EI02EO05RS-03) Representar diferentes papéis 

e imitar ações e comportamentos de outras 

pessoa nas brincadeiras de faz-de-conta. 

(EI02EO05RS-04) Desenvolver o respeito ás 

individualidades de cada ser humano através do 

diálogo, interações e brincadeiras.  

(EI02EO05RS-01) Perceber que as pessoas têm 

características físicas diferentes,  através da 

medida, do peso, da família, dos gostos, 

possibilitando experiências que envolvam atitudes 

de respeito para com o outro, através do 

reconhecimento de sua imagem no espelho, como 

elemento de identidade. 

 

(EI02EO06) Respeitar regras 

básicas de convívio social nas 

interações e brincadeiras. 

(EI02EO06RS-01) Participar de passeios no 

entorno da escola, no bairro e na cidade, para 

conhecer e ampliar a experiência cultural e 

social. 

(EI02EO06RS-02) Explorar e conhecer histórias, 

brincadeiras, brinquedos e objetos típicos do 

folclore gaúcho e da cultura local. 

(EI02EO06BA-01) Respeitar regras básicas de 

convívio social nas interações e brincadeiras, 

possibilitando a mediação de conflitos surgidos 

entre as crianças, favorecendo a apropriação de 

regras de convívio social, permitindo brincadeiras 

em que todos tenham acesso a todos os 

brinquedos. 
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(EI02EO06RS-03) Explorar e participar, 

cotidianamente, dos diferentes espaços da 

escola como refeitório, pátio, biblioteca, pracinha, 

assim como de espaços da comunidade local. 

(EI02EO06RS-04) Perceber e vivenciar 

gradativamente, regras simples de convívio em 

espaços diferentes e em momentos de 

alimentação, cuidados com seu corpo e nas 

brincadeiras. 

 

(EI02EO07) Resolver conflitos nas 

interações e brincadeiras, com a 

orientação de um adulto. 

(EI02EO07RS-01) Buscar o auxílio do adulto 

para resolver situações de conflito nas 

brincadeiras e em outros momentos do cotidiano. 

(EI02EO07RS-02) Expressar, reconhecer e falar 

sobre seus sentimentos, criando estratégias para 

resolver conflitos com o apoio do adulto. 

(EI02EO07RS-01) Resolver conflitos nas interações 

e brincadeiras, com a orientação de um adulto, 

através de momentos de diálogo, fazendo com que 

a criança pense sobre suas ações, apropriando-se 

das regras de convivência. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

BNCC RCG DCM 

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos (EI02CG01 RS-01) Conhecer as diversas  (EI02CG01BA-01) Apropriar-se de gestos e 
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e movimentos de sua cultura no 

cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. 

expressões da diversidade cultural regional e da 

comunidade local, através de jogos, brincadeiras, 

histórias, músicas, cantigas, danças típicas. 

(EI02CG01 RS-02) Vivenciar práticas de cuidado 

de si como alimentar-se e vestir-se, além de 

realizar a higiene pessoal, gradativamente e com 

apoio do adulto. 

(EI02CG01 RS-03) Brincar com materiais 

naturais, tocos, pedras, folhas, água, areia, terra), 

com utensílios e brinquedos produzidos com 

materiais reais (chaleiras, panelas, colheres de 

pau, latas) e típicos da cultura local, 

aperfeiçoamento as habilidades manuais. 

movimentos de sua cultura no cuidado de si, nos 

jogos e brincadeiras com músicas de roda, 

esconde/esconde, pega/pega, mímicas e 

dramatizações; 

(EI02CG01BA-01) Questionar os pais, com as 

atividades que os mesmos brincavam, para 

reproduzí-las em momentos de interação. 
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(EI02CG02) 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 

(EI02CG02RS-01) Brincar em espaços internos e 

em espaços externos e ao ar livre, em contato 

com a natureza, diariamente e por um tempo 

significativo. 

(EI02CG02RS-02) Explorar desafios oferecidos 

pelo espaço por meio de movimentos como 

correr, caminhar, saltar, subir, descer, escalar, 

rolar, arrastar-se, pendurar-se, equilibrar-se, 

balançar-se, bem como por meio de brincadeiras 

de esconder e achar, de percorrer trajetos no 

ambiente da escola, usando referências como 

perto, longe, em cima, embaixo, atrás, entre 

outras. 

(EI02CG02BA-01) Possibilitar as crianças deslocar 

seu corpo no espaço, orientando-se por noções 

como: em cima /embaixo, perto/longe, lado 

esquerdo/lado direito, em frente/atrás, dentro/fora 

nas quais tenham que realizar deslocamentos, 

passando por obstáculos, envolvendo brincadeiras 

e atividades de diferentes naturezas com: corda 

elástica, bambolês, garrafas plásticas, colchões, 

bastões, bolas, bexigas e cones. 

(EI02CG03) Explorar formas de 

deslocamento no espaço (pular, 

saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo 

orientações. 

(EI02CG03RS-01) Explorar suas capacidades 

motoras, por meio de atividades lúdicas e 

significativas, tanto nas atividades orientadas 

pelo professor como as de livre escolha. 

(EI02CG03RS-02) Explorar posturas e 

movimentos corporais diversos, como mímicas, 

(EI02CG03BA-01) Explorar formas de 

deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), 

combinando movimentos e seguindo orientações 

nas brincadeiras de estátua, coelhinho sai da toca, 

ginástica historiada,  atividades com músicas, 

atividades no parquinho, atividades com materiais 
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dramatizações, danças. 

(EI02CG03RS-03) Utilizar brinquedos 

estruturados e com regras, assim como não 

estruturados e que possibilitem o jogo simbólico e 

a criação de diferentes estratégias e enredos 

(panos, tocos, potes, cones, caixas, cordas, entre 

outros). 

(EI02CG03RS-04) Vivenciar momentos de 

relaxamento e de movimentação. 

estruturados e não estruturados. 

(EI02CG04) Demonstrar 

progressiva independência no 

cuidado do seu corpo. 

(EI02CG04RS-01) Interessar-se pelo cuidado do 

próprio corpo, solicitando o auxílio do adulto e 

realizando com progressiva independência os 

cuidados de atenção pessoal (escovar os dentes, 

limpar o nariz, limpar-se após usar o banheiro, 

pentear o cabelo, trocar a roupa, colocar o 

calçado). 

(EI02CG04RS-02) Participar de momentos de 

refeição, manuseando utensílios como prato, 

copo, talheres e manifestando preferência por 

(EI02CG04BA-01) Demonstrar progressiva 

independência no cuidado do seu corpo, 

estimulando o uso do sanitário pelas crianças, com 

desenvolvimento progressivo do controle de 

esfíncteres; 

(EI02CG04BA-02) Apresentar materiais de higiene 

pessoal que favoreçam situações em que as 

crianças possam manuseá-los corretamente; 

(EI02CG04BA-03) Disponibilizar utensílios limpos e 

individuais para as crianças beber água; 
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determinados alimentos e interesse por 

experimentar novos. 

(EI02CG04BA-04) Orientar e incentivar as crianças 

de forma lúdica, a realizar com progressiva 

autonomia as atividades da vida diária como: trocar 

de roupa, escovar os dentes, usar o sanitário, 

pentear os cabelos, alimentar-se, lavar as mãos, 

colocar o calçado e beber água. 

(EI02CG05) Desenvolver 

progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros. 

(EI02CG05RS-01) Aprimorar a motricidade fina, 

realizando movimentos manuais, sem caráter de 

repetição e treinamento, mas considerando a 

brincadeira e a criatividade das crianças. 

(EI02CG05RS-02) Descobrir e coordenar 

movimentos manuais por meio de brincadeiras e 

ações com objetos diversos e de diferentes 

materialidades, como carregar, segurar, amassar, 

rasgar, recortar, modelar, encaixar, empilhar, 

construir, equilibrar, lançar, pegar.  

(EI02CG05RS-03) Experimentar suas 

possibilidades motoras e expressivas por meio de 

gestos, posturas e ritmos para expressar-se e 

(EI02CG05BA-01) Desenvolver progressivamente 

as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, explorando 

diferentes tipos de objetos (massa de modelar, 

papel de diferentes texturas e espessuras entre 

outros). 
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comunicar-se, ampliando a capacidade de 

interagir com o meio. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS:  TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  

BNCC RCG DCM 

(EI02TS01) Criar sons com 

materiais, objetos e instrumentos 

musicais, para acompanhar 

diversos ritmos de música. 

(EI02TS01RS-01) Explorar e criar sons e 

movimentos próprios para acompanhar músicas 

e danças do repertório cultural regional e local. 

(EI02TS01RS-02) Utilizar e confeccionar objetos 

para a exploração sonora, a partir de materiais 

diversos como madeira, metal, plástico, entre 

outros. 

(EI02TS01RS-03) Apreciar e conhecer músicas, 

canções, acalantos, cantigas de roda, 

brincadeiras e outras manifestações relacionadas 

ás diferentes culturas. 

(EI02TS01RS-04) Descobrir novos sons ao 

brincar com objetos, materiais e instrumentos 

musicais. 

 (EI02TS01BA-01) Possibilitar o manuseio de 

objetos que emitem sons (latas, chocalho, madeira, 

plástico, cones de papel, etc.) acompanhando ou 

não os ritmos musicais; 

(EI02TS01BA-02) Possibilitar o manuseio de 

instrumentos musicais como tambor, corneta, 

pandeiro, flauta, acordeom, violão, etc; 

(EI02TS01BA-03) Promover o resgate de cantigas 

tradicionais que fazem parte da nossa cultura, 

configurando o conhecimento sociocultural. 
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(EI02TS01RS-05) Imitar, inventar e reproduzir 

criações musicais para acompanhar canções que 

lhe são familiares. 

