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CARTA DO SECRETÁRIO E DO PRESIDENTE DA 
UNDIME 

 
Prezado(a) professor(a),  

Ao publicar a primeira edição do Currículo Paulista, manifestamos a 
expectativa de que as orientações didático-pedagógicas nela contidas 
contribuam para que se efetivem situações de aprendizagem desde a Educação 
Infantil e em cada componente que integra o Ensino Fundamental nas escolas 
da rede pública.  

Preparados por especialistas de cada área do conhecimento, com a 
valiosa participação crítica e propositiva dos profissionais do ensino e da 
comunidade - realizada através das consultas públicas - o Currículo Paulista 
constitui orientação básica para o trabalho do professor em sala de aula. 
Esperamos que seja utilizado como instrumento para alavancar o ensino de 
qualidade, objetivo primordial desse projeto, realizado graças ao regime de 
colaboração entre o Estado e os Municípios de São Paulo.  

Resultado de esforço contínuo no sentido de apoiar e mobilizar os 
professores para alcançar a excelência na Educação Básica no Estado de São 
Paulo, o Currículo Paulista se desdobrará em documentos de orientações 
complementares e na formação docente. Projetos e orientações técnicas 
complementarão a proposta pedagógica, fornecem apoio aos professores e 
gestores para que sua aplicação seja constantemente atualizada, mantendo uma 
base comum de conhecimentos, habilidades e competências, aberta às 
diversidades do alunado, às especificidades das escolas e os desafios da 
contemporaneidade.  

Contamos com o acolhimento e a colaboração de vocês, pois seu trabalho 
cotidiano engajado será indispensável à consolidação de práticas docentes 
transformadoras. Esperamos que o material preparado contribua para valorizar 
o ofício de ensinar e que possibilite formar crianças e jovens com igualdade e 
equidade.  

Bom trabalho!  

João Cury Neto 

Secretário da Educação do Estado 

de São Paulo 

Luiz Miguel Garcia 

Presidente da União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Ensino de 

São Paulo
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CARTA DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE SÃO 
PAULO 

 
 
 
Prezados Professores e Gestores, 
 
 

Este é o Currículo Paulista. É chegada a hora da mobilização de todos 

para a sua implementação. Esse é o desafio para o ano de 2019, que é um ano 

de estudo e avaliação das propostas, para os ajustes necessários, com a 

participação de todos os professores e gestores, para que em 2020 tenhamos 

um currículo mais afinado à representatividade do Estado de São Paulo, como 

foi intencionado na sua construção. 

Pela primeira vez temos um currículo pensado para a Educação Básica. 

Partindo dos princípios da Base Nacional Comum Curricular – BNCC e das 

características da educação paulista, são articuladas as etapas da Educação 

Infantil e dos 9 anos do Ensino Fundamental, prevendo a integração do Ensino 

Médio. 

O currículo enseja a participação e as contribuições do movimento de 

consulta pública e seminários regionais, que deram voz a todos os cantos do 

Estado, por meio de seus representantes em uma verdadeira colaboração 

democrática e ética, como a nossa educação merece! 

Esperamos que todos sintam-se representados em cada um dos 

elementos que o compõem. 

 
Coordenação
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O CURRÍCULO PAULISTA 

 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEESP) e a União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de São Paulo (UNDIME/SP), 

seguindo no compromisso público de propor percursos para a melhoria do 

ensino e aprendizagem, apresentam o Currículo Paulista como documento 

orientador da Educação Básica nas escolas dos municípios e do Estado de São 

Paulo. Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 

toda a Educação Básica iniciou-se uma nova etapa de construção curricular no 

Estado de São Paulo.  

Esta nova etapa teve início em 2018, quando a Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo (SEESP) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação de São Paulo (UNDIME/SP) efetivaram, em regime de colaboração 

e por meio de um conjunto de ações, oportunidades para que todas as redes de 

educação e sociedade pudessem participar da construção curricular.  

O regime de colaboração tem como objetivo romper a fragmentação das 

políticas educacionais e contribuir com as aprendizagens dos estudantes para 

melhorar a qualidade da educação além de pensar na integração da Educação 

Infantil com o Ensino Fundamental e deste com o Ensino Médio. O processo 

colaborativo que envolveu diversos atores educacionais, como redatoras e 

redatores municipais e estaduais, estudantes, professoras e professores, 

gestoras e gestores, dirigentes, familiares e sociedade civil, que se caracterizam 

como coautoras e coautores deste documento. 

A partir dos direitos de aprendizagem propostos na BNCC, os redatores 

alinharam diversos documentos curriculares de Municípios e do Estado, que 

resultaram no documento base, que foi para uma consulta online.1 Com 90,8% 

                                                        
1 Familiares, professores, gestores, dirigentes, estudantes e representantes das universidades e da sociedade 

civil fizeram as suas contribuições somando um total de 44.443 pessoas, que puderam contribuir com 2.557.779 
participações em cada parte do documento e 103.425 sugestões para os textos introdutórios, as habilidades dos 
componentes curriculares do Ensino Fundamental e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Educação 
Infantil. Estas foram incorporadas e discutidas em 87 seminários regionais com a participação de 29.786 professores e 
gestores. Este público envolveu a representatividade de 597 municípios, além da rede pública estadual. 
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de aprovação, foi possível articular sugestões e contribuições com o 

conhecimento pedagógico dos currículos em curso como referência, acrescidos 

de experiências escolares de sucesso. A partir destes recursos, a SEESP e a 

UNDIME/SP deram início a uma contínua produção e divulgação de subsídios, 

em regime de colaboração, para que as escolas do Estado e dos Municípios 

participassem, de forma qualificada, da construção do currículo. 

O Currículo Paulista é direcionado para os seguintes objetivos: 

 

§ Assegurar os direitos de aprendizagem de todos os estudantes 

paulistas, garantindo o que está previsto na BNCC, dando 

continuidade aos documentos que o antecederam e 

contextualizando as competências e as habilidades com as 

especificidades do Estado de São Paulo. 

§ Trazer os princípios orientadores para uma escola que busca o 

desenvolvimento pleno de seus estudantes, por meio de um 

currículo de Educação Integral, indispensável na formação dos 

indivíduos em suas dimensões: biológica, afetiva, social, cultural e 

profissional no mundo contemporâneo. 

§ Reafirmar os princípios de colaboração e democracia que deram 

origem ao documento. 

§ Subsidiar a construção de materiais de apoio e programas 

específicos de modo a valorizar as experiências das diversas redes 

e compartilhar o conhecimento produzido por todos.  

§ Valorizar a Proposta Pedagógica de cada escola do território. 

 

O Currículo Paulista apresenta, assim, os objetivos orientadores para 

uma escola comprometida com seu tempo, contextualizada, na qual assegura-

se a aprendizagem para todos os estudantes, considerando aspectos sociais, 

culturais, intelectuais, físicos, corporais e afetivos voltados aos desafios 

presentes e futuros que se apresentam (e se reapresentam) na vida cotidiana 

dos estudantes. 
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Processo de Construção do Currículo Paulista 

 

 

A partir de 2017, com a homologação da BNCC, as redes de ensino 

passaram a ter uma referência nacional, plural, contemporânea, que estabeleceu 

com clareza o conjunto de aprendizagens essenciais e os direitos de 

aprendizagem, tornando obrigatório a elaboração ou adequação dos currículos 

em todo o território nacional.  

Dessa forma, apresentar um currículo alinhado à BNCC é integrar a 

política nacional, estadual e municipal da Educação Básica, criando condições 

favoráveis para alinhamentos e fomento a ações fundamentais à educação, tais 

como: 

 

§ A formação de professores; 

§ O desenvolvimento da política de avaliação mais justa; 

§ A elaboração de conteúdos educacionais passíveis de serem 

reconhecidos em todo o território nacional; 

§ O estabelecimento de critérios para a oferta de infraestrutura 

adequada para o pleno desenvolvimento da educação; 

§ Patamar comum de aprendizagem para todos os estudantes, 

considerando sistemas, redes e escolas. 

Por um princípio de representatividade, houve a necessidade de iniciar o 

processo a partir dos documentos já existentes no território paulista e de uma 

ampla participação dos profissionais da educação e de toda a sociedade civil 
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para sua construção. Ou seja, procurou-se trazer para o Currículo Paulista a 

representatividade da população, sempre à luz das aprendizagens essenciais 

articuladas ao contexto do território de São Paulo. 

 Nesse sentido, a partir da leitura dos vários currículos recebidos das 

redes municipais e da rede estadual, foram feitas análises e comparações entre 

estes e a BNCC, considerando os direitos de aprendizagem e os campos de 

experiências na Educação Infantil, bem como as habilidades e os objetos do 

conhecimento no Ensino Fundamental, redigiu-se a primeira versão de um 

organizador curricular, disponibilizada para consulta pública, que após, 

realizadas as devidas adequações, subsidiou os seminários regionais. 

As contribuições da consulta e dos seminários viabilizaram a escrita do 

Currículo Paulista, envolvendo as sugestões de diversos segmentos da 

educação e da sociedade paulista em um processo de construção colaborativa.2 

                                                        
2 As contribuições provenientes da consulta foram analisadas por uma equipe de redatores, coautores desse 
currículo. Todas foram classificadas de acordo com 08 Critérios de Não Elegibilidade e os que não se enquadravam 
neles foram considerados “Elegíveis” a serem incorporados ao documento. N1 - Sugestões a materiais e currículos 
anteriores a V0, conforme segue: N2 - Comentários que não possibilitam o aprimoramento da V0; N3 - Comentários 
a respeito de Infraestrutura Física, Recursos Didáticos e Recursos Humanos; N4 - Sugestões registradas em local 
inadequado; N5 - Comentários ou solicitações de formação inicial ou continuada de profissionais da educação; N6 
- Comentários com manifestação política e/ou partidária fora do contexto da V0; N7 - Replicação de competências, 
habilidades e direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento sem alteração, sugestão ou justificativa; N8 
- Comentários que atentam contra a dignidade humana e a legislação vigente. As informações coletadas em alguns 
dos critérios de não exigibilidade serão utilizados na construção de subsídios para documentos complementares e 
ações de formação ou levantamento de indicadores para as redes de ensino. 
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Número de participantes para texto introdutório, Educação Infantil e 

componentes do Ensino Fundamental. 

 

 

Número de sugestões da consulta pública on-line. 
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Taxa de aprovação dos componentes na Consulta Pública por Texto 

Introdutório, por componente e Educação Infantil 
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CONTEXTO HISTÓRICO E REGIME DE COLABORAÇÃO 

 

Em 2017, com a homologação da BNCC para a Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, a educação paulista iniciou um ciclo de reflexão e 

planejamento de suas políticas públicas educacionais, voltadas para assegurar 

as aprendizagens essenciais que toda cidadã e cidadão devem desenvolver ao 

longo da Educação Básica. Sob este princípio, a SEESP e a UNDIMESP 

reforçaram seu regime de colaboração, planejando uma série de ações para a 

construção do Currículo Paulista. As ações partem de uma linha histórica 

preexistente no território de São Paulo, considerando a continuidade e 

aprimoramento das políticas educacionais do Estado de São Paulo e dos 

Municípios Paulistas.  

A respeito do regime de colaboração, a Constituição Federal de 1988 

prevê, em seu artigo 211, que “a União, os Estados e os Municípios organizarão 

em regime de colaboração seus sistemas de ensino”. A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN/1996) traz em seus princípios os diferentes 

papeis dos entes federados – ou seja, Municípios, Estados e a União – para 

garantir acesso à Educação de qualidade em todo o território nacional.  

Lembramos, ainda, que as estratégias da Meta 7 do Plano Nacional de 

Educação (PNE) indica a pactuação como ferramenta para definir as diretrizes 

pedagógicas, a criação de indicadores de avaliação, de índices de qualidade de 

serviços e de formação de professores das redes. Além disso, ao definir objetivos 

para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a meta 

estabelece uma ação coordenada entre redes e sistemas de ensino, de forma a 

qualificar o indicador geral do país quanto à aprendizagem e quanto a melhorar 

o fluxo escolar, considerando que muitos estudantes passam por transições 

entre Redes Municipais e Estaduais ao longo de sua vida.  

Fundamentados no contexto apresentado, que demanda um regime de 

colaboração no atendimento da população do Estado de São Paulo, a SEESP e 

a UNDIMESP uniram-se frente ao desafio do desenvolvimento da educação por 

meio da construção do Currículo Paulista.  
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O Papel da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo - SEESP 

 

A política educacional da SEESP estava expressa em seu referencial 

curricular desde 2008, quando se iniciou o processo de implementação do 

Currículo Oficial de São Paulo, contemplando as áreas de Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, fundamentado no 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para compreender, 

viver e conviver no mundo contemporâneo.  

Especificamente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o “Programa 

Ler e Escrever” e o “Projeto Educação Matemática nos Anos Iniciais – EMAI” 

compreenderam ações articuladas que inclui formação de professores, 

professores coordenadores e técnicos, acompanhamento das aprendizagens, 

elaboração e distribuição de materiais pedagógicos, entre outros subsídios, 

constituindo-se em política pública voltada a promover a melhoria do ensino 

nessa etapa da Educação Básica. A meta proposta é ver plenamente 

alfabetizadas todas as crianças com até sete anos de idade (2º ano do Ensino 

Fundamental). Após a aquisição da escrita alfabética, busca-se garantir que 

adquiram as competências necessárias para adequar seu discurso oral e escrito 

às diferentes situações comunicativas, intenções e interlocutores. Por fim, 

espera-se que tenham desenvolvido seu raciocínio lógico-matemático. Essas 

ações abarcam o “Programa de Integração Estado/Município”, que oferece 

parceria técnico-pedagógica e distribuição de materiais didáticos para o 

desenvolvimento de ações educacionais nas escolas das redes públicas 

municipais.  

No Ensino Fundamental dos Anos Finais e no Ensino Médio, a SEESP, 

por meio do “Programa São Paulo faz Escola”, produziu Cadernos do Professor 

e do Aluno que apresentam situações de aprendizagem ou sequências didáticas, 

organizadas por componente curricular, semestre, ano e série. Os Cadernos 

orientam a gestão da aprendizagem em sala de aula, oferecendo sugestões de 

metodologias e estratégias de trabalho, experimentações, projetos coletivos, 

atividades extraclasse e estudos interdisciplinares, além de sugestões para a 

avaliação e a recuperação da aprendizagem. Ainda, o Caderno do Gestor 
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propiciou ocasião para se refletir e colocar em prática ações de organização do 

cotidiano escolar. 

 

O Papel da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de São 
Paulo – UNDIME SP 

 

Devido à dimensão territorial do Estado de São Paulo e a sua organização 

política, a UNDIMESP, com sua missão de articular, mobilizar e integrar 

Dirigentes Municipais de Educação para construir e defender a educação pública 

com qualidade social, tem assumido papel e participação fundamental na 

construção de uma política educacional em regime de colaboração para a 

construção de um currículo para o Estado.  

Neste processo de corresponsabilização pela (re)elaboração curricular, a 

UNDIMESP assegura a unidade da ação institucional, afirmando a diversidade 

e o pluralismo. Também garante o princípio da gestão democrática, que tem 

como base: ações pautadas pela ética, transparência, legalidade e 

impessoalidade; autonomia frente a governos, credos e outras instituições; e 

visão sistêmica na organização da educação.  

É importante destacar que, em relação ao currículo da Educação Infantil, 

há propostas e experiências curriculares diversas em todos os Municípios do 

Estado de São Paulo, que, uma vez mapeadas, serviram para discussão e 

construção de um diagnóstico que subsidiou o currículo proposto no regime de 

colaboração com o SEESP.  

Diante do exposto destaca-se que, a partir do regime de colaboração 

estabelecido, a SEESP e a UNDIMESP, por meio dos seminários, possibilitou 

interlocuções  e proposituras referentes à Educação Integral, ao 

desenvolvimento de competências, a progressão da aprendizagem e questões 

relativas à coerência, a unidade e integralidade do documento, para introdução, 

Educação Infantil, Matemática Anos Iniciais, Matemática Anos Finais, Língua 

Portuguesa Anos Iniciais, Língua Portuguesa Anos Finais, Ciências da Natureza, 

História, Geografia, Arte, Língua Inglesa, Educação Física e Ensino Religioso. 
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A partir do trabalho dos redatores que alinharam a BNCC, os currículos 

dos Municípios e do Estado e as contribuições oriundas da consulta pública on-

line e dos seminários regionais presenciais, surge o Currículo Paulista, em seis 

volumes: 

 

 

Volume 1 – Educação Infantil 

Volume 2 – Ensino Fundamental – Linguagens e suas Tecnologias. 

Volume 3 – Ensino Fundamental – Matemática e suas Tecnologias. 

Volume 4 – Ensino Fundamental – Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

Volume 5 – Ensino Fundamental – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

Volume 6 – Ensino Fundamental – Ensino Religioso. 

  

 

Um Currículo de Educação Integral comprometido com seu tempo 

Em uma sociedade em constante mudanças, percebe-se a diversidade 

sociais e culturais, meios de interação e comunicação, relações de trabalho, 

novas profissões, avanços científicos e tecnológicos, nas mais diversas áreas 

da vida humana, incluindo novas formas de se relacionar com o conhecimento 

por meios digitais, que exigem cidadãos e cidadãs preparados para participar e 

intervir no mundo em que vivem. 

Nesse contexto plural, dar significado a aquilo que se aprende na vida 

escolar envolve, como previsto na BNCC, “um olhar inovador e inclusivo a 

questões centrais do processo educativo: o que aprender, para que aprender, 

como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como 

avaliar o aprendizado”, e ainda, compreender que o acesso ao conhecimento e 

aos bens culturais é um direito de todas e todos. 

Em resposta às necessidades de rever o processo educativo, é importante 

refletir o que é Currículo, a quem se destina e o significado dele para aqueles 

que ensinam e para quem aprende. Esta reflexão, que deve ser contínua na 
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educação, confere legitimidade ao processo de ensinar e de aprender e, ao 

mesmo tempo, realça as características compartilhadas do compromisso com 

uma educação pública de qualidade, que promova a igualdade de direitos e a 

equidade em seus processos.  

A BNCC preconiza a concepção de que, quando o Currículo explicita para 

a Educação Básica os direitos que devem ser asseguradas para todos(as) os(as) 

cidadãos(ãs), expressa a igualdade educacional, estabelecendo as 

aprendizagens essenciais que devem ser consideradas e atendidas. Isso incluí, 

também, que todos (as) devem ter acesso ao ingresso e permanência garantindo 

seu direito de aprender. 

Ainda, mesmo assegurando as aprendizagens essenciais para toda a 

Educação Básica, deve ser obrigatória a concepção de que as necessidades 

para o desenvolvimento das aprendizagens não são iguais para todos (as) 

estudantes, ou seja, a equidade deve estar presente em todos os âmbitos da 

escola. 

Quando o Currículo adquire forma e significado na relação de quem 

ensina e de quem aprende, é que a escola se constitui como espaço privilegiado 

de formação e transformação, ao (re)organizar e ampliar vivências e novas 

experiências, respeitando o contexto onde a aprendizagem ocorre de forma a 

fazer sentido para a vida dos estudantes.  Assim, pautado pelo seu compromisso 

social, o Currículo Paulista não poderia ser de outra forma, que não um currículo 

de Educação Integral. 

Considerando a Educação Integral como princípio, o Currículo passa a 

trazer orientações que vão muito além de um conjunto de conteúdos, habilidades 

e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Abre-se espaço para que 

sejam discutidos, ampliados e aprofundados conjuntos de orientações para 

integração curricular, bem como meios para melhorar as relações humanas e 

permitir o desenvolvimento do projeto de vida individual e coletivo, entre outros 

aspectos capazes de promover uma sociedade melhor e mais inclusiva, além de 

atender às especificidades de cada estudante. 

O Currículo Paulista, alinhado a BNCC, envolve práticas que considerem:  

§ A formação e o desenvolvimento humano global, em sua 
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complexidade, integrando as dimensões intelectual (cognitiva), 

física e afetiva. 

§ Uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do 

jovem e do adulto, de suas ações e pensamentos; 

§ Que considere o professor em sua pluralidade e integralidade no 

âmbito pessoal e profissional; 

§ Uma educação que acolha e reconheça as pessoas em suas 

singularidades e diversidades;  

§ A escola, como espaço de aprendizagem, de cultura e de 

democracia inclusiva, em suas metodologias para o ensino e a 

aprendizagem; 

§ A não discriminação, o não preconceito e o respeito às diferenças. 

A partir das perspectivas apresentadas, o Currículo deve ser observado, 

repensado e refletido na escola, por todas e todos envolvidos no processo 

educacional, uma vez que a orientação de um currículo incide nos fazeres 

técnicos de docentes, estudantes, equipe gestora e funcionários, nas relações 

humanas no interior da escola e no seu entorno. Também, se reflete no 

acompanhamento dos processos e procedimentos, nas formas e tempos de 

atualização e mudança de práticas, alterando a importância de materiais e 

espaços de ensino e de aprendizagem.   

Deve-se planejar os percursos dos alunos na escola para garantir uma 

formação integral que possibilite desenvolver sua autonomia para gerenciar a 

própria aprendizagem (aprender a aprender), para a transposição dessa 

aprendizagem em intervenções concretas e solidárias (aprender a fazer e a 
conviver) e para o processo da construção de sua identidade, aprimorando as 

capacidades de situar-se e perceber-se na diversidade, de pensar e agir no 

mundo (aprender a ser). Ao considerar a autonomia e a construção da 

identidade como pontos fundamentais da Educação Básica, fomenta-se a 

construção de espaços para a articulação entre o desenvolvimento das 

dimensões intelectual, socioemocional, física e cultural.  

Assim diferenciado, o espaço escolar é canal privilegiado para ampliação 

de conhecimento – decorrente das vivências e das etapas da aprendizagem 

formal – considerando-se o legado histórico, científico, cultural ao longo dos 
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tempos, que deve ser apresentado; conhecido e reconhecido por meio do 

Currículo. 

O Currículo Paulista se concretizará nas diversas atividades realizadas 

nos diferentes espaços da escola que, intrinsicamente são espaços de 

aprendizagem, e ainda naqueles que ultrapassam os muros físicos. Isto também 

ocorre na medida em que a escola orienta e promove atividades em ambientes 

não formais de aprendizagem, tais como museus e ainda naqueles considerados 

objetos de pesquisa, de estudos do meio e em outras atividades articuladas ao 

seu entorno e à comunidade em geral, considerada a diversidade de territórios 

e contextos. Assim, não existe atividade extracurricular pois todas as atividades 

desenvolvidas pela escola devem ser planejadas de acordo com o Currículo, 

sendo, portanto, curriculares, incluindo aquelas relacionadas à avaliação. 

O ensino deve considerar a necessidade de vincular a escola à vida, 

envolvendo todos os componentes curriculares e os campos de experiência e 

aprendizagem em toda a Educação Básica, e que por muitos anos tem sido uma 

tarefa dificultosa.  

É necessário mudar o olhar que se tem sobre o (a) estudante, 

considerando suas potencialidades, interação com o meio, deixando a cultura do 

indivíduo e avançando para o sujeito, enquanto cidadão (ã), com todas as 

variáveis que o envolve e o consolida numa sociedade democrática. 

Assegurando-se como um currículo de Educação Integral, há um 

elemento fundamental, previsto intencionalmente para a Educação Básica, que 

possibilita criar pontes que possam ligar estudantes aos conhecimentos 

produzidos e testados na prática: a aprendizagem colaborativa. 

Este processo deve ser capaz de promover a empatia, a colaboração e a 

resolução de problemas, tanto no contexto do ensino e da aprendizagem como 

também no contexto da formação docente. Para tanto, a aprendizagem 

colaborativa, potencializa a progressão e complexidade do que se aprende e 

requer valorização do diálogo e da escuta crítica. 

Professoras e professores devem assumir o compromisso de promover 

uma experiência de aprendizagem coesa, estruturada, intencional, 

compromissada e problematizadora, para possibilitar o protagonismo dos (as) 
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estudantes, desenvolvendo um conjunto de competências que envolvam 

colaboração, respeito, pensamento crítico, resolução de problemas, 

responsabilidade e autoconhecimento.  

Todos os fundamentos apresentados requerem dos docentes e equipe 

gestora práticas voltadas à equidade e à igualdade para crianças, adolescentes, 

jovens e adultos – com respeito e com atenção adequados à Educação Especial, 

à Educação de Jovens e Adultos, à Educação do Campo, à Educação Escolar 

Indígena e à Educação Escolar Quilombola. 

 

Competências Gerais para a Educação Básica 

Em um Currículo que tem como objetivo desenvolver competências e 

habilidades em todo o percurso da Educação Básica, há a exigência de um 

entendimento comum sobre competência. Assim, consideramos fundamental 

observar a orientação da BNCC sobre competência: 

 

Competência é definida como a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 

(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores 

para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 

pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 

 

A partir desta definição, apresenta-se as 10 Competências Gerais da 

BNCC para a Educação Básica:  

 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 

continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva.  

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 

ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 
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criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas.  

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico- 

cultural.  

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 

de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 

(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 

produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria 

na vida pessoal e coletiva.  

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias 

do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao 

seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 

formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 

respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o 

consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento 

ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e 

as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, 

com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
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seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.  

 

Posto que a educação se dá no processo de vida do estudante, é 

importante reconhecer a inter-relação entre as Competências Gerais e as 

Habilidades propostas, e desenvolver intencionalmente essa estrutura em todo 

movimento educacional proposto. 

 

Progressão das Habilidades 

No Currículo Paulista, a Educação Infantil, passa a ser reconhecida como 

uma importante etapa da Educação Básica, a partir dos Direitos de 

Aprendizagem, indicados nos Campos de Experiência; que por sua vez apontam 

quais experiências são fundamentais e devem ser desenvolvidas de forma a 

contribuir para que a criança aprenda e se desenvolva.  

No Ensino Fundamental, são apresentadas, as cinco áreas de 

conhecimento: Linguagem e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Matemática e suas 

Tecnologias e Ensino Religioso; com as respectivas competências, assim como 

os componentes curriculares e as competências específicas de cada um deles. 

Dessa forma, durante o percurso escolar do estudante, as áreas e componentes 

devem interagir contribuindo para a Educação Integral, considerando o 

desenvolvimento cognitivo, que inclui o emocional, de forma intencional, 

respeitando as diversidades da comunidade escolar e do seu entorno. 

A progressão das habilidades é compreendida pela relação entre o 

processo cognitivo e o objeto do conhecimento ao se mobilizar uma ação no 

percurso das aprendizagens dos (as) estudantes, iniciando nos bebês para toda 

a vida. O Currículo Paulista, de forma didática, para assegurar onde ser quer 

chegar ao promover as aprendizagens e construir competências, organiza as 
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habilidades nos diversos períodos e etapas da Educação Básica, tornando-as 

mais complexas e aprofundadas a medida que o(a) estudante percorre sua 

trajetória escolar.  

A progressão respeita o atendimento das especificidades dos bebês, das 

crianças, dos adolescentes que passam por uma série de mudanças 

relacionadas a aspectos físicos, biológicos, cognitivos, afetivos, sociais, 

emocionais, entre outros. Essas mudanças, impõem desafios à prática docente 

e devem ser consideradas nas progressões das habilidades como modo de 

significar aquilo que se aprende e respeitar a construção da identidade e 

desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. 

Conforme a BNCC, há uma atenção dedicada às mudanças próprias 

dessa fase de transição entre infância e adolescência, que demandam a 

compreensão do adolescente como sujeito em desenvolvimento, com 

singularidades e formações culturais e de identidades próprias, que devem estar 

contempladas nas práticas escolares diferenciadas, capazes de atender suas 

necessidades e diferentes modos de inserção social. 

Ainda, a BNCC propõe aos Anos Iniciais uma articulação com a Educação 

Infantil, por meio da valorização das situações lúdicas de aprendizagem, 

prevendo tanto a progressiva sistematização das experiências quanto o 

desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo, novas 

possibilidades de ler, de formular hipóteses e de elaborar conclusões sobre os 

fenômenos, buscando a construção do conhecimento. 

Nessa fase o estudante se encontra num processo de desenvolvimento 

que repercute em suas relações consigo mesmo, com os outros e com o mundo, 

na afirmação de sua identidade e no reconhecimento de suas potencialidades. 

É momento apropriado para estimular o pensamento criativo, lógico e crítico 

fazendo uso de tecnologias, de informação e comunicação possibilitando a 

ampliação de sua compreensão, do mundo e das relações entre indivíduos e 

com a natureza, fortalecendo sua capacidade de questionar, argumentar e 

interagir em diversas situações. 

Destaca-se que nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, o aluno 

deve ser envolvido em práticas diversificadas de letramento, por meio da leitura 
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e escrita com foco na apropriação do sistema de escrita alfabética de modo 

articulado ao desenvolvimento das habilidades do Currículo. 

Na transição dos estudantes do 5º ano para o 6º ano, estão presentes 

tradicionalmente mudanças na estrutura escolar e na forma de concebê-los 

nessa etapa do ensino. O Currículo, mesmo sendo da Educação Básica, 

enfrentará as rupturas decorrentes da diferenciação dos componentes 

curriculares. 

É necessário fazer as articulações entre os anos para que a progressão 

das habilidades continue interligada na trajetória do(a) estudante, assegurando 

que aqueles que encontrem dificuldades para o desenvolvimento da sua 

proficiência, recebam apoios fundamentais e mediados, de modo intencional, 

pelos professores, recuperando o ritmo da aprendizagem e evitando rupturas, a 

fim de garantir maiores condições de sucesso, principalmente do 5º para o 6º 

ano.  

O Currículo Paulista apresenta em sua progressão das habilidades o 

objetivo de proporcionar ao estudante um processo de constantes interações nas 

relações entre os objetos de conhecimento e o desenvolvimento das habilidades, 

buscando fomentar uma aprendizagem colaborativa, pautada na convivência 

corresponsável, e contribuindo para a construção da identidade e para o 

desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. 

O enfoque, dado para os Anos Finais, concretiza a Educação Integral, e 

ainda, expressa a identidade do segmento de modo a assegurar os direitos de 

aprendizagem dos estudantes, respeitando seu contexto e enfatizando a sua 

postura protagonista. Nesta etapa da Educação Básica conforme destaca a 

BNCC deve-se “fortalecer a autonomia desses adolescentes, oferecendo-lhes 

condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes 

conhecimentos e fontes de informação”. 

 

Cultura Digital 

No momento de pensar no que ensinar, deve-se considerar que os (as) 

estudantes colocam-se de modo diverso na sociedade, de forma a estabelecer 



   26 

novas conexões com seus pares, com o ambiente, construído e natural, sendo 

influenciados e influenciando os aspectos socioeconômicos e culturais.  

Há que se considerar e valorizar a tecnologia na escola e na vida do 

estudante, como o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

– TDIC e Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC que correspondem 

a todas as tecnologias que interferem e fazem a mediação de todos os processos 

de comunicação e informação. Trata-se do uso de recursos tecnológicos 

integrados entre si, como por exemplo, hardware, software e telecomunicações, 

nas investigações, no ensino e na aprendizagem.  

A cultura digital envolve o uso ético, crítico e criativo das ferramentas 

tecnológicas tendo em vista a comunicação, o compartilhamento de informações 

e conhecimentos. Assim, os (as) estudantes são levados a resolver situações 

problematizadoras e a exercer o protagonismo e a autoria. 

Movimentar-se por um mundo digital exige o enfrentamento de 

professores(as) e estudantes para participar de um meio computacional, 

utilizando ferramentas digitais, linguagem de programação e a produção de 

mídias, permeado por um pensamento que envolva o domínio de algoritmos e 

análise de dados, com consciência do impacto que pode ser causado na vida 

das pessoas, compreendendo que a inclusão digital também é um direito na 

construção da sociedade contemporânea. 

O uso de tecnologias digitais está presente nas habilidades que compõem 

as unidades temáticas do Currículo Paulista desde os Anos Iniciais perpassando 

pelos Anos Finais do Ensino Fundamental. As tecnologias digitais estão 

agregadas ao currículo como recurso pedagógico e como forma de proporcionar 

aos estudantes novas aprendizagens, modificando as aulas ao favorecer 

aprendizagens colaborativas e o uso de ferramentas que podem inovar o 

processo de ensino e da aprendizagem, complementando outras abordagens 

didáticas no desenvolvimento das habilidades. 

Dada a importância das ferramentas digitais é fundamental investir neste 

quesito quando se trata da formação de professores de forma que o uso da 

tecnologia seja contextualizada, aproximando a sala de aula da sociedade da 

informação no qual todos estamos inseridos. Ainda, pela sua capacidade de 
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interação, pode intensificar o relacionamento entre professor e estudante, que 

passam a encontrar formas diferentes de compartilhar conhecimentos distintos, 

além daquelas que são usualmente predominantes, como o livro didático, mas 

que se complementam em relação ao uso de tecnologias. 

  A BNCC enfatiza as significativas mudanças sociais que a cultura digital 

promove nas sociedades contemporâneas. 

 

Em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de informação e 

comunicação e do crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de 

computadores, telefones celulares, tablets e afins, os estudantes estão 

dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como consumidores. Os 

jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da cultura digital, 

envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimidiática e 

multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais 

ágil.  

          

Mesmo reconhecendo que ainda temos desafios quanto a infraestrutura 

e o acesso a todas as tecnologias do mundo digital, o Currículo Paulista 

resguarda a importância de se prever e assegurar o compromisso com o 

desenvolvimento de uma atitude crítica do estudante em relação à 

“multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais”, reconhecer o potencial de 

comunicação e interação das tecnologias e o compartilhamento de significados 

e conhecimento entre os professores e os estudantes. 

  

Avaliação 

Ao se pensar em um currículo por objetivos de desenvolvimento, 

competências e habilidades, a avalição deve ser concebida como meio de 

acompanhar, orientar e reorientar o desenvolvimento da aprendizagem dos 

estudantes paulistas. Essa é uma perspectiva importante do Currículo. 

O processo de avaliação, deve considerar o uso de instrumentos e formas 

de registros diversificadas para se observar, no desenvolvimento da 
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aprendizagem, princípios que contribuam para a Educação Integral dos 

estudantes.  

Para o professor, a avaliação deve ser utilizada como um fundamento que 

permeia o processo do ensino e da aprendizagem, trazendo subsídios para rever 

seu plano pedagógico, reorientando a partir do contexto do (a) aluno (a), a tempo 

de assegurar os direitos de aprendizagem no período escolar no qual se 

encontra, assumindo um cunho qualitativo, voltado à compreender os resultados 

expressos a curto e longo prazo, explícitos e ocultos, garantindo a progressão 

das proficiências nas habilidades e a progressão das habilidades ao longo dos 

anos. 

A avaliação integra e constitui um espaço crítico-reflexivo da prática 

docente, possibilitando para as aprendizagens coerência com os princípios 

educacionais de desenvolvimento pleno, a partir do percurso realizado (a) pelo 

estudante entre o que se almeja e o que se concretiza. Esta perspectiva 

contrapõem a cultura de avaliação como medida e verificação, tornando-se um 

processo humanizador, que se compromete de modo ético na formação de 

crianças, adolescentes, jovens e adultos. Da mesma forma os processos de 

recuperação e de aprofundamento dos estudos devem ser considerados como 

momentos para ampliar e diversificar o tratamento das habilidades e a 

abordagem de conteúdos previstos.  

 Para concretizar essa proposta do Currículo, é necessária a utilização de 

vários tipos de instrumentos de avaliação, de forma que as habilidades previstas 

no Currículo Paulista tornam-se indicadores no processo avaliativo de onde se 

quer chegar, sendo importante para a gestão pedagógica em sala de aula, como 

também para a gestão escolar e na elaboração de políticas públicas,  

concretizando o monitoramento e o acompanhamento do princípio de assegurar 

aprendizagens essenciais a todos os(as) estudantes paulistas. 

Dimensões Integradoras da Aprendizagem: uma outra concepção central 
do currículo 

Não há como promover o desenvolvimento pleno de cada estudante sem 

realizar uma integração contínua entre os diversos componentes curriculares, 

sob a perspectiva da Educação Integral, ao longo da Educação Básica. O 



   29 

Currículo Paulista, além da organização prevista pela BNCC, apresenta uma 

outra organização focada nas inter-relações das habilidades, as quais possuem 

objetos de conhecimento que explicitam intenções voltadas para a 

Comunicação/Oralidade, Leitura e Escrita; Espaços, Tempos e Movimentos; 

Ética, Diversidade e Sustentabilidade; Convivência e Solidariedade, 

denominadas como Dimensões Integradoras da Aprendizagem. 

As Dimensões Integradoras da Aprendizagem são um conjunto 

organizado de habilidades que desenvolvem transversalmente os objetos de 

conhecimento, relacionados à uma perspectiva da trajetória do estudante, a 

partir das áreas de conhecimento e campos de experiência, integrando-os para 

além do componente. 

Elas foram pensadas como formas de enfocar algumas intencionalidades, 

que compõem de modo complementar, fundamentos importantes para o 

desenvolvimento da Educação Integral. 

As dimensões oportunizam ainda, o trabalho com projetos, bem como a 

formação de professores independente de sua área de atuação específica, de 

modo complementar e alinhado à perspectiva do trajeto das aprendizagens. Elas 

comunicam ano a ano, com cada componente uma possibilidade entre outras de 

conhecer o currículo por um recorte de habilidades que representam todas as 

áreas do conhecimento. 

De natureza contextual, as Dimensões Integradoras da Aprendizagem 

têm o objetivo de iniciar no currículo a integração de diversos conhecimentos, na 

organização do Currículo Paulista, respeitando a progressão de habilidades, as 

temáticas e os contextos que permeiam os distintos componentes curriculares. 

As quatro dimensões interagem de modo complementar, que de modo 

articulado e dinâmico, não apresenta linearidade organizacional, nem 

fragmentações. Cada uma delas compõem um núcleo interdisciplinar a ser 

considerado em cada etapa ou ano da Educação Básica.  

As habilidades, propostas, foram planejadas para promover o 

desenvolvimento integral da aprendizagem, articulando-se de modo intencional 

para favorecer a prática pedagógica, referenciada a partir de um vértice do 

currículo, um núcleo comum que valoriza perspectivas mais amplas do que a do 
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componente encerrado em si. Essas habilidades, a serem desenvolvidas pelos 

diferentes componentes curriculares ao longo da Educação Básica, podem se 

repetir nas quatro dimensões por conter interfaces entre si, o que implica que 

não são exclusivas de uma única dimensão, mas para resguardar a 

intencionalidade, foram apresentadas didaticamente em um modo dentre outros 

possíveis de organização delas. 

 

v Comunicação/Oralidade, Leitura e Escrita 
O ser humano é constituído na Linguagem. Nesse sentido, a dimensão 

Comunicação/Oralidade, Leitura e Escrita, perpassa todos as competências 

e habilidades do currículo e tem como perspectiva formar estudantes 

multiletrados. Para tanto, da ênfase as experiências na linguagem e na 

comunicação relacionadas às diversas manifestações e interações humanas em 

todos os seus espaços de vivência. 