(EI02TS02) Utilizar materiais 

variados com possibilidades de 

manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, formas 

e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. 

(EI02TS02RS-01) Utilizar materiais e suportes 

diversos para a exploração grafoplástica (tinta, 

aquarela, carvão, giz, lápis, papel, argila, massa 

de modelar, entre outros). 

(EI02TS02RS-02) Visualizar e apreciar as 

próprias produções na sal referência e nos 

demais espaços da escola, à altura das crianças. 

(EI02TS02RS-03) Participar de eventos culturais 

apropriados à faixa etária e conhecer espaços 

artísticos diversificado. 

(EI02TS02RS-04) Manusear materiais diversos, 

tanto naturais (tocos, pedras, folhas, sementes, 

areia, barro) como industrializados (potes, caixas, 

tampas, tecidos), para montar, encaixar, empilhar 

e produzir construções e objetos tridimensionais. 

(EI02TS02BA-01) Oferecer materiais apropriados 

com possibilidades de manipulação para 

experiências utilizando argila, massa de modelar, 

areia molhada, lápis de cor e de cera, giz, carvão, 

pincéis, esponjas, papeis, EVA, fitas, tecidos, 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criar objetos tridimensionais; 

(EI02TS02RBA-02) Favorecer, durante a 

brincadeira livre e em outros momentos da rotina, o 

contato com tintas, experimentando sensações 

como: pintar com as mãos, pintar com o corpo, o 

papel, misturar tintas, utilizando diferentes tipos de 

papéis, texturas, superfícies e objetos. 

(EI02TS03) Utilizar diferentes (EI02TS03RS-01) Explorar brincadeiras musicais, (EI02TS03BA-01) Utilizar diferentes fontes sonoras 
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fontes sonoras disponíveis no 

ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e 

melodias. 

instrumentos, cantigas e músicas do folclore 

regional e local, por meio de jogos e brincadeiras 

que envolvam a dança e a improvisação musical. 

(EI02TS03RS-02) Reconhecer e imitar sons da 

natureza (canto dos pássaros, sons de animais, 

barulho do vento e da chuva), sons da cultura 

(vozes humanas, sons de instrumentos musicais, 

produzidos por máquinas e objetos), 

desenvolvendo a sensibilidade e a percepção de 

sonoridades diversas. 

(EI02TS03RS-03) Apreciar canções e músicas de 

diferentes culturas, cantando junto e realizando 

movimentos e gestos comuns. 

disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias, cantigas de roda, 

parlendas e músicas variadas, além daquelas que 

fazem parte do cotidiano das crianças (MPB, 

Marchinhas, jazz, rock, clássicos, regionais 

diversos); 

(EI02TS03BA-02) Favorecer a utilização de 

recursos midiáticos, como CDs, DVDs, rádios, 

computadores, dentre outros, nos diferentes tempos 

da rotina; 

(EI02TS03BA-03) Ampliar as percepções indicadas 

pelas crianças aos sons dos ambientes, como 

barulho de carro, moto, caminhão, buzinas, motores 

de liquidificador, animais e outros; 

(EI02TS03BA-04) Propiciar apreciação de 

diferentes tipos de música e a expressão por meio 

de gestos, ritmos e cantos. 

 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
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BNCC RCG DCM 

(EI02EF01) Dialogar com 

crianças e adultos, expressando 

seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. 

(EI02EF01RS-01) Vivenciar momentos diários de 

diálogo, conversa e relatos sobre assuntos 

propostos pelo adulto e pelas crianças. 

(EI02EF01RS-02) Comunicar-se e interagir 

oralmente, ampliando gradualmente seu 

vocabulário para formular perguntas, iniciar 

diálogos e ter atenção para escutar o outro. 

(EI02EF01BA-01) Possibilitar e incentivar os 

diálogos das crianças e as expressões orais de 

seus desejos, necessidades, sentimentos e 

preferências, durante os diversos momentos da 

rotina, nas brincadeiras, jogos, rodinhas da 

conversa e na interação social. 

(EI02EF02) Identificar e criar 

diferentes sons e reconhecer 

rimas e aliterações em cantigas 

de roda e textos poéticos. 

(EI02EF02RS-01) Explorar e criar diferentes 

sonoridades para contar e recontar histórias, 

declamações, rimas, parlendas, rodas contadas, 

entre outras, ampliando o vocabulário, a 

imaginação e a criatividade. 

(EI02EF02RS-02) Divertir-se com os sons e as 

rimas ao imitar gestos e entonações dos 

personagens de histórias do repertório universal, 

regional e local. 

(EI02EF02BA-01) Identificar e criar diferentes sons 

e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de 

roda, brincadeiras, danças, gestos, mímicas, 

parlendas, rimas, versos, textos poéticos. 

(EI02EF03) Demonstrar interesse 

e atenção ao ouvir a leitura de 

(EI02EF03RS-01) Ouvir a Leitura de  histórias e 

outros textos, acompanhando, com orientação do 

(EI02EF03BA-01) Oportunizar fontes impressas 

variadas como livros, revistas e jornais, recursos 
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histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de 

ilustrações, e acompanhando, 

com orientação do adulto-leitor, a 

direção da leitura (de cima para 

baixo, da esquerda para a 

direita). 

adulto-leitor, a presença de diferentes índices 

gráficos que compõem a obra (capa, título, autor, 

páginas, texto, ilustração, entre outros). 

(EI02EF03RS-01) Demonstrar curiosidade e 

apreciar histórias e contos do folclore regional e 

local, ampliando o repertório e reconhecendo a 

diversidade das culturas. 

audiovisuais, que demonstrem interesse e atenção 

ao ouvir a leitura de histórias e textos, diferenciando 

escrita de ilustrações, e acompanhando, com 

orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de 

cima para baixo, da esquerda para a direita); 

(EI02EF03BA-02) Oportunizar a participação de 

pessoas da comunidade e/ou familiares para 

contação de histórias da cultura local. 

(EI02EF04) Formular e responder 

perguntas sobre fatos da história 

narrada, identificando cenários, 

personagens e principais 

acontecimentos. 

(EI02EF04RS-01) Recontar  ou dramatizar histórias 

narradas, apoiada em ilustrações, cenários e 

adereços, falando sobre características dos 

personagens e cenários. 

(EI02EF04RS-02) Identificar aspectos da estrutura 

da narrativa, respondendo perguntas como “que?” 

“o que?”, “quando?”, “como?” e “por quê?”. 

(EI02EF04BA-01) Formular e responder perguntas 

sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos, 

ao contar histórias e levar a criança a comentá-las, 

ouvir histórias contadas pelas próprias crianças. 

(EI02EF05) Relatar experiências 

e fatos acontecidos, histórias 

ouvidas, filmes ou peças teatrais 

assistidos, etc. 

(EI02EF05RS-01) Expressar-se oralmente em 

pequenos grupos, trios e duplas, compartilhando 

ideias, observações e experiências, incentivada e 

escutada pelo adulto. 

(EI02EF05BA-01) Relatar experiências e fatos 

acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças 

teatrais assistidos, após visitas a Biblioteca 

Municipal, permitindo ampliar o repertório histórico e 
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(EI02EF05RS-02) Participar de situações de 

conversas, relatando acontecimentos e situações 

significativas e interessando-se por escutar relatos 

de seus colegas. 

cultural das crianças, por meio de músicas, jogos e 

brincadeiras dos tempos de seus pais e avós. 

(EI02EF06) Criar e contar 

histórias oralmente, com base em 

imagens ou temas sugeridos. 

(EI02EF06RS-01) Contar e recontar histórias 

oralmente, utilizando recursos de imagens, 

fantoches, adereços, dramatização. 

(EI02EF06RS-02) Ampliar a oralidade e o 

vocabulário através da exploração de contos, 

parlendas, rimas, charadas, trava-línguas, poemas, 

canções que envolvam a cultura regional e local. 

(EI02EF06BA-01) Criar e contar histórias 

oralmente, com base em imagens ou temas 

sugeridos, proporcionando brincadeiras, teatro com 

dedoches ou fantoches, usando roupas, sapatos, 

bolsas e outros objetos de adulto, deixando que as 

crianças criem diversas situações. 

(EI02EF07) Manusear diferentes 

portadores textuais, 

demonstrando reconhecer seus 

usos sociais. 

(EI02EF07RS-01) Manusear diferentes portadores 

textuais, associados e relevantes aos contextos de 

brincadeira presentes nos espaços da sala de 

referência (revistas, jornais, catálogos, encartes, 

cardápios, manuais, livros de receitas, agendas, 

blocos, calendários, entre outros), demonstrando 

reconhecer seus usos sociais. 

(EI02EF07RS-02) Visualizar materiais escritos 

(EI02EF07BA-01) Manusear diferentes portadores 

textuais, demonstrando reconhecer seus usos 

sociais, proporcionando acessos a diversos estilos 

literários, utilizando os meios de comunicação. 
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presentes nos diferentes espaços da escola 

(cartazes, recados, comunicados às famílias, 

agendas, cardápios, entre outros), reconhecendo 

suas diferentes funções sociais. 

(EI02EF08) Manipular textos e 

participar de situações de escuta 

para ampliar seu contato com 

diferentes gêneros textuais 

(parlendas, histórias de aventura, 

tirinhas, cartazes de sala, 

cardápios, notícias etc.). 

(EI02EF08RS-01) Ouvir a leitura diária feita pelo 

professor de textos diversos para ampliar o contato 

com diferentes gêneros textuais e com o repertório 

de histórias universais, da cultura regional e local. 

(EI02EF08BA-01) 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.), utilizando os diferentes meios de 

comunicação. 

(EI02EF09) Manusear diferentes 

instrumentos e suportes de 

escrita para desenhar, traçar 

letras e outros sinais gráficos. 

(EI02EF09RS-01) Manusear diferentes 

instrumentos e suportes de escrita, associados e 

relevantes aos contextos de brincadeira presentes 

nos espaços da sala de referência e de acordo com 

o interesse das crianças ( agendas, blocos de 

anotações, calendários, canetas, lápis, carimbos, 

teclados, entre outros), para desenhar, traçar letras 

(EI02EF09BA-01) Manusear diferentes 

instrumentos e suportes de escrita para desenhar, 

traçar letras e outros sinais gráficos utilizando giz de 

cera, lápis de cor, canetinhas, tinta guache, pintura 

com dedos, pincel, moldes, etc. 

(EI02EF09BA-02) Alinhavo de letras ou outros 

desenhos. 
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e outros sinais gráficos. 

(EI02EF09RS-02) Imitar comportamentos de 

escritor, usando desenhos, garatujas, símbolos 

gráficos e outras formas de grafar inventadas pela 

criança, com a intenção de comunicar ideias, 

sentimentos, histórias. 

                  

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES  

BNCC RCG DCM 

(EI02ET01) Explorar e descrever 

semelhanças e diferenças entre 

as características e propriedades 

dos objetos (textura, massa, 

tamanho). 

(EI02ET01RS-01) Observar o nomear 

características de objetos e materiais presentes no 

cotidiano. 

(EI02ET01RS-02) Mostrar curiosidade em explorara 

os diversos materiais, suas características, 

semelhanças e diferenças, por meio da investigação 

e da brincadeira com água, terra, plantas, tintas, 

objetos diversos, entre outros. 

 (EI02ET01BA-01) Explorar e descrever 

semelhanças e diferenças entre as características e 

propriedades dos objetos (textura, massa, 

tamanho), através do contato com objetos 

diferentes; 

(EI02ET01BA-02) Promover situações que 

explorem a comparação entre os elementos como: 

blocos, peças, pedras, madeiras, gravetos, galhos, 

folhas, tecidos, colchões, caixas, legos, argolas, 

entre outros; 
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(EI02ET01BA-03) Possibilitar situações de 

contagem em contextos significativos para as 

crianças, tais como: contar as crianças presentes na 

sala em voz alta, distribuir materiais entre os 

colegas, registrar quantidades, datas significativas 

no calendário, entre outras. 

(EI02ET02) Observar, relatar e 

descrever incidentes do cotidiano 

e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.). 

(EI02ET02RS-01) Observar, apreciar e relatar os 

fenômenos naturais, nas diferentes estações do 

ano, por meio de passeios ao ar livre e em contato 

com a natureza. 

(EI02ET02RS-02) Brincar ao ar livre, em contato 

com elementos naturais, diariamente, e por um 

tempo significativo. 

(EI02ET02BA-01) Brincar livremente em sintonia 

com plantas, vegetação num ambiente agradável 

com uma mistura de sombra, cor, textura, aroma e 

suavidade que proporcionem um sentimento de 

prazer, paz e tranquilidade; 

(EI02ET02BA-02) Brincar com peças soltas 

encontradas na natureza como tocos, troncos, 

gravetos, areia, água, materiais manipuláveis, 

ampliando e incentivando a criatividade e as 

possibilidades de descoberta; 

(EI02ET02BA-03) Participar de passeios em 

parques e praças, florestas, sítios, observatórios, 

áreas de criação e proteção de animais, flores e 
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plantas; 

(EI02ET02BA-04) Observar a vida dos seres vivos 

como pássaros, formigas, plantas, flores entre 

outros; 

(EI02ET02BA-05) Brincar de explorar e desvendar 

os segredos da natureza utilizando-se de 

instrumentos industrializados ou confeccionados 

como: lupa, termômetro, binóculo, luneta, 

telescópio, etc; 

(EI02ET02BA-06) Construir hipóteses e aos poucos 

apropriar-se de conhecimentos científicos sobre 

fenômenos naturais causados pela degradação do 

ambiente como: alagamentos, deslizamentos de 

terra, poluição entre outros; 

(EI02ET02BA-07) Registrar por meio de fotos e 

vídeos os lugares, plantas e animais encontrados 

durante os passeios, visitas, brincadeiras e 

explorações. 
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(EI02ET03) Compartilhar, com 

outras crianças, situações de 

cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora 

dela. 

(EI02ET03RS-01) Plantar, cuidar, ver crescer, 

colher, observar e admirar o ciclo de vida de plantas 

diversas (árvores frutíferas narrativas e exóticas, 

legumes, hortaliças, flores, chás, ervas), nos 

espaços da escola e no seu entorno. 

(EI02ET03RS-02) Apreciar e explorar as diferentes 

sensações do contato com elementos naturais, 

como cheiros, gostos, sons, texturas, temperaturas. 

(EI02ET03RS-03) Subir e brincar em árvores 

presentes no pátio da escola, em parques, praças e 

outros espaços da comunidade local. 

(EI02ET03RS-04) Observar, identificar e relatar 

semelhanças e diferenças entre seres vivos e 

outros elementos e materiais de seu meio. 

(EI02ET03BA-01) Compartilhar, com outras 

crianças, situações de cuidado de plantas e animais 

nos espaços da instituição e fora dela, durante o 

embelezamento do jardim da escola, cuidados com 

a horta e experiência com sementes. 

(EI02ET04) Identificar relações 

espaciais (dentro e fora, em 

cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais 

antes, durante e depois). 

(EI02ET04RS-01) Explorar e narrar as ações e 

movimentos realizados no espaço e no tempo e 

nomear as relações espaciais e temporais que 

vivenciam no cotidiano. 

(EI02ET04RS-02) Identificar pontos de referência 

(EI02ET04BA-01) Explorar os conceitos dentro e 

fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do 

lado, perto e longe, esquerda e direita, a frente e 

atrás, alto e baixo, grande e pequeno, leve e 

pesado) e conceitos temporais (antes, agora, 
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para situar-se e deslocar-se nos espaços da escola 

e do seu meio. 

(EI02ET04RS-03) Participar da organização de 

festividades e comemorações e passagens 

significativas do tempo, da cultura regional e local, 

dos grupos familiares e da comunidade escolar. 

depois, ontem, hoje, amanhã, manhã, tarde, noite) 

através de brincadeiras com materiais diversos e 

alternativos. 

(EI02ET05) Classificar objetos, 

considerando determinado 

atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.). 

(EI02ET05RS-01) Criar e brincar com coleções de 

objetos e materiais diversos, naturais e 

industrializados, explorando e nomeando 

quantidades, semelhanças, diferenças e seus 

atributos (tamanho, peso, cor, forma entre outros. 

(EI02ET05RS-02) Quantificar, classificar, medir e 

ordenar materiais diversos, por meio do jogo 

heurístico (bandejas de experimentação). 

(EI02ET05BA-01) Classificar objetos, considerando 

determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 

etc.), utilizando materiais diversos como painéis, 

jogos de encaixe, blocos lógicos, o corpo, régua de 

altura, entre outros; 

(EI02ET05BA-02) Promover situações que 

envolvam as crianças nas ações de comparar, 

classificar, seriar e ordenar diferentes objetos; 

(EI02ET05BA-03) Brincar de medir espaços, 

materiais e objetos presentes no seu cotidiano, 

utilizando-se de diferentes formas de medidas: 

mãos, palmos, pés, cabos de vassoura, fitas 

métricas, réguas, entre outros; 
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(EI02ET05BA-04) Utilizar a contagem, em diversas 

situações cotidianas, dos brinquedos, dos objetos, 

dos dedos das mãos, das peças, das datas, das 

idades, dos preços, sempre em contextos 

significativos, etc. 

(EI02ET06) Utilizar conceitos 

básicos de tempo (agora, antes, 

durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, 

devagar). 

(EI02ET06RS-01) Explorar e utilizar conceitos 

básicos de tempo através de movimentos corporais, 

brincadeiras, histórias, deslocamentos nos espaços 

da escola e nos diferentes momentos da jornada 

diária. 

(EI02ET06RS-02) Vivenciar, na jornada diária, 

momentos e atividades coletivas e individuais, 

dirigidas pelo adulto e de escolha das crianças, de 

movimentos e de repouso, a partir de suas 

necessidades. 

(EI02ET06RS-03) Brincar nos espaços externos, 

explorando diversos movimentos corporais e 

experimentando diferentes níveis de velocidade ( 

correr, caminhar, saltar, escorregar, rolar, subir, 

(EI02ET06BA-01) Utilizar conceitos básicos de 

tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar), através 

de brincadeiras, cantigas, histórias, brinquedos e 

diversos materiais. 
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descer). 

(EI02ET07) Contar oralmente 

objetos, pessoas, livros etc., em 

contextos diversos. 

(EI02ET07RS-01) Participar da organização e da 

distribuição de materiais e objetos que fazem parte 

do cotidiano, quantificando-os oralmente (utensílios 

de alimentação, brinquedos, objetos de uso pessoal 

e coletivo). 

(EI02ET07RS-02) Identificar quantidades e contar 

oralmente através de canções, histórias, jogos e 

brincadeiras. 

(EI02ET07RS-03) Manusear objetos e materiais 

inseridos nos contextos reais e de brincadeira que 

contenham números, como no seu calçado, no 

telefone e nas brincadeiras de faz-de-conta, em que 

faça uso de calculadora, régua, fita métrica, teclado 

de computador, entre outros. 