Propõe que haja uma intencionalidade em se trabalhar com a cultura, as 

mídias e as linguagens conhecidas no contexto do aluno, ampliando-o e 

fomentando a crítica, a pluralidade e a ética, próprias da vida democrática. Busca 

alinhar habilidades em diferentes componentes que propiciam a produção de 

textos diversos, que orientem a ampliação do repertório cultural de cada 

estudante. Por ser uma perspectiva que valoriza o multiletramento deve 

considerar variadas produções, que envolva o uso de tecnologias digitais. 

 

v Espaços, Tempos e Movimentos  
A constituição do humano na linguagem envolve a sua corporalidade e 

existência biopsicossocial, o que possibilita diferentes percepções, modos e 

perspectivas do mundo. O desenvolvimento das habilidades, como manifestação 

humana, é envolvido por referenciais do contexto que expressam formas de 

perceber o tempo e o existir nos espaços, a partir de diferentes medidas, 

organizações e relações. Isso pode ser percebido no modo como são 

organizadas em cada indivíduo as vivências escolares, a passagem do tempo, 

as manifestações comportamentais, as diferentes relações, os significados 

atribuídos ao conhecimento, as projeções futuras, a valorização do passado, que 
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subsidiam a constituição da identidade e dão sentido aos aspectos sociais.  

Assim, a dimensão Espaços, Tempos e Movimentos envolve um 

conjunto de habilidades que explicitam e desenvolvem a relação de organização 

das aprendizagens, permeadas pelos modos como o aluno concebe o tempo e 

o espaço, suas unidades de organização ou medidas. Também parte do princípio 

de expor que esses modos de existir são percebidos e construídos socialmente 

em diferentes momentos, tanto no âmbito das áreas do conhecimento, quanto 

das relações voltadas às aprendizagens. 

A organização do espaço no tempo pode assumir diferentes 

conformações a partir das possibilidades de movimento instauradas pelo ser 

humano. Dessa forma, tempo e espaço podem assumir plasticidade, ao se 

modificar conforme as experiências vividas, o que leva a significação do contexto 

na aprendizagem, além de permear a trajetória escolar ampliando-se nas 

relações com o conhecimento, que dão sentido para aquilo que se aprende, 

compreendendo e interagindo (movimentando-se), nas estruturas sociais, 

culturais, biológicas e psicológicas construídas pelos sujeitos social e 

individualmente.  

 

v Ética, Diversidade e Sustentabilidade  
A dimensão Ética, Diversidade e Sustentabilidade comporta conjunto 

de habilidades que explicitam e desenvolvem o compromisso do estudante 

consigo, com o outro e com o meio, a partir das demandas da sociedade 

contemporânea e de outras mobilizações próprias da natureza humana em 

relação à saúde, à diversidade e à sustentabilidade, tendo como pano de fundo 

a ética nessas relações.  

Depende de uma necessária articulação contida na sustentabilidade, que 

diz respeito ao ambiental, ao social, à economia, ao espiritual, à política e ao 

cultural, exigidas para se estabelecer uma educação cidadã, responsável, crítica 

e participativa, princípios do Currículo Paulista, articulando-se as outras 

dimensões, voltada para a construção de um presente e de um futuro 

sustentáveis, sadios e socialmente justos.  
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v Convivência e Solidariedade  
As competências socioemocionais são transversais a todo o currículo. No 

entanto, tendo em vista os desafios de uma sociedade que necessita de reflexão 

crítica sobre a forma que estabelece as relações e a comunicação entre 

pessoas, a dimensão Convivência e Solidariedade, organiza e destaca 

habilidades que tem como foco o desenvolvimento de atitudes, valores e 

comportamentos interpessoais para a construção de uma sociedade entrelaçada 

e permeada pela ética humana. Trata-se do “fazer” humano em sociedade, 

envolvendo uma ação relacional e a vivência de atitudes e valores associados 

ao conviver “com” e o viver “em”, incorporadas de forma intencional ao Currículo. 

Essa dimensão assegura a concretização de uma experiência significativa 

de aprendizagem que respeite o contexto nas relações interpessoais e promova 

as outras três dimensões, atribuindo um significado fundamental na construção 

do fazer humano, no cotidiano escolar, seja no desenvolvimento de atividades e 

projetos. 

O conjunto de habilidades de cada dimensão é apresentada em um 

quadro, por ano, ao final dos organizadores curriculares de cada componente. 

 

Estrutura do Currículo Paulista 

 

O Currículo Paulista está estruturado em seis volumes, sendo um volume 

referente a Educação Infantil e cinco volumes referentes ao Ensino 

Fundamental, contemplando as cinco áreas do conhecimento. 

Os princípios e características próprios da Educação Infantil, bem como 

das áreas de conhecimento e componentes curriculares do Ensino Fundamental 

estão apresentados em textos introdutórios próprios, que lançam luz sobre 

aspectos fundamentais das aprendizagens em cada momento da Educação 

Básica, bem como articulações importantes entre as etapas e entre as áreas de 

conhecimento, a fim de demonstrar a unidade e a integralidade do Currículo.  

Para apresentar e destacar os campos de experiência na Educação 

Infantil e as habilidades no Ensino Fundamental, foram estruturados os 
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organizadores curriculares. O organizador busca, por meio da apresentação das 

aprendizagens esperadas em cada etapa do ensino, exemplificar, conectar e 

tornar o contexto da aprendizagem mais significativo, fundamentando-se nas 

realidades do território paulista e do tempo nos quais as aprendizagens devem 

ocorrer.  

Especificamente no Ensino Fundamental, a perspectiva interdisciplinar ou 

aprofundada dos objetos do conhecimento e indicações sobre o uso de 

metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas estão 

apresentadas na escrita das habilidades e nas orientações complementares, de 

forma a garantir a equidade, igualdade e protagonismo dos estudantes, por meio 

da progressão de aprendizagens e do desenvolvimento integral.  

Também se observa que as habilidades e as orientações complementares 

indicam possibilidades de práticas, situações e procedimentos que motivem e 

engajem cada estudante nas aprendizagens, tendo como referência a sociedade 

e a cultura digital na qual estão inseridos, proporcionando uma relação de ensino 

e aprendizagem no contexto em que elas devem ocorrer.  

É importante destacar que, por ser um referencial para todas as redes e 

escolas do território do Estado de São Paulo, o Currículo Paulista possui seus 

organizadores curriculares estruturados por ano de escolaridade em todos os 

componentes do Ensino Fundamental. Não apresenta as habilidades e objetos 

do conhecimento por bimestre ou trimestre, respeitando a autonomia das redes 

e escolas em sua forma de organização do ano letivo. 

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e as habilidades são 

acompanhados por códigos alfanuméricos que os identificam. A estrutura dos 

códigos de referência das habilidades da BNCC foi mantida, para que, em caso 

de necessidade, seja possível observar sua correlação com às do Currículo 

Paulista.  

Assim, a estrutura do código segue as normativas abaixo: 
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Código alfanumérico para a Educação Infantil 

 

Código alfanumérico para o Ensino Fundamental 

Algumas habilidades da BNCC foram desmembradas, neste caso foi 

acrescentada uma letra ao final do código. Por exemplo: o código EF03CI03B, 
indica EF- Ensino Fundamental; 03 - ano; CI - Ciências; 03- Número da 

habilidade; B – indica que é um desdobramento da habilidade de Ciências 
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EF03CI03. 

Para as habilidades criadas especificamente para o Currículo Paulista, 

manteve-se a mesma normativa do código alfanumérico acrescida de um 

asterisco ao final, indicando que aquela habilidade não tem correspondência na 

BNCC. 

Isto posto, esclarecemos que a Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de São Paulo 

com esta publicação, buscam incentivar a comunidade escolar para o 

desenvolvimento de competências e habilidades de forma refletida e estruturada, 

orientada a atender as demandas do nosso tempo e promover políticas públicas 

capazes de apoiar a comunidade escolar para uma Educação Básica 

significativa para todos.  

Por fim, esperamos que o Currículo Paulista possa, mais do que orientar 

e inspirar o trabalho pedagógico, ser um instrumento de apoio e reflexão nesta 

nova etapa da Educação Básica. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

O programa de apoio à implementação da Base Comum Curricular 

(ProBNCC) foi instituído para sustentar o processo de elaboração e 

implementação dos currículos estaduais e municipais, alinhados a BNCC, em 

regime de colaboração. 

Esse material é resultado da parceria Secretaria de Estado da Educação 

de São Paulo (SEESP) e União dos Dirigentes Municipais de São Paulo 

UNDIME/SP, na busca de ações conjuntas e colaborativas, entre estado e 

municípios pela melhoria da qualidade da educação em âmbito nacional. 

Para a realização do trabalho proposto de (re)elaboração do Currículo 

Paulista, fez-se necessário a constituição de uma equipe de trabalho. A equipe 

responsável pela Educação Infantil foi composta de dois coordenadores 

estadual, uma coordenadora da etapa e três redatores. O trabalho dessa equipe 

foi constituído de encontros formativos, análise e avaliação de currículos 

recebidos dos municípios e a produção escrita desse documento. Ampliando o 

processo colaborativo a equipe contou, também, com a contribuição de 

educadores dos 645 municípios que compõem o estado, por meio da 

participação na consulta pública on-line. Desse processo reflexivo e dialogado é 

que resultou a primeira versão do Currículo Paulista para a Educação Infantil. 

O documento assumiu um caráter preliminar, pois seu objetivo foi 

oportunizar aos representantes dos diferentes municípios paulistas, viabilizado 

pela realização de 91 seminários regionais, a propositura de retificações, 

inclusões, supressões e ampliações nos diferentes textos e organizadores que 

compunham a primeira versão, contextualizando o currículo da Educação 

Infantil.  
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1- Contextualização Histórica da Educação Infantil 
 

Para entender o que a BNCC representa em termos de direito à criança 

faz-se necessário recorrer a história da Educação Infantil no Brasil. Saber de 

onde partimos, onde estamos e onde queremos chegar para traçar novos 

caminhos.  

Nos anos 30, já existiam no Brasil, instituições públicas de proteção à 

criança, mas foi na década de 40 que as ações governamentais se efetivaram 

com um foco na filantropia, no higienismo, na puericultura, vinculadas às 

questões de saúde. As creches eram planejadas como instituições de saúde, 

com rotinas de triagem, lactário, enfermagem e preocupação com a higiene do 

ambiente físico (OLIVEIRA, 2005, p.100). 

Na década de 50, a maioria das creches eram de responsabilidade de 

sociedades filantrópicas com objetivo de suprir as necessidades advindas da 

pobreza (KUHLMANN, 2001).  

Em 1964, foi criado a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM) tendo como proposta uma educação compensatória, buscando a 

redução do fracasso escolar das crianças das classes desfavorecidas, o que 

continuou na década de 70, com a atuação da Legião Brasileira de Assistência.  

Apenas em 1981, com o Programa Nacional da Educação Pré-escolar 

criado pelo MEC, vemos a pré-escola pensada a partir do oferecimento de um 

atendimento de qualidade, levando em conta o direito das crianças e das mães. 

Em São Paulo, a década de 80 foi marcada por movimentos pró-creches, 

influenciado pela luta das mulheres, apresentando reivindicações aos poderes 

públicos, uma luta por direitos sociais e da cidadania que resultou na conquista 

da creche como um direito das crianças e da mulher trabalhadora (MERISSE, 

1997). 

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, ratifica-se os 

princípios da educação infantil, dando a criança de 0 a 6 anos direito de 
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frequentar creches e a pré-escolas. Com a chegada da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (1996) a educação infantil é integrada à Educação Básica.  

Contudo, em 2006, a LDB passa por alterações e reduz o período da 

Educação Infantil para 0 a 5 anos, em razão da ampliação do Ensino 

Fundamental para 9 anos. Em 2013 vemos pela regulamentação da Lei 

nº12.796/2013, a inclusão na LDB da obrigatoriedade de matrícula de todas as 

crianças de 4 e 5 anos na Educação Infantil. 

Nesse percurso histórico de avanços e conquistas da Educação Infantil 

brasileira, em dezembro de 2017 é promulgada a BNCC, em atendimento às 

determinações das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil 

(DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009).  

Dentro desse contexto é possível repensar a construção do currículo 

paulista para a Educação Infantil, tendo como premissa o binômio educar e 

cuidar, considerando os eixos estruturantes presentes na DCNEI, interações e 

brincadeiras, como marco legal da atualidade, com o intuito de superar os 

resquícios do passado assistencialista.  

No cenário estadual o atendimento em creche e pré-escola está acima da 

média nacional, por outro lado existe um déficit de vagas. De acordo com a 

Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD) são atendidos, 

aproximadamente, 40% das crianças, nas creches, e, cerca de, 93% das 

crianças na pré-escola.  

       O estado paulista é economicamente o mais rico do país, com uma 

quantidade elevada de indústrias e grande diversidade em atividades produtivas. 

De acordo com o PNAD, do IBGE, a constituição da população é originaria de 

todas as regiões do país, com uma quantidade maior de nordestinos, 5,6 

milhões, o que representa 12,66% da população do estado. Tais dados 

evidenciam a necessidade de considerar a diversidade cultural ao construir o 

Currículo Paulista, considerando os 645 municípios 

Considerada a primeira etapa da educação básica, é na Educação Infantil 

que acontece o primeiro afastamento da criança do ambiente doméstico, para 

fazer parte de um novo grupo social, ampliando suas relações, regido por uma 
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organização intencional, do qual participam pessoas que não fazem parte do seu 

círculo familiar.  

Nessa perspectiva, as creches e pré-escolas têm como objetivo acolher a 

criança e suas famílias e partilhar os cuidados essenciais a que têm direito na 

infância. Cuidados com seu corpo e pensamento, seus afetos e sua imaginação. 

Além disso, também tem o objetivo de ampliar suas experiências, respeitando 

sua historicidade, construída no ambiente familiar e na comunidade na qual vive, 

articulando-os às propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil, 

a partir de seus interesses e necessidades.  

 À vista disso, faz-se necessário compreender como se dá essa relação do 

cuidar e educar, considerado imprescindível para a construção dos saberes, da 

constituição do sujeito, da aprendizagem e do desenvolvimento, compreendendo 

que espaço e tempo vividos pela criança necessitam de intervenções 

responsivas do(a) professor(a), pois estruturam as brincadeiras e as interações, 

favorecendo a imaginação e a espontaneidade, garantindo ambientes que 

promovam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças – 

conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, contemplados na 

BNCC. 

Para viabilizar as demandas e especificidades do atendimento na Educação 

Infantil, essa etapa da educação básica está organizada no Currículo Paulista, 

assim como na BNCC, por meio de subgrupos etários: bebês (0 a 1 ano e 6 

meses), crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11meses) e 

crianças pequenas (4 a 5 anos e 11 meses). 

 

2- Concepção de Infância 

A concepção de infância no Brasil está em construção pelo esforço conjunto 

de educadores e especialistas na área, esforços registrados nos documentos 

que antecedem a BNCC. A infância não se refere apenas a um tempo 

cronológico, a uma etapa de desenvolvimento, mas, também, a um lugar social 

e simbólico, construídos nas diferentes culturas. Por isso, é preciso falar sobre 
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infâncias no plural, respeitando a diversidade das culturas locais em que estão 

inseridas, nas diversas regiões do Brasil.  

Do ponto de vista do desenvolvimento, a infância caracteriza-se por intensos 

processos cognitivo, físico, social, afetivo, cultural e linguístico. Essa fase da vida 

não pode ser vista como estanque, mas, sim, como processo que produz marcas 

constitutivas da subjetividade, instituindo modos de ser, de estar e de agir no 

mundo, preparando-os para lidar com seu próprio processo de desenvolvimento, 

questões identitárias e de pertencimento, resolução de demandas complexas da 

vida cotidiana, pleno exercício da cidadania e, futuramente, no mundo do 

trabalho, como explicitado na BNCC.  

Por esses motivos, é irrefutável a relevância da Educação Infantil no 

desenvolvimento das infâncias, como base mais importante para a evolução da 

educação das crianças, com vistas à formação integral. 

 

3- Concepção de Criança 

No Brasil é forte a tendência de condicionar a criança para a escola formal 

pela educação preparatória. Não raro se viu, ao longo da história, o 

fortalecimento de uma concepção compensatória e assistencialista, voltada 

exclusivamente para crianças mais desfavorecidas socialmente, reforçando, por 

vezes, uma visão preconceituosa em relação à criança pobre, como se por esse 

motivo, não produzisse conhecimento e cultura, tampouco pudesse se 

desenvolver plenamente. A ideia de que a criança advinda das classes populares 

acumularia carências culturais e por isso, precisaria da compensação influenciou 

fortemente a maneira de pensar o currículo da Educação Infantil desde sua 

origem (Kramer, 1992). 

Contudo, percebemos na LDB 9394/96 a necessidade de um currículo no 

qual a criança é vista como sujeito ativo, marcada por histórias individuais 

construídas pelas vivências culturais. Crianças que imaginam, fantasiam, criam, 

exploram, produzem cultura e possuem um olhar crítico, observadoras e 

transformadoras do mundo. Pela visão singular sobre os objetos, as linguagens 

e as práticas sociais de sua cultura, a criança compreende o mundo e dele 
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participa, construindo conhecimento nas interações com todos os sujeitos e 

contextos aos quais está inserida. Neste sentido ela passa ser vista em seu 

desenvolvimento integral, ou seja, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação familiar. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, em Brasil (2009), 

ratificam a visão da criança compreendida como sujeito histórico e de direitos, 

que, nas interações e práticas do cotidiano, vivencia e constrói sua identidade 

pessoal e coletiva; brinca, imagina, fantasia, aprende, observa, experimenta, 

narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura. 

 

4- Função Social da Instituição de Educação Infantil  
Produtor de conhecimento, o ser humano, procura em sua jornada, 

solucionar problemas que o afetam, criando modos de existir compartilhados. De 

acordo com o psicólogo evolucionista Peter Gray (2015) “nós não teríamos 

sobrevivido sem a habilidade de aprender de forma natural”. Nossos 

antepassados aprendiam e ensinavam por meio de uma educação não formal, 

mas a necessidade de sistematizar ações, de aprimorar e qualificar a vida, 

contribuiu para que desbravassem caminhos para uma educação formal, hoje 

consolidada pela escola.  

 A Instituição de Educação Infantil, por sua vez, é um organismo complexo 

e vital da sociedade, considerado o berço da esperança, por ser um local que 

oportuniza a diminuição dos abismos da desigualdade de oportunidades que 

põem em risco os princípios da humanidade, a paz e o desenvolvimento humano.  

Nesse sentido, faz-se necessário reforçar o papel da pré-escola como uma 

etapa da Educação Básica para atender as especificidades da criança pequena 

sem, contudo, ser preparação para o Ensino Fundamental.  

Assim contrário, essa etapa exige priorizar as interações e as brincadeiras 

como eixos estruturantes para a organização de tempos e espaços, visando a 

garantia de campos abertos para a experiência infantil, o que não combina com 

a proposição de atividades estanques, fragmentadas, estruturadas em folhas e 

apostilas.  
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Uma instituição infantil que prioriza as interações e brincadeira tem a prática 

de ouvir as crianças, por exemplo, sobre como podem ser dispostos os 

brinquedos no parque, como deve ser organizada a biblioteca, assegurando 

livros apreciados por elas. Deixam espaços e abrem possibilidades para que as 

crianças decidam sobre o que querem divulgar nos murais e nas paredes da 

escola, afinal, as paredes comunicam. 