(EI02ET07BA-01) Contar oralmente objetos, 

pessoas, livros etc., em contextos diversos, com 

repetição, associação e memorização. 
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(EI02ET08) Registrar com 

números a quantidade de 

crianças (meninas e meninos, 

presentes e ausentes) e a 

quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas, livros 

etc.). 

(EI02ET08RS-01) Explorar coletivamente a 

contagem de materiais, brinquedos, objetos e 

pessoas presentes no cotidiano, registrando essas 

quantidades com números, com apoio do adulto. 

(EI02ET08RS-02) Jogar e participar de brincadeiras 

que envolvam a contagem e que apresentem 

números escritos, como jogos de trilha, de tabuleiro, 

de ordenar peças, de rodas cantadas, de 

amarelinha, entre outros. 

(EI02ET08BA-01) Registrar, com números, a 

quantidade de crianças (meninas e meninos, 

presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da 

mesma natureza (bonecas, bolas, livros) , durante a 

roda de conversas, a rotina e as brincadeiras. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 

CRIANÇAS PEQUENAS (4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES) 

 

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

BNCC RCG DCM 

(EI03EO01) Demonstrar empatia 

pelos outros, percebendo que as 

pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir. 

(EI03EO01RS-01) Perceber as diferentes 

emoções de cada ser humano, a importância da 

amizade, da confiança, do respeito à diversidade 

e gerenciar situações de frustação. 

(EI03EO01RS-02) Demonstrar interesse em 

construir novas relações, respeitando a 

diversidade. 

(EI03EO01RS-03) Conhecer e reconhecer os 

integrantes das famílias de seu grupo de 

convivência, percebendo as diversidades 

socioculturais, ampliando o conhecimento do 

outro e da comunidade em que se vive. 

(EI03EO01RS-04) Demonstrar respeito pelo 

(EI03EO01BA-01) Demonstrar empatia pelos outros, 

através de expressões faciais, mímicas, 

autoconhecimento, através do espelho e musicalização, 

percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.  

(EI03EO01BA-02) Conviver, interagir e brincar com 

crianças da mesma idade, de outras idades como 

professores e demais adultos, estabelecendo relações 

cotidianas afetivas e cooperativas. 
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outro, mostrando-se empático e solidário, 

expressando seus sentimentos e desejos através 

da comunicação oral. 

(EI03EO01RS-05) Engajar-se em decisões 

coletivas, aceitando a escolha da maioria. 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em 

suas capacidades, reconhecendo 

suas conquistas e limitações. 

(EI03EO02RS-01) Desenvolver a autonomia nas 

diversas situações, interagindo em diferentes 

ambientes e com diferente pessoas. 

(EI03EO02RS-02) Relacionar-se com os outros, 

convivendo com a diversidade, brincando e 

expressando sentimentos. 

(EI03EO02RS-03) Respeitar as regras de 

convivência e diferenças culturais e sociais. 

(EI03EO02RS-04) Dialogar para a resolução de 

conflitos e trocas de experiências. 

(EI03EO02RS-05) Perceber sua capacidade de 

realizar atividades de vida diária de forma 

autônoma, como vestir-se, tomar banho, arrumar-

se, entre outros, sem o auxílio do adulto, 

(EI03EO02BA-01) Agir de maneira independente por 

meio de espelho, autoimagem, guardar seu próprio 

material, os brinquedos, amarrar o tênis, calçar o 

calçado, ser o ajudante do dia, recolher o lixo da sala de 

aula, etc 

 (EI03EO02BA-02) Ter atendidas, reconhecidas e 

valorizadas suas necessidades de fome, sede, 

alimentação, fisiológicas, de higiene e cuidados 

pessoais; 

(EI03EO02BA-03) Incentivar constantemente a ingestão 

de alimentos com sabores, odores e cores variadas, 

que proporcionem alimentação saudável e nutricional, 

ressaltando a importância da água para a saúde; 

(EI03EO02BA-04) Participar de momentos coletivos de 
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contribuindo para o desenvolvimento da 

autoconfiança e da autoestima. 

alimentação, desenvolvendo atitudes autônomas de 

servir e se alimentar sozinho; 

(EI03EO02BA-05) Participar de práticas de higiene 

pessoal, autocuidado e auto-organização, num 

desenvolvimento constante de independência e 

autonomia; 

(EI03EO02BA-06) Ter garantida a transição 

casa/creche – Instituição de Educação Infantil de forma 

mais harmoniosa, tranquila e acolhedora; 

(EI03EO02BA-07) Ter respeitados seus pertences 

pessoais, brinquedos, objetos de apego, assim como o 

tempo de desapegar-se. 

(EI03EO03) Ampliar as relações 

interpessoais, desenvolvendo 

atitudes de participação e 

cooperação. 

(EI03EO03RS-01) Agir de maneira independente, 

com confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e limitações. 

(EI03EO03RS-02) Colocar-se no lugar do outro, 

compreendendo que cada um tem o seu próprio 

tempo, as suas habilidades, o seu modo de 

perceber o mundo e as coisas à sua volta. 

(EI03EO03BA-01) Ampliar as relações interpessoais, 

recebendo cuidados, carinhos, toques, massagens, 

colo, aconchego, consolo, sendo estimulada e 

encorajada a retribuir carinhos toques e abraços; 

(EI03EO03BA-02) Proporcionar a participação e 

cooperação durante a organização do material 

individual e coletivo, da construção de regras de 
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(EI03EO03RS-03) Ampliar as relações 

interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação através de 

brincadeiras e jogos tradicionais da cultura 

regional e local. 

convivência, cotidianamente ao passo que interage, 

brinca e convive; 

(EI03EO03BA-03) Ajudar na hora da rotina, fazer a 

chamada, a contagem dos alunos, o dia do mês, da 

semana, marcar como está o tempo e indicar o tempo 

cronológico; 

(EI03EO03BA-04) Perceber a relação família e escola, 

as atitudes de cooperação e complementaridade nas 

tarefas de cuidar e educar; 

(EI03EO03BA-05) Brincar de cuidar de bonecas e 

bonecos, dos brinquedos, dos seus pertences, dos 

colegas, do ambiente, da natureza e dos espaços de 

brincar. 

(EI03EO04) Comunicar suas 

ideias e sentimentos a pessoas e 

grupos diversos. 

(EI03EO04RS-01) Compreender a importância 

de respeitar o outro e de também se colocar no 

lugar dele, percebendo através de brincadeiras 

que a maneira de pensar e agir é diferente entre 

as pessoas. 

(EI03EO04RS-02) Desenvolver relações de 

(EI03EO04BA-01) Comunicar suas ideias e sentimentos 

a outras pessoas, aprendendo a conviver, respeitando a 

igualdade entre meninos e meninas ao participar das 

brincadeiras e brincar; 

(EI03EO04BA-02) Conviver em espaço acolhedor, 

agradável, confortável, instigante, desafiador e seguro. 
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amizade, demonstrando sentimento de afeto e 

valorização das pessoas. 

(EI03EO04RS-03) Reconhecer diferentes 

emoções em si mesmo e nos outros. 

(EI03EO05) Demonstrar 

valorização das características 

de seu corpo e respeitar as 

características dos outros 

(crianças e adultos) com os quais 

convive. 

(EI03EO05RS-01) Demonstrar valorização das 

características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros (crianças e adultos) 

com os quais convive, incluindo a diversidade 

étnica do território regional e local. 

(EI03EO05RS-02) Reconhecer seu corpo e 

expressar suas sensações em momentos de 

alimentação, higiene, brincadeiras e descanso. 

(EI03EO05BA-01) Demonstrar valorização das 

características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros com os quais convive, 

valorizando sua organização familiar, por meio de fotos, 

relatos orais e escritos, a participação da família em 

brincadeiras coletivas, conhecendo, valorizando e 

respeitando as diferentes composições familiares dos 

colegas; 

(EI03EO05BA-02) Reconhecer seu nome e nomear os 

colegas como forma de ir significando a relação nome- 

criança-pessoa. 

 

(EI03EO06) Manifestar interesse 

e respeito por diferentes culturas 

e modos de vida. 

(EI03EO06RS-01) Expressar ideias e 

sentimentos sobre a cultura regional a pessoas e 

grupos diversos. 

(EI03EO06BA-01) Manifestar interesse e respeito por 

diferentes culturas e modos de vida convivendo em 

espaço convidativo, atraente, diversificado onde 
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(EI03EO06RS-02) Reconhecer pessoas que 

fazem parte de sua comunidade próxima, 

conversar com elas (comunidade escolar). 

(EI03EO06RS-03) Conhecer e se relacionar com 

crianças e pessoas de outros grupos sociais, seja 

por meio de situações presenciais ou por outros 

meios de comunicação. 

(EI03EO06RS-04) Conhecer-se construir a sua 

identidade pessoal, social e cultural, constituindo 

assim uma imagem positiva de si e de seu grupo 

de pertencimento. 

(EI03EO06RS-05) Valorizar a diversidade cultural 

regional e local, através do reconhecimento de 

seus costumes, alimentação e vestuário. 

imagens, fotografias, ilustrações de diferentes culturas e 

de pessoas com deficiência estejam presentes e 

suscitem encantamento, espanto, curiosidade, 

conhecimento, reconhecimento e valorização; 

(EI03EO06BA-02) Apreciar, contemplar, interagir com 

fotos e imagens de si mesmo, de outras crianças, da 

família, de pessoas da escola, de pessoas de outros 

lugares, épocas, culturas, de momentos vividos no 

ambiente escolar; 

(EI03EO06BA-03) Utilização de recursos tecnológicos 

perante as diferentes culturas. 

(EI03EO07) Usar estratégias 

pautadas no respeito mútuo para 

lidar com conflitos nas interações 

com crianças e adultos. 

(EI03EO07RS-01) Ampliar atitudes de 

colaboração e partilha na interação com adultos e 

crianças, buscando soluções para conflitos 

interpessoais. 

(EI03EO07RS-02) Usar diferentes estratégias 

(EI03EO07BA-01) Usar estratégias pautadas no 

respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações 

com crianças e adultos participando da organização do 

espaço, expondo suas produções e colaborando na sua 

organização; 
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simples e pacíficas ao tentar resolver conflitos 

com outras crianças, buscando compreender a 

posição e o sentimento do outro. 

(EI03EO07RS-03) Usar estratégias para resolver 

seus conflitos relacionais considerando soluções 

que satisfaçam ambas as partes. 

 

(EI03EO07BA-02) Ser encorajada e estimulada para 

promover as trocas afetivas e cotidianas através de 

olhares, gestos, toque, abraços, sorrisos, palavras, 

entre pares, com outras crianças e adultos; 

(EI03EO07BA-03) Receber estímulos, apoio, 

orientações a partir da resolução de conflitos gerados 

pela convivência, afirmando as identidades, a 

solidariedade e a cooperação; 

(EI03EO07BA-04) Participar de brincadeiras e 

interações sem ter que passar longos períodos 

esperando sua vez. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  

BNCC RCG DCM 

(EI03CG01) Criar com o corpo 

formas diversificadas de 

expressão de sentimentos, 

sensações e emoções, tanto nas 

situações do cotidiano quanto em 

(EI03CG01RS-01) Desenvolver o domínio 

corporal na realização de tarefas do cotidiano, 

com crescente autonomia e independência. 

(EI03CG01RS-02) Apresentar desenvolvimento 

corporal saudável evidenciado em atividades 

(EI03CG01BA-01) Criar com o corpo formas 

diversificadas de expressão de sentimentos, sensações 

e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em 

brincadeiras, dança, teatro, música, ao brincar em 

espaços internos e externos, com objetos, materiais e 
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brincadeiras, dança, teatro, 

música. 

psicomotoras diversificadas. 

(EI03CG01RS-03) Coordenar diferentes 

movimentos, identificando seu corpo e suas 

nomenclaturas; dançar diferentes ritmos; cantar 

diferentes estilos de tons; interpretar as ações do 

corpo, através de brincadeiras e brinquedos 

tradicionais das diferentes culturas. 

(EI03CG01RS-04) Apresentar-se em situações de 

brincadeira ou teatro, desenvolvendo suas 

características corporais, seus interesses, 

sensações e emoções. 

(EI03CG01RS-05) Reconhecer suas habilidades ou 

atitudes e conseguir usá-las em suas atividades 

diárias. 

(EI03CG01RS-06) Expressar-se e comunicar suas 

características por meio de diferentes movimentos. 

(EI03CG01RS-07) Aceitar e valorizar suas 

características corporais, expressando-se de 

diferentes formas e construindo uma imagem 

positiva de si mesmo. 

brinquedos industrializados e da natureza, com texturas, 

cores, formas, pesos e tamanhos variados; 

(EI03CG01BA-02) Descobrir sensações que o corpo 

provoca na relação com objetos e materiais, na relação 

com diferentes tipos de solo, no contato com outras 

crianças e adultos; 

(EI03CG01BA-03) Participar de diálogos e contação de 

histórias, em rodas de conversa tendo seu direito à 

expressividade garantidos, respeitados e valorizados; 

(EI03CG01BA-04) Promover situações de interação 

entre as crianças, em espaços de aprendizagem, 

enfatizando as experiências sensoriais, expressivas e 

corporais; 

(EI03CG01BA-05) Favorecer as habilidades da criança 

em abotoar/desabotoar suas roupas, calçar-se e 

descalçar-se, pentear os cabelos entre outras. 
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(EI03CG02) Demonstrar controle 

e adequação do uso de seu 

corpo em brincadeiras e jogos, 

escuta e reconto de histórias, 

atividades artísticas, entre outras 

possibilidades 

(EI03CG02RS-01) Reconhecer seu corpo e seus 

limites ao dramatizar diferentes situações, ao 

representar diversas vivências do seu cotidiano, 

ao brincar e explorar habilidades sensoriais e 

motoras como andar, pular, correr e demais 

movimentos. 

(EI03CG02RS-02) Brincar em espaços externos 

e em contato com a natureza, favorecendo a 

brincadeira. 

(EI03CG02RS-03) Adaptar seus movimentos às 

situações proporcionadas nas brincadeiras 

coletivas, de pequenos grupos ou duplas. 

(EI03CG02RS-04) Participar de conversas em 

pequenos grupos, escutando seus colegas e 

esperando sua vez para falar. 

(EI03CG02RS-05) Movimentar-se seguindo uma 

sequência e adequando-se ao compasso definido 

pela música ou pelas coordenadas dadas por 

seus colegas em brincadeiras ou atividades em 

(EI03CG02BA-01) Demonstrar controle e adequação do 

uso de seu corpo participando de brincadeiras e ter 

garantidos movimentos livres de arrastar, apoiar, puxar, 

jogar, esconder, andar, correr, pular, sentar, subir, 

descer, cair, rolar e levantar; 

(EI03CG02BA-02) Explorar espaços variados e com 

diferentes tipos de solo (terra, grama, pedra, calçada, 

asfalto, areia, lama) constituindo-se desafios motores; 

(EI03CG02BA-03) Promover o registro gráfico de 

percursos pelas crianças, a partir de deslocamentos 

vividos, tais como: casa-escola, sala-parque, sala-

refeitório, etc. 
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pequenos grupos. 

(EI03CG03) Criar movimentos, 

gestos, olhares e mímicas em 

brincadeiras, jogos e atividades 

artísticas como dança, teatro e 

música. 

(EI03CG03RS-01) Desenvolver o interesse por 

danças rítmicas, coreografias, teatros, atividades 

lúdicas, jogos e brincadeiras da cultura regional e 

local. 

(EI03CG03RS-02) Desenvolver habilidades 

motoras, por meio de atividades lúdicas e 

significativas, como atividades com culinária 

típica, brinquedos e brincadeiras tradicionais e 

danças típicas da cultura local e regional. 

(EI03CG03BA-01) Criar movimentos, gestos, olhares e 

mímicas ao brincar de imitar sons: ruídos, sons de 

animais, sons de carro, sons com a boca e língua, sons 

com o corpo, sons da natureza, dos objetos, dos 

animais, entre outros; 

(EI03CG03BA-02) Construir e brincar em espaços 

como cabanas, túneis, barracas, cavernas, passagens 

estreitas, rampas, buracos, abrigos, tocas, caixas, 

pneus, desafiando seus movimentos. 

(EI03CG04) Adotar hábitos de 

autocuidado relacionados a 

higiene, alimentação, conforto e 

aparência. 

(EI03CG04RS-01) Executar atividades com 

autonomia, como trocar de roupa, usar o 

banheiro (baixar e levantar as calças, fazer a 

higiene após as necessidades fisiológicas, lavar 

as mãos sem molhar a blusa, etc), utilizando 

espelhos para que este cuidado contribua para 

estimular a autoestima. 

(EI03CG04RS-02) Realizar, de forma 

independente, ações de cuidado como próprio 

(EI03CG04BA-01) Adotar hábitos de autocuidado 

relacionados a higiene, alimentação, conforto e 

aparência ao serem reconhecidos e valorizados, 

aprender sobre seus atributos físicos: cor da pele, 

cabelo, estatura, peso, bem como sua origem étnica e 

cultural, sua religião, seus costumes, suas crenças; 

(EI03CG04BA-02) Brincar com materiais, objetos e 

brinquedos que valorizem as diferentes culturas: 

africana, indígena, italiana, alemã, portuguesa, cigana, 
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corpo (buscar água quando sentir sede, 

identificar e valorizar alimentos saudáveis, etc). 

(EI03CG04RS-03) Servir-se e alimentar-se com 

independência, partindo do cuidado dos espaços 

coletivos, como banheiro e o refeitório. 

circense, gaúcha e regionais; 

(EI03CG04BA-03) Brincar com a própria imagem 

criando gestos, movimentos em frente do espelho, 

explorando caretas, mímicas, enfeitando-se, 

maquiando-se, etc. 

(EI03CG05) Coordenar suas 

habilidades manuais no 

atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em 

situações diversas. 

 

(EI03CG05RS-01) Criar movimentos, gestos, 

olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 

atividades artísticas como dança, teatro e 

música.  

(EI03CG05RS-02) Desenvolver habilidade 

motora fina através de confecção de fantoches 

de diferentes culturas, confecção de brinquedos 

típicos regionais, pinturas, recortes e colagens 

com materiais diversos. 

(EI03CG05RS-03) Manipular objetos de 

diferentes tamanhos e pesos. 

(EI03CG05RS-04) Explorar materiais 

diversificados como barro, massinha de modelar, 

argila, massinhas caseiras, entre outros. 

(EI03CG05BA-01) Coordenar suas habilidades manuais 

no atendimento adequado a seus interesses e 

necessidades ao dar banho nas bonecas e brinquedos, 

brincar dentro de bacias, encher e esvaziar em dias de 

muito calor; 

(EI03CG05BA-02) Participar de jogos de imitação de 

regras, de movimento, aprendendo jogos e criando 

outros; 

(EI03CG05BA-03) Brincar com objetos que provoquem 

movimentos pelo ar e pelo vento como bexigas, 

bolinhas de sabão, cata-vento, aviões de papel e pipas. 
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(EI03CG05RS-05) Manipular objetos pequenos, 

construindo brinquedos ou jogos e utilizar 

instrumentos como palitos, rolos e pequenas 

espátulas em suas construções, cada vez com 

maior destreza. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMA 

BNCC RCG DCM 

(EI03TS01) Utilizar sons 

produzidos por materiais, objetos 

e instrumentos musicais durante 

brincadeiras de faz de conta, 

encenações, criações musicais, 

festas. 