 As crianças precisam ser consideradas também quanto à disposição e 

quantidades de mobiliário da sala, levando em conta suas especificidades e a 

necessidade de movimentar-se, explorar diferentes espaços, criar cenários, 

brincar juntas. Em vista disso, a Base Nacional Comum Curricular é instituída 

como política pública que normatiza a estrutura das instituições educativas, 

tendo como cerne para edificação na nova educação infantil as experiências das 

crianças, valendo-se de seus direitos de aprender e desenvolver, e que podem 

ser trabalhados curricularmente em campos de experiências.  

A escola, instituição de Educação Infantil, no que lhe concerne, tem a 

função de garantir, em suas ações, o compromisso com a formação e o 

desenvolvimento pleno da criança. Compromisso pactuado nas aprendizagens 

essenciais e nas competências gerais da BNCC, normativa que visa garantir a 

igualdade de acesso, permanência, aproveitamento. Outro princípio que deve 

ser contemplado é o referente a equidade, observado por meio de um propósito 

educativo planificado no tempo e no espaço, com função e finalidade expressos 

no cotidiano de nossas escolas, pela consolidação de uma prática que considere 

as especificidades dos alunos em seus tempos de infâncias e juventudes. 

A escola à serviço de uma educação que, conforme a BNCC, “deve visar 

à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a 

complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões 

reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a 

dimensão afetiva. O que significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e 

integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os 

como sujeitos de aprendizagem – e promover uma educação voltada ao seu 

acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades 

e diversidades. Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de 
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democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não 

discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades”. 

 
5- Concepção de Currículo para Educação Infantil 

O currículo tem sua definição a partir do sujeito aprendente, observando a 

originalidade do seu percurso individual. Na DCNEI e na BNCC, a criança é 

colocada no centro da ação educativa em todos os seus aspectos: cognitivos, 

afetivos, corpóreos, estéticos e éticos. Com base em um currículo que tenha a 

criança como agente, o planejamento e a realização de propostas pedagógicas 

devem considerar as experiências cotidianas, a vida real, desde os primeiros 

anos, relacionando as ações pedagógicas com as necessidades e desejos das 

crianças.  

Com isso, a creche e a pré-escola precisam se organizar como espaços de 

acolhimento, com condições que favoreçam o desenvolvimento pleno, num 

ambiente educativo de qualidade, que contribua significativamente para o 

avanço das aprendizagens de todas as crianças. 

Para tanto, faz-se necessário a organização de tempos, espaços, materiais 

e interações a garantir que todas as crianças usufruam do direito de aprender e 

se desenvolvam convivendo, brincando, participando, explorando, expressando, 

e conhecendo-se em contextos culturalmente significativos para elas.  

 

6- Papel do(a) Professor(a) da Educação Infantil 
 

O(a) professor(a), na Educação Infantil, assim como no Ensino Fundamental, 

não pode ser visto como o centro das ações educativas, já que o centro é a 

criança. Nessa visão, o currículo construído deve potencializar as experiências 

das crianças, e o(a) professor(a) orientar esse processo de forma a favorecer a 

construção da identidade, da autonomia e o conhecimento de mundo da criança 

(Parecer 009/2001).  

Para tal, esse educador precisa praticar a escuta ativa e a mediação do 

processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que, a partir das brincadeiras, 
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as ações do cotidiano e do imaginário (faz de conta), se abram, 

intencionalmente, como um mapa de possibilidades educacionais, 

oportunizando experiências que ampliem os horizontes culturais das crianças.   

Por considerar o comportamento do adulto intimamente relacionado ao 

desenvolvimento das potencialidades das crianças, é ele que, como sujeito 

experiente, precisa explicitar em suas práticas sociais, os comportamentos e os 

valores que serão pouco a pouco apropriados pelas crianças na passagem pela 

Educação Infantil.  

Nesse sentido, o(a) professor(a) articulará o seu papel orientador e, também, 

o acolhedor, tranquilizando-as em diferentes situações e colocando-se à 

disposição, propiciando espaços de intervenções pedagógicas importantes para 

o avanço de suas aprendizagens. Tudo isso, para expandir os campos de 

experiências das crianças e facilitar a elas suas primeiras sistematizações, 

resultado das experiências vividas pelas crianças em relação aos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento. 

Dessa forma, é preciso compreender o papel fundamental do(a) professor(a) 

no desenvolvimento das crianças, sob sua responsabilidade, sempre atento aos 

interesses da criança, por meio da gestão de ambientes de aprendizagem e da 

ampliação de campos de experiências que assegurem aprendizagens 

relevantes, priorizando a ação e o ponto de vista das crianças.  

Assim, para o educador exercer seu papel visando uma educação infantil de 

qualidade, é inescusável aprender a interpretar os processos contínuos e 

compreender as percepções, as ideias e os pensamentos das crianças sobre as 

ações dos adultos, também objeto de sua atenção. O(a) professor(a) deve estar 

atento e consciente sobre os interesses que surgem no decorrer do dia, das 

brincadeiras e saber correlacioná-los aos objetivos de aprendizagem, conferindo 

maior intencionalidade às suas próprias intervenções. 

 

7- Perfil do(a) Professor(a) da Educação Infantil 

Os(as) professores(as) da Educação Infantil, pela especificidade necessária 

para essa etapa da Educação Básica, necessitam compreender a singularidade 
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dessa fase, sendo que a vulnerabilidade e a dependência das crianças exigem 

dos(as) professores(as) atitudes voltadas ao cuidar e ao educar.  

A partir da perspectiva do cuidar e do educar, é imprescindível repensar 

novas possibilidades de agir para os profissionais em atendimento a essa faixa 

etária, de modo a incluir o conhecimento de bases científicas do 

desenvolvimento da criança nas diferentes etapas, de bebês a crianças 

pequenas.  

Dessa forma, para garantir que o(a) professor(a) da Educação Infantil 

continue seu processo de aperfeiçoamento, é preciso ir além da formação 

universitária, assegurando-o formação contínua em seus espaços de trabalho a 

potencializar a reflexão sobre as práticas pedagógicas e a possibilidade de 

construir um olhar criterioso sobre a aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças. 

 

8- Organizador Curricular 

Como já mencionado, na Educação Infantil, a aprendizagem e o 

desenvolvimento têm como eixo estruturante as interações e a brincadeira, 

esses garantem os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-

se e conhecer-se.  

Assim, para construir um Currículo que potencialize as aprendizagens e o 

desenvolvimento de bebês (zero a 1 ano e 6 meses), crianças bem pequenas (1 

ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e crianças pequenas (4 anos s 5 anos e 11 

meses) deve-se voltar às vivências e aos conhecimentos construídos pelas 

crianças em seu ambiente familiar, no contexto de sua comunidade e do 

patrimônio cultural no qual a criança está imersa, articulando-os em propostas 

pedagógicas intencionalmente planejadas. 

A BNCC propõe uma organização curricular para Educação Infantil, por meio 

de cinco Campos de Experiências: 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, nos 

quais são contextualizados os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.  
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O organizador pensado para o Currículo Paulista considera ainda que as 

crianças, nessa etapa da Educação Básica, têm especificidades próprias que 

precisam ser consideradas no cotidiano das escolas de educação infantil no 

momento da organização de tempo, espaços e materiais, razão que nos levou a 

contemplar nesse organizador, um espaço denominado “orientações 

complementares”. Nele foi possível trazer algumas sugestões e ou indicações 

sobre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.  

 

9- Progressão na Educação Infantil 

      A infância é entendida como um processo complexo e inteiro não cindido em 

etapas etárias.  Desse modo, para preservar a integralidade da infância, optou-

se por nomear esses grupos de acordo com as etapas da vida, ligados à 

passagens fundamentais vividas nesses diferentes tempos. O bebê, por 

exemplo, se diferencia das crianças bem pequenas pela sua incompletude 

motora, o que exige do adulto e da instituição uma organização acolhedora e 

potencializadora dessa condição. As crianças pequenas, por sua vez, 

diferenciam-se das menores pelo salto na capacidade de representação do 

mundo e projeção das próprias ações, também, porque logo farão uma nova 

passagem, para outra instituição, quando ingressarão no Ensino Fundamental. 

Pensar a infância como um todo implica em considerar as singularidades do 

ponto de vista das experiências humanas de desenvolvimento e as importantes 

passagens vividas pela criança no período que se passa entre seu nascimento, 

até 5 anos e 11 meses. Para compreender essa passagem, na BNCC, optou-se 

por constituir subgrupos distribuídos por momentos da infância, marcados pela 

complexidade no contexto das experiências.  

No trabalho pedagógico voltado para os diferentes agrupamentos, deve-

se manter o equilíbrio entre os objetivos de aprendizagem relacionados aos 

campos de experiência. Dessa forma, ficou estabelecida a divisão da seguinte 

forma: 

Bebês  

(zero a 1 ano e  

6 meses) 

Crianças bem pequenas 

 (1 ano e 7 meses a 3 

anos e 11 meses) 

Crianças pequenas  

 (4 anos a 5 anos e 11 

meses) 
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      Essa divisão não impede as redes municipais de optarem por outra 

organização, desde que sejam garantidos todos os direitos de aprendizagem 

salvaguardados nos Objetivos de Aprendizagem, presentes nos Campos de 

Experiências. . 

 

10- Avaliação na Educação Infantil - Documentação pedagógica 

O processo de ensino e de aprendizagem ensino–aprendizagem ocorre de 

maneira contínua, progressiva e expansiva. Nesse processo são levadas em 

consideração as ações cotidianas, as deduções, inferências, suposições e as 

descobertas. Nessa etapa, a avaliação tem como objetivo principal acompanhar 

o processo de aprendizagem e de desenvolvimento, fortalecendo a autoestima 

da criança e orientando suas ações de modo que os objetivos propostos na 

BNCC e descritos no currículo paulista sejam alcançados, considerando as 

estratégias usadas pelos(as) professores(as)  

           No que se refere ao trabalho dos(as) professores(as), é pressuposto 

fundante nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil que a 

avaliação seja instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na busca de 

melhores caminhos para orientar as aprendizagens das crianças. Dessa 

maneira, a avaliação é também um instrumento que aponta ao(a) professor(a) a 

necessidade de, quando necessário, corrigir rotas de seus planos de trabalho, 

ajustar as velas e retomar caminhos. Por fim, a avaliação estabelecida na Lei nº 

9.394/96, deve ter a finalidade de acompanhar e repensar o trabalho proposto e 

realizado. 

 No que se refere às crianças, a avaliação deve permitir que elas sejam 

acompanhadas em seus processos de aprendizagem e desenvolvimento, com 

vistas a garantir avanços, ampliação de possibilidades criativas ao longo do 

processo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na seção 11, referente à 

Educação Infantil, artigo 31, ressalta que: “[…] a avaliação far-se-á mediante o 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”. Assim, a avaliação 
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deve servir como termômetro para ampliar o olhar e a escuta do(a) professor(a) 

com base no contexto da aprendizagem, nas estratégias propostas e nas 

atividades realizadas pelas crianças.  

A avaliação na Educação Infantil será realizada por meio de observações e 

registros, não devendo existir práticas de verificação de aprendizagem tais como 

as provinhas. Esses registros serão qualificados com o auxílio da tecnologia 

disponível nas instituições escolares. 

         Para avançar, a avaliação deve ser vista como um instrumento aliado à 

efetivação da Proposta Pedagógica de cada instituição, dado que contribui para 

a pesquisa e as modificações do(a) professor(a) relacionadas aos elementos que 

estão contribuindo ou dificultando as possibilidades de aprendizagens e 

desenvolvimento das crianças. 

 

11- Tempos, espaços e materiais - Ambientes na Educação infantil 

Na instituição de Educação Infantil, a rotina deve ser permeada por marcos 

que possam proporcionar à criança regularidade das ações, pois estes 

promovem segurança, conforto e até mesmo noção de organização temporal. 

Desde o momento de acolhida até a despedida, o dia a dia do bebê, das crianças 

bem pequenas e das crianças pequenas na instituição de educação infantil é 

permeado de situações que, primeiramente, atendam suas necessidades vitais 

como alimentação, higiene, descanso, além de considerar os momentos de 

propostas intencionais e permanentes dentre as quais estão os de contação de 

história, de brincadeiras na área externa, dos jogos simbólicos, dentre outros.  

Os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, 

expansivamente, vão atribuindo significados a estes momentos tornando-os 

marcos da rotina, à medida que se garante a regularidade dessas ações. Por 

exemplo, após o momento do desjejum é hora de explorar o solário ou área 

externa, ao retornar sempre tem uma novidade trazida na caixa surpresa pelo(a) 

professor(a) e, ainda, podem escolher entre descobrir o que tem de surpresa na 

caixa ou explorar o espaço da sala de aula, que deve estar organizado de forma 

a considerar a autonomia, os interesses e as necessidades das crianças e as 
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especificidades da faixa etária. Após este momento de descoberta inicia-se a 

preparação para o almoço e as crianças sabem que em pequenos grupos serão 

acompanhadas ao refeitório. Nesse caso, os educadores precisam estar 

sensíveis aqueles que demonstram necessidade primeira de se alimentar, seja 

por demonstrarem desinteresse nas atividades propostas, seja por mostrarem-

se fatigados, com sono ou mesmo com sinais de fome. Vale dizer que a 

alimentação é um marco que precede o próximo momento, o descanso. E assim, 

sucessivamente, até a despedida a rotina acontece de forma regular, permeada 

de intencionalidade educativa que é revelada na efetivação do planejamento de 

tempos e espaços do(a) professor(a). 

É muito importante destacar que a organização dos tempos e espaços deve 

estar a favor dos bebês e das crianças não sendo necessário que se ajustem 

forçosamente às demandas da instituição.  

Outro ponto imprescindível é ter clareza de que os cuidados nesta fase estão 

ainda mais intrínsecos ao educar e que trocas e banhos acontecem ao longo da 

rotina sempre que necessários, sem horas engessadas e demarcadas, 

ratificando que a rotina precisa estar explicitamente a favor das necessidades 

dos bebês e das crianças bem pequenas.  

Organizar tempos e espaços voltados as necessidades e interesses das 

crianças é fundamental para se garantir uma educação construída sobre os 

pilares do protagonismo infantil, que se efetiva por meio de uma rotina que valida 

a participação da criança pequena nas mais diversas situações vivenciadas na 

escola, desde a acolhida até a despedida. Nesse sentido, a escuta da criança 

em suas múltiplas linguagens se faz primordial para que de fato ela se sinta parte 

ativa na instituição. A disposição de mobílias e materiais pelo espaço tem que 

ser um convite à exploração e a descoberta. Por isso, privilegiar espaços de 

participação nas brincadeiras e nas tomadas de decisões são princípios que 

regem uma educação voltada aos seus interesses, entretanto, para isso é 

preciso olhar na perspectiva da criança, enxergar as coisas com a lente dos 

pequenos.  
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A Proposta Pedagógica da instituição de Educação Infantil é revelado em 

seus tempos e espaço e essa organização nos conta, e muito, sobre o quanto 

está a favor, ou não, das crianças. 

 
12- Transições na Educação Infantil 

A primeira transição na educação infantil acontece no momento em que a 

criança deixa sua família e vem para a escola. Para que esta transição 

aconteça de modo tranquilo é imprescindível que se considere o princípio 

fundante da acolhida. Este acolhimento acontece desde a matrícula por meio 

da família, com a qual são compartilhadas as ações desenvolvidas. Uma 

família segura promove uma criança segura, assim, uma instituição segura 

em relação a criança que irá receber, também favorece o processo de 

acolhimento para a família.  

Neste sentido, faz-se necessário o “conhecer-se” entre as duas 

instituições: a família e a escola. Para antecipar esse conhecimento, pode-se 

recorrer às reuniões específicas com novos pais e entrevistas individuais. 

Saber gostos e comportamentos típicos de cada criança pode efetivamente 

auxiliar este momento, amenizando inseguranças, angústias, ansiedades de 

ambas as instituições, em prol da garantia do bem-estar da criança.  

Após esse processo de acolhimento, a criança, gradativamente, é inserida 

na creche ou na pré-escola, às vezes acompanhada por um adulto de sua 

família, vivenciando horários que se adequem as suas necessidades, de 

forma a se respeitar seus ritmos e tempos, até que esteja familiarizada com 

este novo ambiente. 

Na escola, a criança passa, continuamente, por processos de transição, 

que vão desde a mudança dos espaços físicos, trocas ou substituições de 

professores(as) até “ganhos” e “perdas” de colegas. E isso acontece devido 

ao movimento que acompanha o ritmo de desenvolvimento da primeira 

infância. Cabe à escola minimizar os impactos dessas mudanças a partir de 

propostas que ampliem as situações de interação da criança com os diversos 

espaços e pessoas. Propor organização de alimentação e parque que 
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priorizem a interação entre as diversas faixas etárias, adultos e espaços pode 

auxiliar este processo.  

Nas situações em que o estabelecimento de creche é separado 

fisicamente da pré-escola, pode-se planejar ações que aproximem as 

crianças por meio de visitas, trocas de desenhos, fotos, vídeos, fusão de 

atividades e festividades, e ainda, viabilizar esta proximidade fazendo uso 

dos recursos tecnológicos, como a ferramenta do google maps, hangouts, 

vídeos conferências, que contam do espaço e das pessoas, crianças e 

adultos que o ocupam. Estas mesmas estratégias, dentre muitas outras, 

podem favorecer a transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental, assegurando que esta transição revele a continuidade dos 

processos de desenvolvimento desta criança que muda de escola, mas que 

continua sendo a mesma em sua essência.  

 

13- Relação com as famílias 

      A relação entre as famílias e as instituições de Educação Infantil é essencial 

para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática 

do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades. Além disso, a instituição 

precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a 

riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade”.  

As Diretrizes Nacionais para Educação Infantil apontam que a perspectiva do 

atendimento aos direitos da criança na sua integralidade requer que a instituição 

de Educação Infantil, na organização de sua proposta pedagógica e curricular, 

assegure espaços e tempos para a participação, o diálogo e a escuta cotidiana 

das famílias, o respeito e a valorização das diferentes formas em que elas se 

organizam. 

Sendo assim, a participação da família na escola é mola propulsora para a 

efetivação da gestão democrática participativa, e isto pressupõe o envolvimento 

das famílias nas diversas situações da instituição, inclusive quando na 

elaboração, execução e avaliação da Proposta Pedagógica. Não é preciso dizer 

que uma escuta atenta e ativa da família a faz agente deste processo, 
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fomentando uma ação responsiva frente as demandas educativas cujo foco é 

enriquecer as experiências cotidianas das crianças. 

 

Referências Bibliográficas 
 

BRASIL. Base Nacional Comum curricular. Disponível em <linkdosite>. 

Acessado em 01 de dez. 2018, 2017 

BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 

Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais – Brasília: Coordenação 

Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria Nacional de 

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases do Brasil 9394/96. Disponível em <linkdosite>. 

Acessado em 01 de dez. 2018, 1996. 

FINCO, D. BARBOSA, M. C. S., FARIA, A. L. G. (organizadoras). Campos de 

experiências na escola da infância: contribuições italianas para inventar um 

currículo de educação infantil brasileiro / Campinas, SP: Edições Leitura 

Crítica, 2015. 

 

KULHMANN JR. M. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. 

Porto Alegre: Mediações, 2001. 

 

GRAY, P. The Value of Play1: “The definition of Play Gives Insights: Freedom 

to quit is an essential aspect of play´s definition” post published on Nov 19, 

2008 in Freedom to Learn 

 

MERISSE. A. Origens das instituições de atendimento à criança: o caso das 

creches. In MERISSE. A et al. Lugares da Infância: reflexões sobre a história 
da criança na fábrica, creche e orfanato. São Paulo. Arte e Ciência, 1997. 

Práticas Cotidianas na Educação Infantil – Bases para a reflexão sobre as 

orientações curriculares – Brasília/2009. 