(EI03TS01RS-01) Utilizar sons produzidos por 

materiais, objetos e instrumentos musicais 

durante brincadeiras de faz de conta, 

encenações, criações musicais, festas, 

enfatizando a cultura local e regional. 

(EI03TS01BA-02) Identificar sons de gaita, 

violão, violino, entre outros. 

(EI03TS01BA-03) Apreciar apresentações de 

músicas da cultura local e regional, 

reconhecendo os instrumentos tocados (violão, 

gaita, tambor, entre outros. 

(EI03TS01BA-01) Utilizar sons produzidos por 

materiais, objetos e instrumentos musicais, após 

participar de passeios para conhecer, interagir e 

valorizar os espaços culturais e da comunidade, onde 

existam manifestações culturais locais de canto, dança, 

artesanato, culinária, obras de arte, etc; 

(EI03TS01BA-02) Brincar com elementos da natureza: 

terra, água, ar, em espaços não estruturados que 

possibilitem recuperar, na brincadeira, elementos, 

aguçando a imaginação, a criatividade, o encantamento, 

a curiosidade; 
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(EI03TS01RS-04) Cantar canções conhecidas 

acompanhando o ritmo com gestos ou com 

instrumentos musicais. 

(EI03TS01RS-05) Apreciar e valorizar a escuta 

de obras musicais de diversos gêneros, estilos, 

épocas e culturas, da produção brasileira, rio-

grandense e de outros povos e países. 

(EI03TS01RS-05) Produzir sons tentando 

reproduzir as músicas ouvidas, utilizando 

materiais alternativos. 

(EI03TS01RS-06) Produzir sons com o corpo, 

palmas, estalos, sopros, reconhecendo suas 

diversas possibilidades. 

(EI03TS01BA-03) Participar de práticas de preparação 

da terra, semear, plantar, cultivar e colher flores, 

legumes, hortaliças, plantas, ervas aromáticas, etc; 

(EI03TS01BA-04) Brincar de colecionar sementes, 

folhas, conchas, pedras, etc; 

(EI03TS01BA-05) Explorar, conhecer, nomear e utilizar 

as cores primárias, como também fazer misturas de 

diferentes cores produzindo diferentes tonalidades; 

(EI03TS01BA-06) Brincar com elementos da cultura 

brasileira de várias regiões, aprendendo sobre suas 

brincadeiras e brinquedos, costumes, festas, profissões, 

crenças, etc; 

(EI03TS01BA-07) Brincar de fazer comidinha com 

folhas, terra, sementes, areia e água com auxílio do 

adulto; 

(EI03TS01BA-08) Brincar e explorar diferentes espaços 

da natureza, subindo em árvores ou ficando à sua 

sombra, sentindo-a e compreendendo a interação que 

existe entre as árvores e a vegetação que está ao redor, 
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com os animais que se alimentam desses frutos , com 

as nuvens que trazem chuva, com a sensação 

agradável gerada pela sua presença; 

(EI03TS01BA-09) Brincar em lugares que despertem 

interesse em explorar, conhecer e contemplar pequenos 

animais; 

 (EI03TS01BA-10) Ser estimulado a olhar com 

admiração, desfrute, reverência e respeito a natureza; 

(EI03TS01BA-11) Encantar-se e sentir a beleza do dia 

de sol, das nuvens, da brisa e do vento, se possível, 

comer fruta tirada do pé, ouvir o canto dos pássaros, 

admirar a beleza do céu estrelado, os mistérios de 

trovões e tempestades; 

(EI03TS01BA-12) Ficar ao ar livre sobre colchonetes, 

redes, tapetes desfrutando do espaço aberto e com 

sombra, dos momentos de tranquilidade e paz; 
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(EI03TS02) Expressar-se 

livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 

(EI03TS02RS-01) Expressar-se livremente por 

meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e 

tridimensionais, a partir da cultura local e 

regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EI03TS02BA-01) Expressar-se livremente por meio de 

produções artísticas, engenhocas, brinquedos, 

utilizando diferentes materiais como tocos, gravetos, 

fios, lãs, tecidos, garrafas pet, latas, sementes, 

conchas, tubos, tampas, embalagens, rolhas, pedras, 

etc; 

(EI03TS02BA-02) Confeccionar dobraduras e criar 

enredos, histórias e brincadeiras; 

 (EI03TS02BA-03) Participar de cinemas de rua ou de 

cinemas organizados na instituição, para assistir curtas 

metragens, desenhos, pequenos documentários; 

(EI03TS02BA-04) Ouvir histórias de contos de fadas, 

lendas, fábulas e criar cenários, personagens, tramas e 

enredos nas brincadeiras de faz de conta; 

(EI03TS02BA-05) Participar de rodas de conversa com 

artistas locais, conhecendo sua história de vida e suas 

obras; 

(EI03TS02BA-06) Fazer leituras e releituras de obras 

de arte; 
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(EI03TS02BA-07) Colecionar ou ter a disposição nos 

espaços da instituição um banco de imagens para ser 

apreciada, explorada, manuseada como: fotos, imagens 

e ilustrações artísticas de carros novos e antigos, 

animais, alimentos, flores, diferentes arquiteturas de 

casas, prédios e castelos, imagens de ruínas, cavernas, 

bosques, templos, igrejas, monumentos, esculturas, 

pinturas, imagens cotidianas de pessoas e lugares, etc; 

(EI03TS02BA-08) Criar habilidades no uso de materiais 

como lápis de cor, lápis de escrever, canetinhas, 

canetões, canetas, giz de cera, borracha, tesoura, cola, 

régua, apontador; 

(EI03TS02BA-09) Participar da organização de 

exposições de suas produções artísticas e dos colegas, 

convidando os pais e a comunidade para participar e 

apreciar; 

(EI03TS02BA-10)   Manusear e apreciar álbuns de 

fotografias, catálogo de obras de arte, de obras 

literárias, álbuns de figurinhas; 
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(EI03TS02BA-11) Participar de espetáculos musicais, 

apresentações de danças folclóricas, da região e outros 

estilos e ritmos; 

(EI03TS02BA-12) Participar de danças, brincadeiras e 

movimentos livres instigados por músicas de diferentes 

estilos; 

(EI03TS02BA-13) Assistir pequenas peças teatrais de 

fantoche, de sombras, de bonecos, de mímica, de 

palhaços, circo, entre outras; 

(EI03TS02BA-14) Participar da produção de pequenas 

peças teatrais aprendendo e interagindo com elementos 

do teatro, como cenários, figurinos, personagens, 

cenas, improvisações, palco, iluminação, roteiro, etc; 

(EI03TS02BA-15) Vestir-se fantasiar-se brincando de 

ser o outro (pessoas, personagens) utilizando fantasias, 

acessórios, sapatos, roupas, chapéus, lenços, 

maquiagens, etc. 

(EI03TS03) Reconhecer as 

qualidades do som (intensidade, 

(EI03TS03RS-01) Brincar com música, 

explorando objetos ou instrumentos musicais 

(EI03TS03BA-01) Reconhecer as qualidades do som 

(intensidade, duração, altura e timbre), utilizando 
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duração, altura e timbre), 

utilizando-as em suas produções 

sonoras e ao ouvir músicas e 

sons. 

para experimentar e interpretar seu ritmo ou 

imitar, inventar e reproduzir criações musicais. 

(EI03TS03RS-02) Brincar com instrumentos 

musicais típicos da cultura local e regional. 

instrumentos musicais e brinquedos sonoros, sons da 

natureza, dos animais e ruídos do entorno; 

(EI03TS03BA-02) Criar pequenos ritmos sonoros e 

inventar músicas; 

 (EI03TS03BA-03) Participar de cantorias ouvindo e 

aprendendo canções de diversos estilos musicais e de 

diversas culturas (acalantos, folclóricas, infantis, 

clássicas, eruditas, instrumentais); 

(EI03TS03BA-04) Explorar e brincar com chocalhos, 

pandeiros, molhos de chaves, guizos, apitos, reco-

recos, clavas, triângulos, castanholas e outros 

instrumentos musicais. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  

BNCC RCG DCM 

(EI03EF01) Expressar ideias, 

desejos e sentimentos sobre 

suas vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita 

(EI03EF01RS-01) Comunicar-se com diferentes 

intenções, em diferentes contextos, com diferentes 

interlocutores, respeitando sua vez de falar e 

escutando o outro com atenção. 

(EI03EF01BA-01) Expressar ideias, desejos e 

sentimentos sobre suas vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita participando do uso da 

linguagem verbal em variadas situações de seu 
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espontânea), de fotos, desenhos 

e outras formas de expressão. 

(EI03EF01RS-02) Valorizar a história da cultura 

local e regional, o vocabulário, as comidas, as 

vestimentas, as danças, as festividades típicas. 

cotidiano, nas conversas, nas brincadeiras, nos relatos 

dos acontecimentos, nas músicas e nas histórias; 

 (EI03EF01BA-02) Possibilitar às crianças a 

compreensão das mensagens emitidas pelos adultos e 

colegas, como pedidos, perguntas, explicações e 

informações; 

(EI03EF01BA-03) Proporcionar momentos em que 

haja produção oral de pequenos textos pelas crianças 

com ajuda de colegas e adultos, estimulando a 

imaginação e a criatividade; 

(EI03EF01BA-04) Proporcionar momentos que as 

crianças possam realizar e formular perguntas e 

respostas durante a rotina, favorecendo a ampliação 

do vocabulário e ideias; 

(EI03EF01BA-05) Explorar e produzir desenhos 

utilizando diferentes suportes como papel, papelão, 

tecido, plástico, terra, parede, azulejos, quadros 

negros, calçadas e com diferentes elementos gráficos 

como tintas, lápis pinceis, aquarelas, folhas, carvão, 
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algodão, gravetos, canudinhos, esponjas, entre outros; 

(EI03EF01BA-06) Brincar com impressões digitais e 

com carimbos; 

(EI03EF01BA-07) Brincar de ilustrar com desenhos as 

canções, poesias, trava-línguas, parlendas, passeios, 

recontos de histórias, o percurso da casa até a escola. 