OLIVEIRA, Martha Khol de. Vygotsky. São Paulo: Scipione, 1993. 



54 
 

OLIVEIRA, Z.R. (Org.) A criança e seu desenvolvimento: perspectivas para 

discutir a educação infantil, São Paulo: Cortez, 2012. 

SOUSA. A. M. C. Educação Infantil: uma proposta de gestão municipal. 
Campinas: Papirus, 2000. 

 

Bibliografia Sugerida  

AMORIM, Katia S. Amorim; ROSSETTI – FERREIRA, Maria Clotilde. Creches 
com qualidade para a educação e o desenvolvimento integral da criança 
pequena. Psicol. cienc. prof. vol.19 nº.2, Brasília, 1999. 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
98931999000200009  

 

ABUCHAIM, Beatriz de Oliveira. Políticas de formação e carreira de 
professores da Educação Infantil no Brasil.  
https://www.oas.org/cotep/LibraryDetails.aspx?lang=es&id=327  

 

BRASIL; MEC. Indicadores de qualidade na Educação Infantil.  

http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Indicadores.Qualidade.Educacao.Infantil-1.pdf  

CAMPOS, Maria Malta et Al. A contribuição da educação infantil de 
qualidade e seus impactos no início do ensino fundamental. Educ. 
Pesqui. vol.37 no.1 São Paulo Jan./Apr. 2011 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
97022011000100002  

 

FCC; Educação Infantil no Brasil – avaliação quantitativa e qualitativa. 

http://www.fcc.org.br/pesquisa/eixostematicos/educacaoinfantil/pdf/relatorio_fin

al.pdf  

 

MALTA, Maria; ROSEMBERG, Fulvia. Critérios para o atendimento em creches 

que respeite os direitos das crianças. BRASIL; MEC; SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃOBASICA 

.http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentais.pdf  

 



55 
 

OLIVEIRA, Zilma Ramos; ROSSETTI-FERREIRA, Clotilde. O valor da 

interação criança-criança em creches no desenvolvimento infantil. FCC, n 87, 

São Paulo, SP: 1993. 

OLIVEIRA. Z. M. R. Educação infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: 

Cortez, 2005http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/928  

 

ROSEMBERG, Fúlvia. Criança pequena e desigualdade social no Brasil. 

http://www.diversidadeducainfantil.org.br/PDF/CRIAN%C3%87A%20PEQUENA

%20E%20DESIGUALDADE%20SOCIAL%20NO%20BRASIL%20-

%20F%C3%BAlvia%20Rosemberg.pdf  

 

ROSEMBERG, Fúlvia. Expansão da Educação Infantil e processos de 

exclusão. http://www.scielo.br/pdf/cp/n107/n107a01.pdf  

 

REDE NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA. Plano Nacional da Primeira 

Infância. Acessado em 05/02/2014. Disponível em 

http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/PPNI-resumido.pdf 

 

UNESCO; OEI. Situação da Primeira Infância na América Latina. Acessado em 

05/02/2014. Disponível em http://www.sipi.siteal.org/



56 
 

Direitos de Aprendizagem 
e Desenvolvimento 

CONVIVER com crianças e adultos em pequenos 
e grandes grupos, reconhecer e respeitar as 
diferentes identidades e pertencimento étnico-
racial, de gênero e de religião. 
BRINCAR com diferentes parceiros, envolver-se 
em variadas brincadeiras e jogos de regras, 
reconhecer o sentido do singular, do coletivo, da 
autonomia e da solidariedade, constituindo as 
culturas infantis. 
PARTICIPAR das situações do cotidiano, tanto 
daquelas ligadas ao cuidado de si e do ambiente, 
como das relativas as atividades propostas pelo/a 
professor/a, e de decisões relativas a escola, 
aprendendo a respeitar os ritmos, os interesses e 
os desejos das outras pessoas. 
EXPLORAR ambientes e situações, de diferentes 
formas, com pessoas e grupos sociais diversos, 
ampliando a sua noção de mundo e sua 
sensibilidade em relação aos outros. 
EXPRESSAR as outras crianças e/ou adultos 
suas necessidades, emoções, sentimentos, 
dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
oposições, utilizando diferentes linguagens, de 
modo autônomo e criativo, e empenhando-se em 
entender o que os outros expressam. 
CONHECER-SE nas interações e construir uma 
identidade pessoal e cultural, valorizar suas 
próprias características e as das outras crianças e 
adultos, constituindo uma confiança em si e uma 
atitude acolhedora e respeitosa em relação aos 
outros. 

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA O EU, O OUTRO E O NÓS 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

Bebês 
 (Zero a 1 ano e 6 meses) 

Crianças Bem Pequenas  
(1 ano e 7 meses a 3 

anos e 11 meses) 

Crianças Pequenas  
(4 anos a 5 anos e 11 

meses) 

(EI01EO01) Perceber que 
suas ações têm efeitos 
nas outras crianças e nos 
adultos ao participar das 
situações de interação. 

(EI02EO01) Demonstrar e 
valorizar atitudes de 
cuidado, cooperação e 
solidariedade na interação 
com crianças e adultos. 

(EI03EO01) 
Demonstrar empatia 
pelos outros, 
percebendo que as 
pessoas têm 
diferentes 
sentimentos, 
necessidades e 
maneiras de pensar e 
agir. 
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Orientações 
complementares:  É 
importante que o(a) 
professor(a) garanta nas 
atividades cotidianas, 
situações em que o bebê 
possa participar de 
brincadeiras e interações, 
nas quais perceba-se 
valorizado em suas 
iniciativas, frente aos 
efeitos de suas ações na 
convivência com seus 
pares e também com 
adultos.  A construção de 
vínculo é a base das 
relações de confiança e 
segurança, tão essenciais 
para motivar as iniciativas 
do bebê ao explorar e 
aprender sobre o mundo à 
sua volta. Portanto, é 
fundamental que o 
professor acolha e 
responda de forma 
responsiva as ações e 
diferentes formas de 
comunicação pelas quais 
o bebê expressa seus 
desejos e necessidades. 

Orientações 
complementares: Com a 
intervenção e com o 
exemplo do(a) 
professor(a), nas diversas 
situações de interação 
proporcionadas pela 
instituição de educação 
infantil, as crianças 
devem aprender a 
valorizar a boa 
convivência e o cuidado 
nas relações com as 
outras crianças e adultos. 
O(A) professor(a) deve 
demonstrar atitudes 
cuidadosas e respeitosas, 
servindo de bom modelo, 
e encorajar as crianças a 
terem atitudes como: 
partilhar brinquedos, 
negociar papéis e 
enredos para as 
brincadeiras, compartilhar 
ideias e emoções, 
atentar-se às emoções 
dos outros respeitando-
as, ter demonstrações de 
gentileza e afeto. 

Orientações 
complementares: 
O(A) professor(a) 
deve oportunizar a 
interação entre as 
crianças, com seus 
pares e com adultos. 
É importante que elas 
vivenciem situações 
em que  sintam-se 
acolhidas, 
respeitadas, 
valorizadas e, ao 
mesmo tempo, 
reconheçam e reajam 
de forma respeitosa 
às expressões, 
comunicações e 
ações de seus 
colegas e do(a) 
professor(a). O 
desafio é desenvolver 
e demonstrar empatia 
de modo a perceber 
que as pessoas têm 
diferentes 
sentimentos, 
necessidades e 
maneiras próprias de 
pensar e agir.  

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

(EI02EO02) Demonstrar 
imagem positiva de si e 
confiança em sua 
capacidade para enfrentar 
dificuldades e desafios, 
identificando cada vez 
mais suas possibilidades, 
de modo a agir para 
ampliá-las. 

(EI03EO02) Agir de 
maneira 
independente, com 
confiança em suas 
capacidades, 
reconhecendo suas 
conquistas e 
limitações. 
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Orientações 
complementares: É 
essencial que o(a) 
professor(a) garanta ao 
bebê variedade de 
situações em que 
experimente movimentos 
corporais diversos para 
explorar o ambiente, 
utilizando seu corpo de 
forma ativa. Ao participar 
destas experiências, o 
bebê amplia 
gradativamente novos 
movimentos, tais como: 
virar, sentar, engatinhar, 
rastejar, levantar, andar, 
dentre outros.  Ao ser 
convidado a brincar 
próximo a outras crianças, 
a interagir com elas ou 
com seus(as) 
professores(as), o bebê 
descobre diferentes 
formas de se expressar, 
conquistando novas 
habilidades corporais. 

 Orientações 
complementares: O(A) 
professor(a) deve 
oportunizar às crianças 
diversas situações de 
exploração, interação e 
participação, onde 
possam desenvolver 
progressivamente sua 
autonomia ao agir, tomar 
decisões, fazer escolhas 
e resolver problemas em 
um ambiente acolhedor, 
seguro e estimulante. 
Para tanto, o(a) professor 
(a) precisa observar as 
iniciativas e preferências 
das crianças para apoiá-
las e incentivá-las, como 
forma de garantir que a 
criança confie em suas 
próprias ideias e 
iniciativas. 

Orientações 
complementares: As 
crianças aprendem a 
agir de forma mais 
independente e com 
confiança em suas 
capacidades, quando 
são encorajadas a 
decidir o que vão 
explorar e como 
resolver pequenos 
problemas em 
situações de 
interação. O 
reconhecimento de 
seus esforços e 
conquistas, assim 
como os de seus 
colegas em situações 
individuais ou 
coletivas, também é 
condição para o 
desenvolvimento 
perseverante da 
autoconfiança frente 
aos desafios 
cotidianos. Dessa 
forma, é fundamental 
que o(a) professor(a) 
esteja junto às 
crianças, como um(a) 
parceiro(a) mais 
experiente, com 
ações tenham 
intencionalidade 
educativa. 

(EI01EO03) Interagir com 
seus pares, crianças de 
outras faixas etárias e 
com adultos ao explorar 
espaços, materiais, 
objetos e brinquedos. 

(EI02EO03) Compartilhar 
os objetos, os temas, as 
personagens e os 
espaços com crianças da 
mesma faixa etária, de 
faixas etárias diferentes e 
adultos. 

(EI03EO03) Ampliar 
as relações 
interpessoais, 
desenvolvendo 
atitudes de 
participação, 
cooperação e 
solidariedade, em 
brincadeiras e em 
momentos de 
interação. 
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Orientações 
complementares: É 
importante ao(a) 
professor(a) planejar 
propostas e organizar 
diferentes espaços da 
instituição de Educação 
Infantil, de modo a 
favorecer a interação 
entre o bebê e seus 
pares, entre o bebê e as 
crianças de outras faixas 
etárias e, também, com os 
adultos, por meio do 
brincar livre e dirigido, 
bem como em situações 
de cuidado ao longo da 
rotina.  A oferta de 
brinquedos, de materiais 
de largo alcance e 
elementos da natureza, 
adequados a faixa etária, 
possibilitam experiências, 
descobertas e trocas, o 
que promove ao bebê 
novas formas de brincar e 
interagir com o outro e 
com o meio. 

Orientações 
complementares: É 
importante garantir às 
crianças diferentes 
situações de explorações 
com materiais 
diversificados, em 
interações cuidadosas e 
estimulantes com outras 
crianças e 
professores(as). Deve-se 
promover jogos de 
imitação e o brincar de faz 
de conta, para possibilitar 
experiências significativas 
de convivência, 
comunicação e 
brincadeira. Uma 
importante orientação 
para a escolha dos 
materiais, temas e 
personagens é a 
observação das 
referências que as 
crianças trazem por meio 
de suas conversas, 
brincadeiras, etc. Os 
materiais que serão 
explorados pelas 
crianças,  são escolhidos 
de acordo com  suas 
potencialidades físicas e 
sua relevância cultural. 

Orientações 
complementares: As 
crianças ampliam 
suas relações 
pessoais quando lhes 
são oferecidas nas 
brincadeiras livres e 
dirigidas, 
oportunidades de 
participação, 
compartilhamento e 
cooperação. O(a) 
professor(a) precisa 
promover situações 
que levem em 
consideração os 
diferentes pontos de 
vista e a 
compreensão dos 
sentimentos e 
emoções expressos 
pelas crianças. Isso 
pode ser feito por 
meio da construção 
de regras e 
estratégias durante os 
jogos, na partilha de 
propósitos comuns e 
na adequação de 
comportamentos.   
Deve-se ainda, 
considerar que as 
crianças estejam 
sempre envolvidas no 
planejamento, nas 
decisões, nas 
escolhas e na 
avaliação de 
experiências vividas. 
Assim, o(a) 
professor(a)  é o  
parceiro que 
incentiva, apoia suas 
ideias e suas 
iniciativas, de modo, 
que as crianças 
possam aumentar 
cada vez mais sua 
autonomia. 
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(EI01EO04) Expressar 
necessidades, desejos e 
emoções por meio de 
gestos, balbucios, 
palavras, entre outros. 

(EI02EO04) Comunicar-
se com os colegas e os 
adultos, buscando 
compreendê-los e 
fazendo-se compreender, 
ampliando suas 
possibilidades 
expressivas e 
comunicativas. 

(EI03EO04) 
Comunicar suas 
ideias, sentimentos, 
preferências e 
vontades a pessoas e 
grupos diversos, em 
brincadeiras e nas 
atividades cotidianas 
por meio de diferentes 
linguagens. 



61 
 

Orientações 
complementares: O bebê 
nas situações de 
interações e brincadeiras, 
experimenta e descobre 
diversas possibilidades de 
comunicar-se com seus 
pares e adultos, por meio 
de diversas formas de 
expressão verbal, gestual, 
plástica, entre outras. 
Suas expressões são 
repletas de significados e 
de elementos culturais, 
cabendo ao (a) 
professor(a), uma escuta 
atenta e um olhar 
cuidadoso para atribuir 
sentido a comunicação do 
bebê, sejam elas 
expressas por intermédio 
do choro, do sorriso, dos 
balbucios, dos gestos, das 
palavras, etc.  Portanto, 
o(a) professor(a) precisa 
aprender/entender a 
linguagem das crianças, 
estar atento aos seus 
sinais e reconhecer que 
cada bebê se expressa de 
um modo próprio. Assim, 
é trabalho do(a) 
professor(a), significar a 
linguagem dos bebês, 
aproximando-a da 
linguagem socialmente 
utilizada em sua cultura. 

Orientações 
complementares: As 
crianças precisam ser 
incentivadas a comunicar-
se de forma cada vez 
mais complexa e 
elaborada; em diferentes 
situações de interação; 
expressando-se por meio 
do corpo e da linguagem 
oral; por meio de 
produções artísticas ou 
musicais e nas 
brincadeiras. Vale lembrar 
que o domínio 
progressivo da fala, que 
acontece durante essa 
faixa etária, favorece o 
intercâmbio e a ampliação 
de ideias, realidades e 
outras vivências, além da 
construção do 
conhecimento sobre si e 
sobre o outro. A escuta 
atenta e o olhar 
cuidadoso do(a) 
professor(a) são muito 
importantes para a 
valorização das diversas 
manifestações linguísticas 
das crianças. O(A) 
professor(a) necessita, 
por exemplo, promover 
encontros e interações 
das crianças e promover 
sistematicamente 
momentos de conversas 
coletivas, nas quais as 
crianças possam, pouco a 
pouco, se apropriar de 
práticas sociais de 
comunicação da sua 
cultura. Outra orientação 
importante é convidar 
para a roda de conversa 
outros falantes da sua 
cultura e assim, promover 
trocas de saberes e 
ampliar o círculo de 
convivência. 

Orientações 
complementares:  
Quanto maior for a 
capacidade de 
linguagem e de 
representação, mais 
independência e 
confiança a criança 
terá para comunicar 
suas ideias e 
sentimentos. Assim, 
no cotidiano, o 
professor precisa 
valorizar e promover o 
uso de diferentes 
aportes comunicativos 
(o próprio corpo, a 
música, a narrativa, a 
arte e a linguagem 
verbal) nas vivências 
organizadas para as 
crianças. Sugerem-se 
situações que 
favoreçam o 
fortalecimento dos 
laços afetivos, 
emocionais e sociais, 
uma vez que, 
conforme as ações 
que realizam, afetam 
a si mesmas e aos 
outros. 
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(EI01EO05) Reconhecer 
seu corpo e expressar 
suas sensações em 
momentos de 
alimentação, higiene, 
brincadeira e descanso, 
participando de modo 
ativo e progressivo de 
todas as atividade 
cotidianas. 

(EI02EO05) Perceber que 
as pessoas têm 
características físicas 
diferentes, valorizando e 
respeitando essas 
diferenças. 

(EI03EO05) 
Demonstrar 
valorização das 
características de seu 
corpo e respeitar as 
características dos 
outros (crianças e 
adultos) com os quais 
convive, 
aproximando-se do 
cuidado e respeito 
com o outro em 
situações mediadas 
pelo(a) professor(a). 
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Orientações 
complementares: Cuidar 
e educar são ações 
indissociáveis, cabe ao(a) 
professor(a) um olhar 
atencioso às diversas 
expressões do bebê a fim 
de que, ao atribuir 
significado ao choro, 
sorriso, gestos e/ou outras 
manifestações possa 
atender suas 
necessidades e desejos.  
Para que o bebê amplie a 
percepção de si é 
importante assegurar a 
ele uma participação 
ativa, nas diversas 
atividades cotidianas, 
inclusive nas experiências 
de cuidados vivenciadas 
nos momentos de higiene 
e alimentação. 

Orientações 
complementares: É 
importante incentivar as 
descobertas das crianças 
sobre si mesmas, suas 
características físicas, 
seus gostos e 
preferências, de forma 
que também percebam e 
respeitem a diversidade. 
Para isso o(a) 
professor(a) deve 
promover situações de 
interações e brincadeiras, 
organizando um ambiente 
rico e variado, que retrate 
a própria cultura das 
crianças e de outros 
povos. É importante que 
as marcas das crianças e 
de suas famílias estejam 
presentes em painéis de 
fotos, objetos, etc. A 
presença das famílias em 
momentos diversos, 
amplia e valoriza o campo 
de convivência das 
crianças com a 
diversidade cultural de 
seu entorno.  

Orientações 
complementares:As 
brincadeiras 
compartilhadas e 
atividades diversas de 
expressão e 
representação 
contribuem para as 
crianças respeitarem 
as características dos 
outros e a valorizarem 
as de seu corpo. O(A) 
professor(a) pode 
planejar situações que 
envolvam formas 
variadas de 
expressão e 
descoberta de gestos 
e preferências. 
Também, pode 
preparar atividades 
e/ou situações que 
contribuam para a 
construção da 
imagem corporal das 
crianças, 
oportunizando o 
reconhecimento de 
suas potencialidades, 
respeitando e a 
apreciando a si 
mesmo de forma 
positiva. O respeito à 
diversidade e ao 
ponto de vista dos 
seus pares, também, 
merece atenção no 
planejamento do(a) 
professor(a). 

(EI01EO06) Interagir com 
seus pares, com crianças 
de diversas faixas etárias 
e com adultos, ampliando 
o conhecimento de si e do 
outro no convívio social. 

(EI02EO06) Respeitar 
regras básicas de 
convívio social nas 
interações e brincadeiras, 
identificando e 
compreendendo seu 
pertencimento nos 
diversos grupos dos quais 
participa. 