(EI03EF02) Inventar brincadeiras 

cantadas, poemas e canções, 

criando rimas, aliterações e 

ritmos. 

(EI03EF02RS-01) Conhecer, explorar e recontar 

parlendas, lendas, cantigas folclóricas, cantos, 

músicas, versos, trovas, declamações, trava-

línguas de artistas regionais para compor e 

recompor produções, canções e melodias de 

diferentes formas, brincadeiras de roda, poemas e 

ditados da cultura local e regional. 

(EI03EF02RS-02) Declamar poesias, parlendas 

preferidas, fazendo uso de ritmo e entonação. 

(EI03EF02RS-03) Divertir-se e interessar-se por 

brincar com textos poéticos, lendas, parlendas, 

cantos, entre outros, da cultura regional, em suas 

brincadeiras livres com outras crianças. 

(EI03EF02BA-01) Inventar brincadeiras cantadas, 

poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos 

ao ouvir e contar histórias curtas, das mais variadas, 

presentes nos livros, nas tradições, nas suas histórias, 

dos professores, pais, pessoas da comunidade com 

recursos diferentes como fantoches, dedoches, caixa 

secreta, fantasias e outros. 
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(EI03EF03) Escolher e folhear 

livros, procurando orientar-se por 

temas e ilustrações e tentando 

identificar palavras conhecidas. 

(EI03EF03RS-01) Relacionar imagens à escrita, 

levantando hipóteses sobre as mesmas, por meio 

de livros com temas voltados aos contos e 

histórias da cultura local e regional. 

(EI03EF03BA-01) Escolher e folhear livros (jornais, 

revistas, gibis, rótulos e placas informativas), 

procurando orientar-se por temas e ilustrações e 

tentando identificar palavras conhecidas; 

(EI03EF03BA-02) Levar livros de histórias para 

compartilhar com a família. 

(EI03EF04) Recontar histórias 

ouvidas e planejar coletivamente 

roteiros de vídeos e de 

encenações, definindo os 

contextos, os personagens, a 

estrutura da história. 

(EI03EF04RS-01) Recontar histórias ouvidas e 

planejar coletivamente formas diferenciadas de 

apresentar a mesma utilizando diversos recursos 

tecnológicos. 

(EI03EF04RS-02) Identificar personagens, 

cenários, trama, sequência cronológica, ação e 

intenção dos personagens. 

(EI03EF04BA-01) Recontar histórias ouvidas e 

planejar coletivamente roteiros de vídeos e de 

encenações, definindo os contextos, os personagens, 

a estrutura da história, brincando de reinventá-las e 

recontá-las por meio de mímicas, dramatizações, 

narrativas, desenhos tentativas de escrita e outros; 

(EI03EF04BA-02) Modificar sequências de histórias, 

usando diversos temas, animais, meio ambiente, 

brinquedos, sucatas (materiais não estruturados), 

vídeos educativos. 
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(EI03EF05) Recontar histórias 

ouvidas para produção de 

reconto escrito, tendo o professor 

como escriba. 

(EI03EF05RS-01) Recontar coletivamente história 

ouvida, reinventando os finais de histórias, tendo o 

professor como escriba. 

(EI03EF05RS-02) Compreender que a escrita 

representa a fala. 

(EI03EF05RS-03) Participar de situações coletivas 

de criação ou reconto de histórias. 

(EI03EF05BA-01) Recontar histórias ouvidas para 

produção de reconto escrito, tendo o professor como 

escriba por meio de relato escrito ou de desenhos. 

(EI03EF06) Produzir suas 

próprias histórias orais e escritas 

(escrita espontânea), em 

situações com função social 

significativa. 

(EI03EF06RS-01) Expressar vivências a partir de 

pesquisas, junto à família, de histórias regionais, 

relatando de forma oral ou através de desenhos. 

(EI03EF06RS-02) Produzir as próprias histórias, a 

partir de histórias e lendas contadas. 

(EI03EF06BA-01) Produzir suas próprias histórias 

orais e escritas em situações com função social, tendo 

suas histórias e narrativas registradas por meio de 

escrita, vídeos, fotos, desenhos, valorizando sua 

linguagem, seus pensamentos, sua imaginação; 

(EI03EF06BA-02) Participar de visitas à estação de 

rádio, gráficas, editoras, empresas de publicidade e 

propaganda para conhecer as diferentes formas de 

comunicação oral e impressa. 

(EI03EF07) Levantar hipóteses 

sobre gêneros textuais 

veiculados em portadores 

(EI03EF07RS-01) Levantar hipóteses em relação 

à linguagem escrita, realizando registros de 

palavras por meio de escrita espontânea. 

(EI03EF07BA-01) Conhecer e fazer uso social de 

vários gêneros textuais como : listas, bilhetes, 

convites, receitas, notícias, curiosidades, histórias 
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conhecidos, recorrendo a 

estratégias de observação 

gráfica e/ou de leitura. 

(EI03EF07RS-02) Interessar-se pela escuta da 

leitura de diferentes gêneros textuais. 

entre outros; 

(EI03EF07BA-02) Favorecer o uso de diferentes 

gêneros (listas, rótulos, parlendas, receitas) e 

portadores textuais (calendário, jornal, livros, revistas) 

para que conheçam e identifiquem os sons iniciais e 

finais, letras e numerais, assim como manipular e 

brincar com jogos (alfabeto móvel, dominó, quebra 

cabeça, bingo) e objetos ( régua, controle remoto, 

calculadora, teclados, fita métrica, telefone, sapatos 

entre outros). 

(EI03EF08) 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.). 

(EI03EF08RS-01) Identificar um livro pela leitura 

do título. 

(EI03EF08RS-02) Apresentar uma história, 

mostrando a capa do livro, o título e o nome do 

autor. 

(EI03EF08RS-03) Identificar portadores de 

gêneros textuais que sejam típicos da cultura local 

e regional. 

(EI03EF08BA-01) Selecionar, manusear, explorar, ler 

e conhecer livros de histórias, de contos, onde estejam 

presentes as diferentes culturas; 

(EI03EF08BA-02) Participar de contação de histórias, 

contos, lendas que remetam, reconheçam e valorizem 

as diferentes culturas; 

(EI03EF08BA-03) Frequentar bibliotecas ou espaços 

de leitura, tendo tempo suficiente para manusear, 

explorar e interagir com as diferentes linguagens dos 
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livros, revistas, gibis e outros; 

(EI03EF08BA-04) Incentivar a leitura diária, através da 

Leitura deleite. 

(EI03EF09) Levantar hipóteses 

em relação à linguagem escrita, 

realizando registros de palavras 

e textos, por meio de escrita 

espontânea. 

(EI03EF09RS-01) Levantar hipóteses em relação 

a linguagem escrita por meio de escrita 

espontânea. 

(EI03EF09RS-02) Compreender que textos como 

lista de compras, cardápio, carta, recado, receita, 

etc, tem uma função social. 

(EI03EF09RS-03) Reconhecer letras do seu nome 

e dos colegas, escrevendo espontaneamente. 

(EI03EF09RS-04) Apreciar e conhecer a biografia 

e obras de artistas da cultura local e regional. 

(EI03EF09BA-01) Levantar hipóteses em relação à 

linguagem escrita, realizando registros de palavras e 

textos que possibilitem a escrita espontânea do nome 

próprio para que as crianças identifiquem suas 

produções; 

(EI03EF09BA-02) Favorecer o uso de diferentes 

materiais escritos (fichas, cartazes, crachás, chamada, 

listas, livros, agendas, cadernos com o nome delas); 

(EI03EF09BA-03) Possibilitar situações reais que as 

crianças escrevam o primeiro nome em caixa alta; 

(EI03EF09BA-04) Possibilitar a escrita do nome 

próprio pelas crianças com a utilização de dobraduras 

limitando o espaço e ordenando o tamanho da escrita; 

(EI03EF09BA-05) Possibilitar às crianças representar 

graficamente algumas letras ou palavras com e sem 
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ajuda de modelos; 

(EI03EF09BA-06) Possibilitar a escrita do nome 

próprio pelas crianças com a utilização de diferentes 

materiais (tinta, lápis, giz, lixa, areia, carvão, papel, 

canetinha, pincel e outros). 

           

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

BNCC RCG DCM 

(EI03ET01) Estabelecer relações de 

comparação entre objetos, observando 

suas propriedades. 

(EI03ET01RS-01) Estabelecer relações de 

comparação entre objetos da cultura local 

e regional, observando suas propriedades 

e comparando com objetos das demais 

culturas. 

(EI03ET01BA-01) Estabelecer relações de comparação 

entre objetos, observando suas propriedades e 

explorando elementos, produzir edificações, montagens, 

estruturas com blocos, peças, pedras, madeira, 

gravetos, galhos, folhas, tecidos, colchões, caixas, 

legos, argolas, entre outros materiais; 

(EI03ET01BA-02) Promover situações que envolvam as 

crianças nas ações de comparar, classificar e ordenar 

de acordo com as relações quantitativas dos objetos. 
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(EI03ET02) Observar e descrever 

mudanças em diferentes materiais, 

resultantes de ações sobre eles, em 

experimentos envolvendo fenômenos 

naturais e artificiais. 