(EI03EO06) 
Manifestar interesse e 
respeito por diferentes 
culturas e modos de 
vida, do passado e do 
presente, valorizando 
as marcas culturais do 
seu grupo de origem e 
de outros grupos. 
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Orientações 
complementares:Em 
busca de promover a 
interação do bebê, o(a) 
professor(a) deve planejar 
a organização do espaço 
físico e de seus 
elementos, antecipando 
as ações necessárias 
para garantir a 
participação de cada bebê 
nas atividades cotidianas, 
considerando as 
especificidades 
individuais. Neste sentido, 
faz-se necessário, atentar-
se as singularidades e 
observar se o bebê está 
em condição de: 
permanecer deitado, 
sentado, engatinhando 
(movimentando-se com 
quatro apoios) ou já 
iniciou a marcha. Vale 
destacar, que tão 
importante quanto a 
organização do ambiente 
é promover ao bebê a 
participação em 
brincadeiras livres ou 
dirigidas, que considerem 
a cultura e a diversidade 
do local onde está 
inserido. 

Orientações 
complementares: O(A) 
professor(a) deve 
oportunizar experiências 
em pequenos e grandes 
grupos em diferentes 
momentos da rotina e 
espaços, em situações de 
brincadeiras, jogos 
colaborativos, 
organização dos 
materiais, entre outras, 
nas quais as crianças 
possam compartilhar 
objetos e brinquedos, 
esperar a vez, ouvir o 
colega, tomar decisões 
coletivas, refletir sobre 
suas ações, usar 
esclarecimentos e 
argumentos ligados aos 
seus sentimentos e 
ideias.  Tudo isso, com o 
intuito de  favorecer o 
convívio social positivo 
entre as crianças, 
intervindo quando 
necessário. 

Orientações 
complementares: O 
ambiente no qual as 
crianças vivenciam 
experiências 
cotidianamente, 
necessita de respeito 
e aceitação ao outro, 
para que as 
diferenças sejam 
valorizadas. Também, 
é importante oferecer 
atividades que 
possibilitem o 
reconhecimento de 
suas próprias 
características, das 
pessoas de sua 
comunidade e de 
outros grupos sociais, 
estabelecendo assim, 
relações entre o modo 
de vida característico 
de seu grupo e de 
outros.  Do mesmo 
modo, por meio de 
investigações, 
brincadeiras de outras 
épocas e elementos 
de identidade cultural, 
é possível promover o 
acesso a outros 
costumes e assim, 
valorizá-los.   

  

(EI02EO07) Resolver 
conflitos nas interações e 
brincadeiras, com a 
orientação do(a) 
professor(a), por meio do 
diálogo, utilizando seus 
recursos pessoais, 
respeitando as outras 
crianças e buscando 
reciprocidade. 

(EI03EO07) Usar 
estratégias pautadas 
no respeito mútuo 
para lidar com 
conflitos nas 
interações com 
crianças e adultos, 
conhecendo, 
respeitando e 
utilizando regras 
elementares de 
convívio social. 
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Orientações 
complementares: As 
crianças devem ser 
apoiadas pelo(a) 
professor(a), para que 
aprendam resolver seus 
conflitos gradativamente. 
O(A) professor(a) e os 
adultos de sua 
convivência devem cuidar 
desses momentos, 
acolhendo e respeitando 
a situação por meio de 
uma escuta atenta e 
paciente, ajudando as 
crianças a reconhecerem 
os fatos, a expressarem 
seus sentimentos e a 
criarem estratégias para 
resolver o conflito. Vale 
lembrar, que os adultos, 
também, são modelos de 
atitudes de boa 
convivência. 

Orientações 
complementares: As 
crianças vivenciam 
diversas situações de 
interação no cotidiano 
escolar, as quais 
geram conflitos 
relacionais. Diante 
dessas situações, as 
crianças devem ser 
estimuladas pelo(a) 
professor(a) a 
resolverem os 
problemas de maneira 
cada vez mais 
independente, 
utilizando-se de 
estratégias pautadas 
no respeito mútuo, no 
diálogo, na 
construção coletiva de 
regras e nas relações 
pacíficas de 
convivência.  

Direitos de Aprendizagem 
e Desenvolvimento 

CONVIVER com crianças e adultos e 
experimentar, de múltiplas formas, a gestualidade 
que marca sua cultura e está presente nos 
cuidados pessoais, na dança, na música, no 
teatro, nas artes circenses, nos jogos, na escuta 
de histórias e nas brincadeiras. 
BRINCAR, utilizando movimentos para:  
expressar-se; explorar espaços, objetos e 
situações; imitar; jogar; imaginar; interagir e 
utilizar criativamente o repertorio da cultura 
corporal e do movimento. 
PARTICIPAR de diversas atividades de cuidados 
pessoais e do contexto social, de brincadeiras, 
encenações teatrais ou circenses, danças e 
músicas; desenvolver práticas corporais e 
autonomia para cuidar de si, do outro e do 
ambiente. 
EXPLORAR amplo repertório de movimentos, 
gestos, olhares, sons e mímicas; descobrir modos 
de ocupação e de uso do espaço com o corpo e 
adquirir a compreensão do seu corpo no espaço, 
no tempo e no grupo. 
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EXPRESSAR corporalmente emoções, ideias e 
opiniões, tanto nas relações cotidianas como nas 
brincadeiras, nas dramatizações, na dança, nas 
músicas, na contação de histórias, dentre outras 
manifestações, empenhando-se em compreender 
o que outros também expressam. 
CONHECER-SE nas diversas oportunidades de 
interações e explorações com seu corpo; 
reconhecer e valorizar o seu pertencimento de 
gênero, étnico-racial e religioso. 

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

Bebês 
 (Zero a 1 ano e 6 meses) 

Crianças Bem Pequenas 
(1 ano e 7 meses a 3 

anos e 11 meses) 

Crianças Pequenas  
(4 anos a 5 anos e 11 

meses) 

(EI01CG01) Movimentar-
se para expressar 
corporalmente emoções, 
necessidades desejos, 
manifestando suas 
intenções comunicativas. 

(EI02CG01) Apropriar-se 
de gestos e movimentos 
de sua cultura no cuidado 
de si e nos jogos e 
brincadeiras, 
reproduzindo  papéis 
sociais que vão 
conhecendo e 
expressando-se de 
diversas formas. 

(EI03CG01) Criar com 
o corpo formas 
diversificadas de 
expressão de 
sentimentos, 
sensações e 
emoções, tanto nas 
situações do cotidiano 
quanto em 
brincadeiras, dança, 
teatro, música, 
produzindo e 
reproduzindo diversas 
sonoridades e ritmos. 
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Orientações 
complementares:Movime
ntar-se é um importante 
recurso utilizado pelo 
bebê, para comunicar-se 
com o mundo a sua volta. 
Conforme as experiências 
vividas nas situações 
cotidianas no contato com 
o outro, ele tem a 
oportunidade de ampliar 
suas formas de 
expressão: gestual, 
verbal, plástica, dramática 
e musical.  É importante 
que o(a) professor(a) 
garanta ao bebê a 
liberdade para 
experimentar o uso do seu 
corpo nas diversas 
atividades do cotidiano, de 
modo que possa  
manifestar com gradativa 
independência, suas 
emoções, necessidades e 
desejos em situações de 
interação e brincadeira. 

Orientações 
complementares: O(A) 
professor(a) deve 
considerar que as 
crianças precisam 
vivenciar práticas sociais 
e culturais, nas quais que 
sejam sujeitos.  Assim, 
poderão: imaginar; 
fantasiar; aprender 
corporalmente; 
experimentar 
movimentos; comunicar-
se de forma verbal e não 
verbal; manusear 
instrumentos diversos, 
para expressar o que 
vivem.  Também, precisa 
promover, o acesso das 
crianças às diferentes 
manifestações culturais 
que acontecem fora da 
instituição de educação 
infantil.  Outro aspecto 
relevante, são as histórias 
de vida dos pequenos, 
que devem ser ouvidas e 
trazidas para as 
experiências cotidianas 
da instituição. Há 
necessidade de se 
garantir situações e 
tempo para que possam 
observar e ensinar umas 
às outras, a fim de que, 
vivenciem e ampliem seus 
conhecimentos e 
habilidades, em 
atividades de jogos, 
brincadeiras, músicas e 
danças, por meio da 
multimídia etc. 

Orientações 
complementares: 
O(A) professor(a) 
deve oportunizar a 
interação entre as 
crianças, com seus 
pares e com adultos. 
É importante que elas 
vivenciem situações 
nas quais   sintam-se 
acolhidas, 
respeitadas, 
valorizadas.  Do 
mesmo modo, 
precisam reconhecer 
e reagir de forma 
respeitosa às 
expressões, 
comunicações e 
ações de seus 
colegas e do(a) 
professor(a). O 
desafio é desenvolver 
e demonstrar empatia, 
de modo a perceber 
que as pessoas têm 
diferentes 
sentimentos, 
necessidades e 
maneiras próprias de 
pensar e agir. 
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(EI01CG02) Experimentar 
as possibilidades 
corporais nas brincadeiras 
e interações em 
ambientes acolhedores e 
desafiantes. 

(EI02CG02) Deslocar seu 
corpo no espaço, 
orientando-se por noções 
como em frente, atrás, no 
alto, embaixo, dentro, fora 
etc., aperfeiçoando seus 
recursos de deslocamento 
e ajustando suas 
habilidades motoras, ao 
se envolver em 
brincadeiras e atividades 
de diferentes naturezas. 

(EI03CG02) 
Demonstrar controle e 
adequação do uso de 
seu corpo em 
brincadeiras e jogos, 
escuta e reconto de 
histórias, atividades 
artísticas, entre outras 
possibilidades, 
expressando -se por 
meio de diferentes 
linguagens. 

Orientações 
complementares: É 
essencial que o(a) 
professor(a) garanta ao 
bebê uma variedade de 
situações, nas quais 
experimente movimentos 
corporais diversos, para 
explorar o ambiente 
utilizando seu corpo de 
forma ativa. Ao participar 
dessas experiências, o 
bebê amplia 
gradativamente novos 
movimentos, tais como: 
virar, sentar, engatinhar, 
rastejar, levantar, andar, 
dentre outros.  Ao ser 
convidado a brincar 
próximo a outras crianças, 
ao interagir com elas ou 
com seus(as) 
professores(as), o bebê 
descobre diferentes 
formas de se expressar, 
conquistando novas 
habilidades corporais. 

 Orientações 
complementares: O(A) 
professor(a) deve 
oportunizar às crianças 
diversas situações de 
exploração, interação e 
participação, nas quais 
possam desenvolver 
progressivamente sua 
autonomia para: agir, 
tomar decisões, fazer 
escolhas e resolver 
problemas em um 
ambiente acolhedor, 
seguro e estimulante. 
Para tanto, o(a) professor 
(a) precisa observar as 
iniciativas e preferências 
das crianças, para apoiá-
las e incentivá-las, como 
forma de garantir que a 
criança confie em suas 
próprias ideias e 
iniciativas. 

Orientações 
complementares: As 
crianças em situações 
de interação, quando 
são encorajadas a 
decidir o que vão 
explorar e como 
resolver pequenos 
problemas, aprendem 
a agir de forma mais 
independente e com 
confiança em suas 
capacidades. O 
reconhecimento de 
seus esforços e 
conquistas, assim 
como, os de seus 
colegas em situações 
individuais ou 
coletivas, também é 
condição para o 
desenvolvimento 
perseverante da 
autoconfiança frente 
aos desafios 
cotidianos. Dessa 
forma, é fundamental 
que o(a) professor(a) 
esteja junto às 
crianças, como um(a) 
parceiro(a) mais 
experiente, com 
ações tenham 
intencionalidade 
educativa. 
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(EI01CG03) Imitar gestos 
e movimentos de outras 
crianças, adultos e 
animais em situações de 
interações e brincadeiras. 

(EI02CG03)  Explorar 
formas de deslocamento 
no espaço( pular, saltar, 
dançar), combinado 
movimentos e segundo 
orientações do(a) 
professor(a)  

(EI03CG03) Criar 
movimentos, gestos, 
olhares e mímicas em 
brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas 
como dança, teatro e 
música, 
(re)inventando jogos 
simbólicos e 
reproduzindo papeis 
sociais. 

Orientações 
complementares: As 
interações e as 
brincadeiras que 
acontecem nas atividades 
cotidianas despertam o 
interesse do bebê que 
pela imitação das crianças 
e adultos, amplia seu 
repertório de movimento. 
Isso deve ser 
potencializado pelas 
experiências vividas na 
instituição de Educação 
Infantil. Neste sentido, é 
importante que o(a) 
professor(a) auxilie  o 
bebê a ampliar a 
percepção do outro, 
realizando intervenções 
individuais ou em 
pequenos grupos,  
propondo atividades que 
incentivem o bebê a 
explorar novos gestos e 
movimentos, imitando a 
partir de situações de 
interações e de 
brincadeiras que 
envolvam danças, por 
exemplo. 

Orientações 
complementares: O(A) 
professor(a) deve 
organizar circuitos e 
brincadeiras que 
envolvam diferentes 
desafios motores, de 
forma a contribuir para 
que a criança adquira 
maior domínio de seus 
movimentos corporais, 
desenvolvendo 
habilidades motoras e o 
controle de seus 
movimentos no 
deslocamento do espaço, 
alternando diferentes 
velocidades, direções e 
posições. É interessante 
que essas vivências e 
brincadeiras incentivem a 
responder orientações 
verbais e visuais simples 
e que possibilitem que as 
crianças descubram e 
compartilhem diferentes 
formas de explorar um 
mesmo espaço. 

Orientações 
complementares: 
O(A) professor(a) 
deve promover, por 
meio das 
brincadeiras, jogos e 
situações de 
interação, 
oportunidade para 
que as crianças 
possam representar e 
experimentar o mundo 
natural, cultural e 
social nas quais estão 
inseridas. Deve ainda, 
planejar e 
proporcionar jogos, 
brincadeiras de roda, 
dança, teatro e 
música, garantindo às 
crianças múltiplas 
possibilidades para 
explorar, conhecer, 
aprender, interagir e 
se comunicar por 
meio do corpo e do 
movimento, 
enriquecendo o 
repertório cultural, a 
criatividade e a 
consciência sobre a 
corporeidade. 
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(EI01CG04) Participar do 
cuidado do seu corpo e da 
promoção do seu bem-
estar nas atividades 
cotidianas. 

(EI02CG04) Demonstrar 
progressiva 
independência no cuidado 
do seu corpo, refletindo 
sobre a importância desse 
aprendizado, encontrando 
soluções para resolver 
suas necessidades 
pessoais e pedindo ajuda, 
quando necessário. 

(EI03CG04) Adotar 
hábitos de 
autocuidado 
relacionados a 
higiene, alimentação, 
conforto e aparência, 
atuando de forma 
progressiva e 
autônoma nos 
cuidados essenciais, 
de acordo com suas 
necessidades. 
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Orientações 
complementares: 
Orientações 
complementares: O(A) 
professor(a) deve 
considerar que é preciso 
conhecer e respeitar a 
diversidade cultural e os 
valores da família de cada 
bebê. Em posse desse 
conhecimento, é 
necessário, planejar as 
atividades cotidianas que 
promovam experiências 
nas quais o bebê 
experimente diferentes 
formas de cuidar de si. 
Nos momentos em que o 
bebê recebe atenção mais 
individualizada, é possível 
estreitar a relação 
dialógica e compartilhar 
"responsabilidades", para 
que durante suas 
experiências, cada bebê 
desenvolva habilidades 
necessárias para ser 
participante ativo dessas 
ações, apropriando-se 
cada vez mais da imagem 
de si mesmo, 
desenvolvendo atitudes 
de interesse com o próprio 
corpo, conhecendo seus 
limites e as sensações 
que produz. Como, por 
exemplo durante o banho, 
ao pedir para que feche 
os olhos ao enxaguar seu 
cabelo, na troca para que 
segure a fralda limpa, na 
alimentação ao oferecer 
uma colher adequada a 
faixa etária, sempre 
conversando com o bebê 
durante estes momentos. 

Orientações 
complementares: Na 
instituição de educação 
infantil o processo dessa 
aprendizagem se dá, 
primordialmente, em 
situações de interação 
com o(a) professor(a), 
que deve garantir à 
criança vínculos 
profundos e estáveis, por 
meio da escuta atenta e 
de suas observações. 
Dessa forma, é possível 
responder às 
necessidades e 
interesses das mesmas, 
partilhando com elas 
situações acolhedoras 
nas quais têm a 
oportunidade de aprender 
diferentes formas de 
cuidar de si mesmas. As 
crianças precisam ser 
encorajadas a assumir 
pequenas 
responsabilidades, para 
adquirir progressiva 
autonomia em situações 
cotidianas vivenciadas na 
instituição e, assim, 
cooperar com as outras 
que precisam de algum 
tipo de ajuda. 

Orientações 
complementares:  
O uso de noções 
básicas de cuidado 
consigo mesmas são 
formas essenciais de 
valorização do 
protagonismo e da 
independência da 
criança.  Assim, as 
pequenas ações 
cotidianas, sob 
orientação do(a) 
professor(a) e 
observando os 
hábitos dos seus 
pares, elas 
reconhecem a 
importância de 
participar de 
experiências 
relacionadas à 
adoção de hábitos de 
autocuidado e como 
isso impacta seu 
corpo positivamente. 
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(EI01CG05) Utilizar os 
movimentos de preensão, 
encaixe e lançamento, 
ampliando suas 
possibilidades de 
manuseio de diferentes 
materiais e objetos a partir 
da manipulação e 
exploração. 

(EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as 
habilidades manuais, 
adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros, 
explorando materiais, 
objetos e brinquedos 
diversos. 

(EI03CG05) 
Coordenar suas 
habilidades manuais 
no atendimento 
adequado a seus 
interesses e 
necessidades em 
situações diversas, 
explorando diferentes 
materiais. 
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Orientações 
complementares: 
Orientações 
complementares: É 
importante que o 
professor organize o 
ambiente com materiais 
que promovam as 
descobertas e incentive o 
aprimoramento de seus 
movimentos, 
disponibilizando-os para a 
exploração e descoberta 
do bebê, quanto a pegar, 
mover, segurar um ou 
mais objetos 
simultaneamente.  Para 
isso é importante oferecer 
objetos e materiais de 
largo alcance, brinquedos 
estruturados e não 
estruturados, de diversas 
formas, elementos 
naturais, dentre outros 
com variedade de  
tamanho, textura e cor 
para que possam 
manusear, segurando-os, 
soltando-os, apertando-
os, trocando-os de mão, 
batendo-os no chão, 
lançando-os, empilhando-
os, derrubando-os, 
encaixando-os, 
desmontando-os, 
explorando várias 
possibilidades de seu 
gesto, provocando 
experiências inéditas ao 
bebê . 

Orientações 
complementares:Orienta
ções complementares: É 
necessário que  
instituição de educação 
infantil, promova a 
exploração de objetos 
diversos, incluindo 
materiais naturais, que 
despertem o máximo de 
interesse de 
experimentação, como 
terra, água, pedras, 
pedaços de madeira de 
diferentes tamanhos, 
sementes, folhas secas, 
conchas, objetos 
reciclados, como frascos, 
tampas, caixas de 
papelão diversas, tecidos 
de diferentes texturas e 
tamanhos, rolhas, 
prendedores de roupa, 
bolas de meia, materiais 
para deixar marcas 
gráficas (canetas, lápis, 
tintas, pincéis, rolinhos...). 
Assim, cabe ao (a) 
professor(a), oferecer 
materiais de forma 
intencional para que as 
crianças, vivenciem novas 
experiências, que 
promovam a ampliação e 
sofisticação de suas 
habilidades manuais. 
O(A) professor(a) deve 
acompanhar as atividades 
que ocorrem na interação 
com outras crianças, com 
adultos e com o meio, 
atendando-se à 
segurança delas, na 
exploração desses 
materiais.   