(EI03ET02RS-01) Participar de diversas 

situações de exploração de objetos, 

materiais e fenômenos. 

(EI03ET02BA-01) Explorar as características de 

diversos elementos naturais e objetos, tais como 

tamanho, som, forma, cor, textura, peso, densidade, 

luminosidade, funcionalidade, procedência e utilidade 

reagrupando-os e ordenando-os segundo critérios 

diversos, além de explorar situações sociais cotidianas 

reais ou de fantasia, identificando os participantes, seus 

pontos de vista e possíveis conflitos. 

(EI03ET03) Identificar e selecionar 

fontes de informações, para responder 

a questões sobre a natureza, seus 

fenômenos, sua conservação. 

(EI03ET03RS-01) Perceber as mudanças 

climáticas e suas diferenças nas quatro 

estações do ano, comparando 

características da região onde vive com as 

demais regiões do Estado, observando 

suas semelhanças e diferenças. 

(EI03ET03RS-02) Realizar experiências 

como a da chuva, utilizando um vidro 

suspenso e uma chaleira, pequenos 

terrários e observar como eles se 

desenvolvem. 

(EI03ET03BA-01) Identificar e selecionar fontes de 

informações, para responder a questões sobre a 

natureza, seus fenômenos, sua conservação, através 

da manipulação de objetos de diferentes massas, 

temperaturas e volumes, participando da produção de 

receitas de bolos, doces, tortas pães, bolachas, 

brincando com a mistura de ingredientes e explorando 

sua curiosidade com misturas, texturas, aromas, 

sabores, quantidades, pesos, como os fenômenos 

químicos de assar e cozinhar, observando a 

transformação dos ingredientes, bem como degustar os 
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(EI03ET03RS-03) Passear pelos arredores 

da escola e observar o relevo, expandir 

para observações de mapas, confeccionar 

maquetes para demonstrar depressões, 

planaltos, planícies, etc. 

alimentos produzidos e registrar a vivência; 

(EI03ET03BA-02) Construir hipóteses, dialogar e 

aprender sobre os fenômenos naturais como chuvas, 

tempestades, trovões, raios, geadas, neves, etc; 

(EI03ET03BA-03) Construir hipóteses e aprender sobre 

a existência do sol, da lua, dos planetas; 

(EI03ET03BA-04) Participar e propor práticas de 

sustentabilidade como a correta destinação do lixo, 

práticas de economizar água e luz; 

(EI03ET03BA-05) Participar de passeios de exploração, 

apreciação e conhecimento da biodiversidade presente 

na natureza; 

(EI03ET03BA-06) Brincar livremente em sintonia com 

plantas, vegetação num ambiente agradável com uma 

mistura de sol, sombra, cor, textura, aroma e suavidade 

que proporcionam um sentimento de prazer, 

tranquilidade, paz e harmonia; 

(EI03ET03BA-07) Brincar com elementos na natureza 

como tocos, troncos, gravetos, areia, água, materiais 
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manipuláveis, ampliando o grau de inventividade e 

criatividade como possibilidades de descobertas; 

(EI03ET03BA-08) Ter contato frequente e brincar com 

animais, estabelecendo relações afetivas e de cuidado; 

(EI03ET03BA-09) Brincar de explorar e desvendar os 

segredos da natureza utilizando-se de instrumentos e 

brinquedos como lupa, termômetro, binóculo, luneta, 

telescópio e outros; 

(EI03ET03BA-10) Registrar por meio de vídeos e fotos 

os lugares, plantas, animais e objetos encontrados 

durante os passeios, visitas, brincadeiras e explorações; 

(EI03ET03BA-11) Aprender pequenas práticas de 

consumo responsável, conversando, pesquisando, 

refletindo sobre o que realmente é necessário; 

(EI03ET03BA-12) Organizar e participar, com as 

famílias e a comunidade, oficinas de produção e ou 

conserto de brinquedos, feiras de troca de objetos, 

livros, revistas, brinquedos, aprendendo modos de 

negociação que não estão relacionados ao valor 
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monetário dos objetos e os seus significados afetivos; 

(EI03ET03BA-13) Reaproveitar restos de lã, envelopes, 

papéis coloridos, embalagens e caixas de papelão, 

criando materiais e objetos que servirão para enfeitar 

murais, decorar festas, inventar fantasias, transformar-

se em brinquedos e obras de arte. 

(EI03ET04) Registrar observações, 

manipulações e medidas, usando 

múltiplas linguagens (desenho, registro 

por números ou escrita espontânea), 

em diferentes suportes. 

(EI03ET04RS-01) Registrar observações, 

manipulações e medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por números 

ou escrita espontânea), utilizando tabelas, 

gráficos, cartazes, medidas em receitas, 

desenhos. 

(EI03ET04BA-01) Registrar observações, 

manipulações e medidas, usando múltiplas 

linguagens, brincar de medir espaços, materiais e 

objetos presentes no seu cotidiano, utilizando de 

diferentes formas de medida, mãos, palmos, pés, 

cabos de vassoura, fitas métricas, réguas entre 

outros; 

(EI03ET04BA-02) Brincar de desenhar objetos, 

paisagens, experimentando trabalhar com perspectivas, 

tamanhos, posição, etc; 

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras 

de acordo com suas semelhanças e 

diferenças. 

(EI03ET05RS-01) Reconhecer a classificar 

os objetos da cultura local e regional. 

(EI03ET05BA-01) Classificar objetos e figuras de 

acordo com suas semelhanças e diferenças 

experimentando espaços e materiais com diferentes 
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alturas, comprimentos, espessuras e descobrir 

diferentes localizações, utilizando-se de pequenos 

mapas, plantas baixas, setas, legendas entre outros, 

contemplando a cultura local e regional; 

(EI03ET05BA-02) Construir e experimentar diferentes 

percursos como ruas, labirintos, para compor cenários 

de brincadeiras, de carrinho, conhecendo algumas 

regras de trânsito; 

(EI03ET05BA-03) Brincar com diferentes sólidos 

geométricos presentes nos objetos, materiais, espaços 

reconhecendo semelhanças e diferenças. 

(EI03ET06) Relatar fatos importantes 

sobre seu nascimento e 

desenvolvimento, a história dos seus 

familiares e da sua comunidade. 

(EI03ET06RS-01) Reconhecer sua 

identidade, seu nome, através de uma 

linha de tempo confeccionada com fotos 

do nascimento até a idade atual. 

(EI03ET06RS-02) Identificar através de 

cenários (fotos, cenas, imagens), 

características da cultura local e regional 

como: comidas, jogos, vestuários, 

(EI03ET06BA-01) Relatar fatos importantes sobre seu 

nascimento e desenvolvimento, a história dos seus 

familiares e da sua comunidade. 
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linguagem, crenças populares, bebidas, 

entre outras. 

(EI03ET06RS-03) Criar a sua árvore 

genealógica com a ajuda dos familiares 

contando sua história de vida. 

(EI03ET07) Relacionar números às 

suas respectivas quantidades e 

identificar o antes, o depois e o entre 

em uma sequência. 

(EI03ET07RS-01) Relacionar números à 

sua respectiva quantidade e identificar o 

antes, o depois e o entre em uma 

sequência de forma oral. 

(EI03ET07BA-01) Relacionar números às suas 

respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e 

o entre, em uma sequência, utilizando a contagem em 

diversas situações cotidianas: dos brinquedos, dos 

objetos, dos dedos das mãos, das peças, das datas, 

das idades, dos preços, sempre em contextos 

significativos; 

(EI03ET07BA-02) Fazer registros de quantidades 

utilizando diversas estratégias como bolinhas, 

risquinhos, desenhos, cores, em contextos 

significativos, até chegar à escrita convencional dos 

números; 

(EI03ET07BA-03) Participar de brincadeiras e 

interações de uso de conhecimentos temporais: ontem, 
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hoje, amanhã, manhã, tarde, noite, antes, agora, 

depois; 

(EI03ET07BA-04) Brincar de organizar coleções de 

tampinhas, bolinhas, pedrinhas, moedas, medalhas, etc. 

(EI03ET08) Expressar medidas (peso, 

altura etc.), construindo gráficos 

básicos. 

(EI03ET08RS-01) Expressar medidas 

(peso, altura, etc.) de forma prática, 

coletiva e lúdica (gráficos básicos). 

(EI03ET08RS-02) Compreender, analisar, 

descrever, vivenciar e relacionar situações 

de trajeto, percurso e localização no 

espaço físico externo. 

 

(EI03ET08BA-01) Expressar medidas de (peso, altura, 

volume etc.) construindo gráficos por meio de medidas 

das crianças; 

(EI03ET08BA-02) Possibilitar às crianças a  

visualização e acompanhamento de suas próprias 

medidas, peso e altura; 

(EI03ET08BA-03) Promover leituras de histórias que 

envolvam noções de medidas. 
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HISTÓRICO – FOTOGRÁFICO 

    
ENCONTRO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SMECD E GESTORES 

       
ENCONTRO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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ENCONTRO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
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Grupos de estudos sobre os objetivos de aprendizagem na Educação Infantil 
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Grupos de estudos sobre os objetivos de aprendizagem na 

Educação Infantil 
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       Grupos de estudos sobre os objetivos de aprendizagem no Ensino Fundamental 
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             Grupos de estudos sobre os objetivos de aprendizagem no Ensino Fundamental 
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Grupos de estudos sobre os objetivos de aprendizagem na Educação Infantil 
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