Orientações 
complementares: 
Desenvolver e 
coordenar as 
habilidades manuais, 
para alcançar os 
resultados de suas 
intenções, não é um 
processo fácil para as 
crianças pequenas. 
Assim, o(a) 
professor(a) deve 
promover situações 
nas quais as crianças 
se sintam desafiadas 
a manipular e explorar 
materiais de 
diferentes texturas, 
tamanhos, pesos, 
espessuras, formas e 
volumes e, a partir 
disso, tenham a 
oportunidade de 
aprimorar suas 
habilidades e 
conquistar outras 
novas. 
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Direitos de Aprendizagem 
e Desenvolvimento 

CONVIVER e fruir das manifestações artísticas e 
culturais da sua comunidade e de outras culturas 
– artes plásticas, música, dança, teatro, cinema, 
folguedos e festas populares - ampliando a sua 
sensibilidade, desenvolvendo senso estético, 
empatia e respeito as diferentes culturas e 
identidades. 
BRINCAR com diferentes sons, ritmos, formas, 
cores, texturas, objetos, materiais, construindo 
cenários e indumentarias para brincadeiras de faz 
de conta, encenações ou para festas tradicionais, 
enriquecendo seu repertorio e desenvolvendo seu 
senso estético. 
PARTICIPAR de decisões e ações relativas a 
organização do ambiente (tanto no cotidiano 
como na preparação de eventos especiais), a 
definição de temas e a escolha de materiais a 
serem usados em atividades lúdicas e teatrais, 
entrando em contato com manifestações do 
patrimônio cultural, artístico e tecnológico, 
apropriando-se de diferentes linguagens. 
EXPLORAR variadas possibilidades de usos e 
combinações de materiais, substancias, objetos e 
recursos tecnológicos para criar e recriar danças, 
artes visuais, encenações teatrais, musicas, 
escritas e mapas, apropriando-se de diferentes 
manifestações artísticas e culturais. 
EXPRESSAR, com criatividade e 
responsabilidade, suas emoções, sentimentos, 
necessidades e ideias brincando, cantando, 
dançando, esculpindo, desenhando, encenando, 
compreendendo e usufruindo o que e comunicado 
pelos demais colegas e pelos adultos. 
CONHECER-SE, no contato criativo com 
manifestações artísticas e culturais locais e de 
outras comunidades, identificando e valorizando o 
seu pertencimento étnico-racial, de gênero e de 
crença religiosa, desenvolvendo sua 
sensibilidade, criatividade, gosto pessoal e modo 
peculiar de expressão por meio do teatro, música, 
dança, desenho e imagens. 

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

Bebês (Zero a 1 ano e 6 
meses) 

Crianças Bem Pequenas 
(1 ano e 7 meses a 3 

anos e 11 meses) 

Crianças Pequenas (4 
anos a 5 anos e 11 

meses) 
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(EI01TS01) Explorar sons 
produzidos com o próprio 
corpo, com objetos e pelo 
ambiente, experimentando 
diferentes sons e ritmos. 

(EI02TS01) Criar sons 
com materiais, objetos, 
instrumentos musicais e 
com o próprio corpo, para 
acompanhar diversos 
ritmos de músicas.  

(EI03TS01) Utilizar 
sons produzidos por 
materiais, objetos e 
instrumentos musicais 
e pelo próprio corpo 
durante brincadeiras 
de faz de conta, 
encenações, criações 
musicais, festas, 
possibilitando a 
apreciação e 
valorização da 
linguagem musical. 
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Orientações 
complentares:  É 
importante que o(a) 
professor(a) aproveite as 
situações do cotidiano 
para potencializar a 
percepção do bebê com 
relação aos sons do 
ambiente: chuvas, ventos, 
trovões, movimento de 
portas e janelas, ruído de 
avião, vozes, entre outros.  
Logo, é relevante 
promover propostas de 
jogos de imitação e 
movimentos corporais, 
como produzir sons 
batendo palmas, mexer ou 
bater os pés, com ou sem 
música, rápido e devagar, 
com som em volume alto 
e baixo. Do mesmo modo, 
é preciso assegurar ao 
bebê a exploração das 
diversas possibilidades 
sonoras, por meio da 
disposição de objetos, 
móbiles e painéis sonoros.  

Orientações 
complementares: É 
importante proporcionar a 
exploração de diferentes 
fontes sonoras, de forma 
que as crianças possam 
experimentar várias 
maneiras de produzir 
sons. Outro ponto, é 
reconhecer nas diversas 
situações cotidianas, a 
presença ou ausência 
desses, além de participar 
de brincadeiras e jogos 
musicais, demonstrando 
atenção aos momentos 
adequados para tocar, 
esperar e cantar. Padrões 
rítmicos simples podem 
ser trabalhados com as 
crianças antes mesmo de 
aprenderem a cantar, por 
isso, é interessante 
propor que criem 
diferentes sons, inclusive 
com o próprio corpo.  Os 
recursos multimídia 
poderão ser utilizados 
para a gravação e escuta 
das explorações musicais 
das crianças. 

Orientações 
complementares: 
Orientações 
complementares: O 
trabalho desenvolvido 
com a música, 
propicia à criança 
aprender sobre si 
mesma, seu corpo, 
seus gestos e sua 
cultura, possibilitando 
também, conhecer e 
vivenciar outras 
culturas. Isso, quando 
inserido em um 
contexto, no qual essa 
linguagem é 
valorizada, apreciada 
e utilizada.  A música, 
também, desenvolve 
a capacidade de 
expressar, conhecer, 
identificar e 
produzindo sons para 
diferentes situações.  
O(A) professor(a) 
pode propor 
experiências com 
brincadeiras 
cantadas, participação 
em encenações e 
criações musicais, 
momentos festivos, 
sonoplastia de 
narrativas e atividades 
com diferentes 
gêneros musicais, 
para favorecer a 
ampliação do 
repertório musical das 
crianças. 
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(EI01TS02) Traçar marcas 
gráficas em diferentes 
suportes, usando 
instrumentos riscantes e 
tintas. 

(EI02TS02) Utilizar 
materiais variados com 
diversas possibilidades de 
manipulação (argila, 
massa de modelar, água, 
areia, terra, tintas, etc.), 
explorando cores, 
texturas, superfícies, 
planos, formas e volumes 
ao criar objetos 
tridimensionais. 

(EI03TS02) 
Expressar-se 
livremente por meio 
de desenho, pintura, 
colagem, dobradura e 
escultura, criando 
produções 
bidimensionais e 
tridimensionais, e 
produzindo 
espontaneamente 
trabalhos com a 
linguagem artística. 
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Orientações 
complementares:  O(A) 
professor(a) deve 
promover experiências ao 
bebê, com marcas 
gráficas a partir da 
exploração de suportes 
como papeis amplos de 
diversas cores, texturas e 
maleabilidade.  Também, 
precisa possibilitar a 
experiência com caixas, 
recipientes de tamanhos 
variados, texturas, 
profundidades e formatos 
diversos, além de 
paredes, azulejos e pisos. 
Oportunizar o uso de 
instrumentos riscantes 
como: giz de lousa, 
carvão, caneta 
hidrográfica (atóxica de 
ponta grossa) e  tintas 
naturais (beterraba, 
cenoura, couve batida, 
etc.). Além de 
proporcionar vivências 
com melecas comestíveis 
(mingau, sagu, gelatina, 
etc. ), areia, água e terra. 
É importante realizar 
intervenções para que o 
bebê observe e aprecie o 
resultado de suas ações, 
com o uso de diferentes 
materiais. 

 Orientações 
complementares: Ao 
propiciar a exploração e 
utilização de diversos 
materiais, o professor 
possibilita que a criança 
faça escolhas, amplie seu 
repertório de 
procedimentos e 
qualifique suas 
expressões artísticas. 
Neste sentido, é 
importante a exploração 
de diferentes materiais, 
tais como: conchas, 
materiais reciclados 
(frascos, tampas, caixas 
de papelão de diversos 
tamanhos, tecidos de 
diferentes texturas e 
tamanhos, rolhas), 
prendedores de roupa, 
bolas de meia, tintas 
diversas, papéis variados, 
palitos de madeira, além, 
de incluir materiais 
naturais, que despertem o 
máximo de interesse da 
criança pela 
experimentação. É 
importante considerar que 
se aprende explorando e 
descobrindo o mundo por 
meio de experiências que 
passam pela observação 
de pessoas, da natureza, 
dos materiais e objetos, 
em vivências individuais e 
coletivas. Para tanto, as 
instituições de educação 
infantil devem incentivar a 
expressão autêntica das 
crianças por meio de 
desenhos, pinturas, 
construções, recortes, 
colagens e modelagens, 
oportunizando 
experiências em 
diferentes espaços, em 
busca de respostas às 

Orientações 
complementares: As 
crianças expressam 
suas ideias, sentidos 
e sentimento por meio 
da linguagem 
artística. As atividades 
propostas devem 
consistir em situações 
de aprendizagens nas 
quais possam 
comunicar-se e 
divertir-se, ao mesmo 
tempo que exploram, 
investigam e fazem 
descobertas e 
conexões por meio da 
arte. O(A) 
professor(a) deve 
promover situações 
nas quais as crianças 
conheçam e valorizem 
elementos da cultura 
popular do seu 
entorno e de outras 
regiões. Também, é 
preciso proporcionar 
momentos de 
releituras de obras de 
arte, situações de 
visitas a espaços 
culturais do seu e de 
outros municípios.  
Proporcionar 
momentos para 
releitura de histórias, 
músicas e obras de 
arte, usando a 
dramatização como 
uma das estratégias 
do fazer artístico. 
Propiciar o 
desenvolvimento das 
ideias e experiências, 
encenar narrativas 
conhecidas, utilizando 
bonecos, brinquedos, 
fantoches, máscaras, 
fantasias, além de 
participar da 
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curiosidades e à vontade 
de saber das crianças 

confecção de figurinos 
para os enredos a 
serem dramatizados.  

(EI01TS03) Explorar 
diferentes fontes sonoras 
e materiais para 
acompanhar brincadeiras 
cantadas, canções, 
músicas e melodias, 
percebendo e 
expressando sensações, 
sentimentos e 
pensamentos. 

(EI02TS03) Utilizar 
diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente 
em brincadeiras cantadas, 
canções, músicas e 
melodias, apreciando, 
descobrindo sons e 
possibilidades sonoras, 
explorando e identificando 
elementos da música para 
se expressar, interagir 
com os outros e ampliar 
seu conhecimento de 
mundo. 

(EI03TS03) 
Reconhecer as 
qualidades do som 
(intensidade, duração, 
altura e timbre), 
utilizando-as em suas 
produções sonoras e 
ao ouvir músicas e 
sons. 
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Orientações 
complementares:É 
importante que o(a) 
professor(a) disponibilize 
materiais que sejam 
fontes de diferentes sons 
para que o bebê explore e 
descubra novas 
possibilidades, mediante a 
escuta, atenção, 
percepção, identificação 
dos sons e do silêncio, 
discriminação de 
diferentes eventos 
sonoros, fontes sonoras, e 
produções musicais como: 
 • O próprio corpo: bater 
palmas, esfregar as mãos, 
estalar dedos, bater os 
pés no chão, criar ruídos 
com a boca e com a 
língua, bater no peito, etc. 
 • Sons da natureza: som 
do rio, dos pássaros, 
chuva caindo, sons dos 
animais, da água, do 
vento, do trovão, etc. 
 • Objetos e instrumentos 
musicais simples: 
chocalhos, paus de chuva, 
garrafas, tocos de 
madeira, pandeiros, 
guizos, instrumentos 
típicos da região, etc. 
 • Recursos tecnológicos e 
midiáticos: rádios, 
celulares, computadores, 
televisores, brinquedos e 
instrumentos eletrônicos, 
entre outros. 
 • Produções musicais: 
escuta de obras musicais 
de diversas épocas, 
povos, países, culturas, 
gêneros e estilos. 
 Nesse contexto, é 
importante ainda que o 
bebê participe de 
situações de brincadeiras, 

Orientações 
complementares: 
Orientações 
complementares: É 
necessário que as 
crianças explorem uma 
diversidade de fontes 
sonoras, podendo utilizar  
aparelhos tecnológicos, 
objetos e materiais 
rústicos, para produzir 
sons e descobrir novas 
possibilidades de 
exploração. O(A) 
professor(a) deve 
convidar as crianças a 
identificarem e imitarem 
sons conhecidos, como 
os sons da natureza, sons 
da cultura, sons do 
ambiente ou o silêncio, 
proporcionando vivências 
de ouvir, perceber e 
discriminar eventos 
sonoros diversos, 
produzidos por variados 
objetos e instrumentos e 
presentes em diferentes 
produções musicais. É 
importante promover a 
escuta de obras musicais 
de diversas épocas, 
povos, países, culturas, 
gêneros, estilos, artistas... 
buscando desenvolver o 
prazer da escuta, o 
desejo de ouvir e 
interagir. Também pode-
se construir com as 
crianças instrumentos 
simples, com materiais de 
largo alcance. 

Orientações 
complementares: 
Orientações 
complementares: As 
crianças se apropriam 
da linguagem musical 
como forma de 
expressão e 
comunicação quando 
produzem música por 
meio da exploração 
de objetos e 
instrumentos musicais 
e na imitação de 
gestos que 
relacionam com a 
produção de som. 
O(A) professor(a) 
deve propiciar 
atividades individuais 
ou em pequenos 
grupos que 
incentivem as 
crianças a explorem 
seu próprio corpo, 
seus timbres vocais,  
além dos objetos e 
instrumentos musicais 
presentes no 
ambiente escolar, 
possibilitando a 
ampliação do 
repertório cultural. 
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livres ou dirigidas, 
próprias de sua cultura. 

(EI01TS04) Conhecer 
diferentes manifestações 
artísticas de sua 
comunidade e de outras 
culturas. 

(EIO2TS04) Demonstrar 
interesse, respeito e 
valorização pelas 
diferentes manifestações 
artísticas de sua 
comunidade e de outras 
culturas. 

(EIO3TS04) Analisar 
apresentações de 
teatro, música, dança, 
circo, cinema e outras 
manifestações 
artísticas de sua 
comunidade e de 
outras culturas, 
expressando sua 
opinião verbalmente 
ou de outra forma. 
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Orientações 
complementares: 
Orientações 
complementares: Os 
bebês desde que nascem 
estão imersos na cultura 
familiar e a medida que 
ingressam na instituição 
de Educação Infantil, têm 
ampliadas as suas 
possibilidades de 
conhecer diferentes 
manifestações artísticas e 
culturais. Neste sentido, 
o(a) professor(a) pode 
engajar as famílias neste 
propósito de envolver os 
bebês em um ambiente 
que valide as 
manifestações artísticas e 
culturais da comunidade 
local, por meio das 
músicas, festas, teatros, 
obras de artes, etc, 
validando e disseminando 
a expressividade cultural e 
o respeito a diversidade. 

Orientações 
complementares:  Para 
as crianças, é importante 
que tenham 
oportunidades de conviver 
com as diferentes 
manifestações artísticas e 
culturais, locais e 
universais no cotidiano da 
instituição de educação 
infantil, pois a partir 
dessas experiências 
diversificadas elas podem 
fruir e recriar um universo 
de experiências, práticas 
e conceitos singulares. Ao 
explorarem distintos 
materiais, recursos 
tecnológicos, audiovisuais 
e multimídia, as crianças 
podem realizar produções 
culturais, exercitando sua 
autoria - coletiva e 
individual - com gestos, 
sons, traços, danças, 
mímicas, encenações, 
canções, desenhos e 
modelagens, constituindo 
senso estético e crítico. 
Podem também, 
desenvolver a 
sensibilidade, a 
criatividade, a expressão 
pessoal, apropriando-se e 
reconfigurando, 
permanentemente, sua 
cultura. 

Orientações 
complementares:  
As crianças estão 
inseridas em 
contextos que 
possibilitam a 
produção, apreciação 
e fruição de diferentes 
formas de expressão 
cultural. É importante 
que tenham contato 
com produções 
artísticas, como 
teatro, música, dança, 
circo, cinema e 
expressem suas 
sensações, 
percepções, reações, 
medos, interesses e 
emoções. A partir 
dessas experiências, 
terão oportunidade de 
construir novos 
significados, ampliar 
repertórios e 
desenvolver a estética 
e a sensibilidade 
artística. O(A) 
professor(a) deve 
possibilitar às 
crianças a expressão 
de suas opiniões 
sobre a produção 
artística apreciada, 
pois é através de 
momentos como esse 
que desenvolvem a 
argumentação, 
criticidade, 
criatividade e o gosto 
pelas manifestações 
artísticas. 

Direitos de Aprendizagem 
e Desenvolvimento 

CONVIVER com crianças e adultos, 
compartilhando situações comunicativas 
cotidianas, constituindo modos de pensar, 
imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer. 
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BRINCAR com parlendas, trava-línguas, 
adivinhas, textos de memória, rodas, brincadeiras 
cantadas e jogos, ampliando o repertório das 
manifestações culturais, da tradição local e de 
outras culturas, enriquecendo a 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 e descrição de papeis no faz de 
conta, da exploração de materiais impressos, 
analisando as estratégias comunicativas, as 
variedades linguísticas e descobrindo as diversas 
formas de organizar o pensamento. 
EXPLORAR gestos, expressões, sons da língua, 
rimas, imagens, textos escritos, além dos sentidos 
das falas cotidianas, 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, entendendo e considerando 
o que é comunicado pelos colegas e adultos. 
CONHECER-SE, a partir de uma apropriação 
autoral da(s) linguagens, interagindo com os 
outros, reconhecendo suas preferências por 
pessoas, brincadeiras, lugares, histórias. 

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

Bebês  
(Zero a 1 ano e 6 meses) 

Crianças Bem Pequenas  
(1 ano e 7 meses a 3 

anos e 11 meses) 

Crianças Pequenas  
(4 anos a 5 anos e 11 

meses) 
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(EI01EF01) Reconhecer 
quando é chamado por 
seu nome e reconhecer os 
nomes de pessoas com 
quem convive nas 
atividades cotidianas. 

(EI02EF01) Dialogar com 
crianças e adultos, 
expressando seus 
desejos, necessidades, 
sentimentos, preferências, 
saberes, vivências, 
dúvidas e opiniões, 
ampliando 
gradativamente suas 
possibilidades de 
comunicação e 
expressão. 

(EI03EF01) Expressar 
ideias, desejos e 
sentimentos sobre 
suas vivências, por 
meio da linguagem 
oral e escrita (escrita 
espontânea), de fotos, 
desenhos e outras 
formas de expressão, 
ampliando 
gradativamente suas 
possibilidades de 
comunicação e 
expressão. 
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Orientações 
complementares: É 
importante que nas 
situações cotidianas ao se 
dirigir ao bebê, ele seja 
chamado pelo nome, não 
validando apelidos, exceto 
quando se tratar de valor 
cultural. O(A) professor(a) 
pode propor atividades em 
que o bebê participe de 
momentos com 
brincadeiras e canções 
envolvendo seu nome 
para que gradativamente 
reconheça o seu nome e 
também os nomes dos 
colegas, manifestando 
essa apropriação por meio 
de gestos, balbucios e 
outras linguagens ao 
escutar alguém o 
chamando ou olhar e/ou 
apontar para o colega 
quando este é chamado. 

Orientações 
complementares: 
Orientações 
complementares: As 
crianças bem pequenas 
aprendem sobre 
linguagem de forma 
processual, quando 
imersas em contextos nos 
quais se envolvem de 
maneira ativa, passando 
do uso de poucas 
palavras para frases, 
assuntos concretos para 
outros mais abstratos, de 
situações do presente 
para outras do passado 
ou do futuro. Interagir com 
outras crianças ou adultos 
é essencial para essas 
aprendizagens. É 
importante lembrar que as 
crianças se comunicam 
por meio do corpo, do 
movimento, da dança, da 
música, do som, dos seus 
desenhos, esculturas, 
brincadeiras e de outros 
meios. Para isso o(a) 
professor(a) deve garantir 
um clima de segurança, 
de acolhimento e de 
valorização da escuta e 
do diálogo. Também vale 
lembrar que os adultos 
devem ser bons modelos 
de fala. 

Orientações 
complementares: 
Orientações 
complementares: As 
crianças pequenas 
aprendem sobre a 
linguagem de forma 
processual, quando 
imersas em contextos 
nos quais se 
envolvem de maneira 
ativa na comunicação 
de seus desejos, 
pensamentos, 
sentimentos, ideias e 
sobre suas vivências. 
É importante que 
tenham contato com 
diferentes materiais 
impressos e 
participem de 
situações que 
envolvam leitura de 
diferentes textos; que 
se expressem por 
meio da linguagem 
oral, musical, 
corporal, na dança, no 
desenho, na escrita e 
na dramatização em 
vários momentos; 
participem de rodas 
de conversa, 
descrevam como foi 
feita uma produção 
individual ou coletiva 
de um texto, uma 
escultura, uma 
coreografia etc; 
organizem oralmente 
as etapas de uma 
tarefa, os passos de 
uma receita culinária, 
ou as regras para 
uma brincadeira. O(A) 
professor(a) deve 
também conversar 
com as crianças sobre 
suas fotos, desenhos 
e outras formas de 
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expressão, garantindo 
um clima seguro e 
receptivo, assim como 
encorajá-las a 
escrever umas às 
outras, aos seus 
familiares e a pessoas 
da comunidade 
escolar, ainda que de 
forma não 
convencional. 

(EI01EF02) Demonstrar 
interesse ao ouvir a leitura 
de poemas e a 
apresentação de músicas, 
observando ilustrações e 
os movimentos de leitura 
do adulto-leitor (modo de 
segurar o portador e de 
virar as páginas). 

(EI02EF02) Identificar e 
criar diferentes sons, 
reconhecer rimas e 
aliterações em cantigas 
de roda e textos poéticos, 
brincando com a 
linguagem, 
desenvolvendo a 
imaginação e a 
criatividade.  

(EI03EF02) Inventar 
brincadeiras 
cantadas, poemas e 
canções, criando 
rimas, aliterações e 
ritmos, interagindo 
com a língua em sua 
dimensão poética. 
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Orientações 
complementares: É 
preciso favorecer o 
envolvimento do bebê em 
situações que se faça uso 
de diferentes linguagens e 
manifestações artísticas 
culturais, que explorem 
ritmo, sonoridade, 
conotação das palavras, 
variações de entonação e 
de gestos em situações 
de leitura de poemas ou 
escuta musical.  Neste 
sentido, é importante 
ao(a) professor(a) planejar 
experiências diárias de 
participação com 
diferentes propostas que 
envolvam brincadeiras 
cantadas, acalantos, 
situações de leitura 
poéticas, apresentações 
culturais regionais e 
locais, entre outras. 
Lembrando que é 
importante antecipar 
intervenções que 
convidem o bebê a 
ampliar suas 
possibilidades de 
expressão em contextos 
de interações 
significativas.  

 Orientações 
complementares: É 
importante que as 
crianças bem pequenas 
tenham a oportunidade de 
escutar e brincar com 
textos poéticos como as 
canções, os poemas, as 
parlendas e as histórias 
com rimas, considerando 
que eles chamam a 
atenção das crianças para 
aspectos da língua, pela 
sua musicalidade e sua 
forma gráfica. Escutar 
várias vezes os mesmos 
textos de forma que 
possam recontá-los, usá-
los em suas brincadeiras, 
imitar gestos e 
entonações das 
personagens, contribui 
para criarem o hábito de 
escuta desses tipos de 
textos, estabelecendo 
uma relação prazerosa 
com eles, além de 
contribuir para a 
valorização da cultura e 
para o desenvolvimento 
da linguagem oral e 
escrita.  

Orientações 
complementares: As 
crianças desenvolvem 
a imaginação, a 
criatividade e noções 
da linguagem oral e 
escrita quando são 
imersas em contextos 
lúdicos e divertidos 
que envolvem a 
literatura. É 
importante que o(a) 
professor(a) valorize o 
protagonismo infantil 
repertoriando as 
crianças com 
diferentes gêneros 
literários (poemas, 
canções, histórias, 
parlendas, entre 
outros) em 
experiências que as 
possibilitem o ouvir, 
ler, apreciar, 
dramatizar, recontar e 
brincar. Deve também 
promover atividades 
de declamação, 
memorização de 
textos, conversas 
sobre as palavras 
rimadas ao brincar, 
desenvolvendo o 
hábito e o prazer por 
textos poéticos. As 
crianças podem ainda 
escolher e gravar 
poemas para enviar a 
outras crianças ou 
aos familiares e 
participar de saraus 
literários. 
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(EI01EF03) Demonstrar 
interesse ao ouvir 
histórias lidas ou 
contadas, observando 
ilustrações e os 
movimentos de leitura do 
adulto-leitor (modo de 
segurar o portador e de 
virar as páginas), 
desenvolvendo o gosto 
pela leitura. 

(EI02EF03) Demonstrar 
interesse e atenção ao 
ouvir a leitura de histórias 
e outros textos, 
diferenciando escrita de 
ilustrações, e 
acompanhando, com 
orientação do adulto-
leitor, a direção da leitura 
(de cima para baixo, da 
esquerda para a direita), 
atentando-se ao 
comportamento leitor 
do(a) professor(a). 

(EI03EF03) Escolher 
e folhear livros, 
procurando orientar-
se por temas e 
ilustrações e tentando 
identificar palavras 
conhecidas por meio 
de indícios fornecidos 
pelos textos. 
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Orientações 
complementares: Ao 
contar uma história o(a) 
professor(a) é 
recomendável fazer usos 
de objetos que 
representem os 
personagens, fantoches, 
dedoches, instrumentos, 
fantasias, entre outros. 
Durante a leitura de 
histórias, o(a) professor(a) 
explora características do 
texto literário no livro, 
demonstrando o 
comportamento leitor, o 
ato de ler a história para o 
bebê fornece vários 
significados, tanto em 
relação ao conteúdo da 
história (ilustração, 
personagem, marcas do 
livro etc), sentimentos que 
emanam (expressividade 
do(a) professor(a) em dar 
sentido ao texto), modelo 
leitor (olhar para o que 
está escrito e emprestar a 
voz para o autor, folhear a 
página para dar sequência 
à narrativa, observar a 
capa do livro, etc.), 
explicitar a escolha do 
livro,  são ações 
importantes que 
fomentam ao bebê o 
gosto pela leitura. Além 
disso, a fim de que 
desenvolvam o gosto pela 
leitura, é imprescindível 
garantir que livros e outros 
recursos de contação 
estejam ao acesso do 
bebê para que possa 
manipular livremente 
conforme seus interesses 
e em situações dirigidas 
com o apoio do(a) 
professor(a). 

Orientações 
complementares: As 
crianças bem pequenas 
aprendem a gostar de 
escutar e recontar 
histórias e outros textos, 
na medida em que 
participam de situações 
significativas 
compartilhadas com seus 
pares e com os adultos. A 
escuta da leitura de 
diferentes tipos de textos 
e o reconto favorecem 
que aprendam sobre a 
linguagem escrita e, mais 
especificamente, sobre a 
linguagem que é usada 
em cada tipo de texto, sua 
função, seu conteúdo e 
seu formato. Participar de 
diversas situações em 
que podem observar 
alguém lendo histórias 
favorece que aprendam 
procedimentos típicos 
leitores. Explorar diversos 
portadores de texto e 
interagir nos cantos de 
leitura também é uma rica 
oportunidade de 
aprendizagem. Vale 
lembrar, que a escolha 
prévia e criteriosa de 
livros com boa qualidade 
de texto e ilustrações é 
muito importante para o 
desenvolvimento do 
prazer pela leitura. 

Orientações 
complementares: As 
crianças pequenas 
aprendem a gostar 
das histórias e dos 
livros a partir das 
diferentes situações 
que vivenciam, 
atribuindo sentido ao 
conteúdo e 
desenvolvendo o 
gosto pessoal por 
narrativas. A 
participação em 
diferentes situações 
de leitura do mesmo 
texto também 
favorece que as 
crianças possam 
memorizar trechos 
deles, identificarem 
palavras conhecidas, 
suas ilustrações e a 
parte do texto escrito 
a que se referem, 
reelaborando os 
elementos 
constitutivos da 
escrita. É importante 
que as crianças 
tenham acesso aos 
livros em diferentes 
momentos da rotina 
escolar e que possam 
explorá-los e 
manuseá-los com 
tempo, fazendo suas 
investigações, 
brincando com seu 
enredo e criando 
contextos de leitura e 
dramatização em 
brincadeiras 
individuais ou em 
pequenos grupos. 
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(EI01EF04) Reconhecer 
elementos das ilustrações 
de histórias, apontando-
os, a pedido do adulto-
leitor na interação com os 
recursos disponíveis. 

(EI02EF04) (EI02EF04) 
Expressar ideias, formular 
e responder perguntas 
sobre fatos da história 
narrada, tais como: 
"quem?", "o quê?", 
"quando?", "como?" e 
"por quê?", com apoio 
do(a) professor(a), 
identificando cenários, 
personagens e principais 
acontecimentos. 

(EI03EF04) Recontar 
histórias ouvidas e 
planejar coletivamente 
roteiros de vídeos e 
de encenações, 
definindo os 
contextos, os 
personagens, a 
estrutura da história, 
descrevendo 
personagens e 
espaço e observando 
a sequência da 
narrativa. 
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Orientações 
complementares: É 
necessário complementar 
as situações de leitura e 
contação de histórias, 
garantindo oportunidades 
para que o bebê, 
individualmente ou em 
grupo, explore os livros e 
suas imagens, 
compartilhe com seus 
colegas e/ou com o 
professor seus interesses 
apontando ilustrações, 
nomeando imagens que 
lhes chamam a atenção e 
manifestando suas 
emoções a partir das 
histórias por meio de 
gestos, movimentos e 
balbucios. O(A) 
professor(a) pode 
potencializar esta 
participação ao organizar 
um canto de referência de 
leitura no ambiente da 
sala de aula com tapetes, 
almofadas, livreiro de 
tecidos ou cestos com 
livros de tecido, recursos 
sonoros, materiais 
impressos, fantoches, 
fantasias e enredos que 
apresentam os objetos do 
universo infantil, para que 
o bebê explore, brinque, 
manipule e experimente 
diferentes formas de 
expressão e interação 
com os recursos 
disponíveis. 

Orientações 
complementares: É 
importante que as 
crianças bem pequenas 
possam falar sobre as 
personagens e cenários 
das histórias, 
identificando, por 
exemplo, algumas de 
suas características, bem 
como possam conversar, 
com o acolhimento e o 
apoio do(a) professor(a), 
sobre as ações e 
intenções das 
personagens nas 
diferentes situações da 
narrativa. As crianças 
podem também ser 
convidadas a recontar ou 
dramatizar a história, 
apoiadas ou não nas 
ilustrações, de forma a 
estimular sua linguagem 
oral e imaginação.  Vale 
lembrar que a escolha 
prévia e criteriosa de 
livros com boa qualidade 
de texto e ilustrações é 
muito importante para o 
desenvolvimento da 
expressão das crianças e 
do prazer pela leitura. 

Orientações 
complementares: É 
importante que as 
crianças pequenas 
participem de diversas 
situações de escuta 
de histórias, seja por 
meio da leitura feita 
pelo(a) professor(a), 
por outra criança, por 
apresentações de 
teatro, dança, 
assistindo a filmes ou 
escutando áudios. A 
partir da participação 
nessas situações, as 
crianças têm a 
oportunidade de se 
apropriarem das 
narrativas e se 
interessarem por 
conversar e brincar 
com elas, 
desenvolvendo sua 
imaginação e 
criatividade, ao 
mesmo tempo em que 
podem se apropriar 
de noções da 
linguagem e da 
escrita. Vivendo estas 
experiências as 
crianças passam a ter 
um repertório de 
histórias conhecidas, 
o que as possibilita 
construir roteiros de 
áudios, vídeos ou 
encenações. 

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

(EI02EF05) Relatar 
experiências e fatos 
acontecidos, histórias 
ouvidas, filmes ou peças 
teatrais assistidos etc., 
em sequências temporal e 
causal, com apoio do(a) 
professor(a). 

 (EI03EF05) Recontar 
histórias ouvidas para 
produção de reconto 
escrito, tendo o(a) 
professor(a) como 
escriba. 



92 
 

Orientações 
complementares: 
Orientações 
complementares:  É 
relevante que o(a) 
professor(a) promova 
atividades de músicas e 
de história, recorrendo ao 
uso de livros, miniaturas, 
fotografias e imagens que 
possibilitem o uso de 
onomatopeias e 
incentivem o bebê a emitir 
sons que atendem ao 
contexto da brincadeira 
sonora imitando sons de 
carro "vrumm", "bi bi", de 
animais "muuuu", "béééé", 
por exemplo. Também 
são oportunas 
brincadeiras de imitação 
por meio acalantos, 
cantigas de roda, poesias, 
parlendas e quadrinhas, 
explorando o ritmo, a 
sonoridade e a conotação 
das palavras, preservando 
a ludicidade dos 
processos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento, 
mediante ao acesso às 
produções culturais de 
modo brincante. 

Orientações 
complementares: 
Orientações 
complementares: É 
importante promover o 
desenvolvimento da 
oralidade das crianças 
bem pequenas na 
interação com seus pares 
e com os adultos, 
oportunizando que se 
expressem verbalmente 
em conversas, narrações 
e brincadeiras, nos 
diversos momentos da 
rotina, ampliando seu 
vocabulário e fazendo uso 
de estruturas orais que 
aprimorem suas 
competências 
comunicativas. O(A) 
professor(a) ,também, 
deve apoiar a 
compreensão das 
crianças referente aos 
conteúdos e propósitos 
das diferentes 
mensagens, em diversos 
contextos.  Deve estar 
sempre atento às 
comunicações diversas 
dos pequenos, a fim de 
saber o momento de 
apoiá-las, mediando e 
participando, atribuindo 
sentido, evocando 
lembranças, de forma que 
possam comunicar-se 
cada vez com maior 
autonomia. 

Orientações 
complementares:Esc
utar diversas vezes as 
mesmas histórias, 
possibilita que as 
crianças se apropriem 
de elementos de sua 
estrutura narrativa e 
memorizem algumas 
partes. É importante 
que as crianças 
recontem histórias, 
tendo o(a) 
professor(a) como 
escriba e criem e/ou 
escrevam suas 
próprias narrativas por 
meio da escrita 
espontânea. Escrever 
o texto ditado e 
depois lê-lo em voz 
alta faz com que elas 
verifiquem as 
mudanças 
necessárias para 
melhorar a escrita. 
Pode ser interessante 
também convidar as 
crianças para 
recontarem aos seus 
pares histórias lidas 
por alguém de sua 
família, registrarem 
histórias por meio de 
ilustração, escrita 
espontânea ou 
ditando ao professor. 
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(EI01EF06) Comunicar-
se com outras pessoas 
usando movimentos, 
gestos, balbucios, fala e 
outras formas de 
expressão em situações 
significativas de 
interação. 

(EI02EF06) Criar e contar 
histórias oralmente, com 
base em imagens ou 
temas sugeridos, 
utilizando-se de termos 
próprios dos textos 
literários.  

(EI03EF06) Produzir 
suas próprias histórias 
orais e escritas 
(escrita espontânea), 
em situações com 
função social 
significativa, 
desenvolvendo a 
competência 
discursiva das 
crianças. 
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Orientações 
complementares:Orienta
ções complementares: É 
necessário que o(a) 
professor(a) favorecer um 
ambiente rico em 
comunicação durante as 
atividades cotidianas, pois 
o bebê aprende a 
comunicar-se conforme 
têm a oportunidade de 
vivenciar situações 
significativas de 
interações, fazendo uso 
de diferentes formas de 
expressão. Neste sentido, 
além das rodas de 
músicas, das brincadeiras 
simbólicas, entre outras 
propostas de interações e 
brincadeira, os momentos 
de cuidados como 
higienização e 
alimentação são ótimas 
oportunidades para que o 
professor estabeleça 
diálogo com cada bebê, 
estando atento aos 
movimentos, gestos, 
balbucios, fala e outras 
formas de expressão, 
atribuindo sentido e valor 
a intencionalidade 
comunicativa do bebê. 

Orientações 
complementares: É 
importante garantir na 
rotina diária que as 
crianças possam 
compartilhar com 
seu(sua) professor(a) e 
colegas histórias criadas 
e conhecidas, que sejam 
incentivadas em situações 
individuais ou em 
pequenos grupos a criar 
narrativas a partir da 
apreciação de imagens e 
outros recursos visuais de 
boa qualidade, ou de 
fatos, temas e 
brincadeiras que são do 
seu interesse, de forma a 
estimular sua imaginação 
e ampliar seu vocabulário 
e conhecimento de 
mundo. O(A) professor(a) 
pode incentivar que 
utilizem termos próprios 
dos textos literários, tais 
como "Era uma vez...", 
"Uma linda jovem...", "Em 
uma floresta sombria..." 
"E viveram felizes para 
sempre...". Explorar 
diversos suportes de 
escrita e interagir nos 
cantos de leitura também 
é uma rica oportunidade 
de aprendizagem. Vale 
lembrar que a escolha 
prévia e criteriosa de 
livros com boa qualidade 
de texto e ilustrações é 
muito importante para 
desenvolver nas crianças 
o interesse em participar 
de diversos momentos de 
leitura.   

Orientações 
complementares: As 
crianças pequenas 
interessam-se por 
produzir suas histórias 
e por escrevê-las, 
registrando-as de 
diferentes formas, 
pela escrita 
espontânea, ditando 
ao(à) professor(a), 
desenhando, 
brincando de faz de 
conta etc. Ao ter a 
oportunidade de 
produzir suas histórias 
e comunicá-las em 
situações com função 
social significativa, 
reforçam sua imagem 
de comunicadores 
competentes e 
valorizam sua 
criatividade. No 
contexto da escrita, é 
importante que as 
crianças pequenas 
produzam bilhetes, 
listas, convites, 
legendas de fotos, 
entre outras 
situações, com auxílio 
do(a) professor(a). 
Nas produções orais, 
podem ser planejados 
saraus literários, 
peças de teatro, da 
construção da 
narrativa de uma 
encenação etc. Um 
repertório de histórias 
conhecidas apoia as 
crianças na criação de 
suas próprias 
narrativas, na 
definição do ambiente 
em que elas irão 
ocorrer, na criação 
das características e 
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desafios de suas 
personagens. 

(EI01EF07) Interagir e 
explorar diferentes 
materiais, impressos, 
audiovisuais ou, ainda 
outros recursos 
tecnológicos e midiáticos, 
em contextos 
significativos. 

(EI02EF07) Manusear 
diferentes portadores 
textuais (livros, revistas, 
gibis, jornais, cartazes, 
catálogos etc.), inclusive 
em suas brincadeiras, 
demonstrando reconhecer 
seus usos sociais. 

(EI03EF07) Levantar 
hipóteses sobre 
gêneros textuais 
veiculados em 
portadores 
conhecidos, 
recorrendo a 
estratégias de 
observação gráfica 
e/ou de leitura. 
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Orientações 
complementares:O bebê 
aprende por meio das 
experiências significativas 
que são acompanhas de 
explorações, 
investigações e 
descobertas que faz com 
os objetos, brinquedos e 
materiais do mundo físico 
e natural, assim, o(a) 
professor(a) deve 
organizar um espaço no 
ambiente da sala de aula 
que inclua a todos e 
atenda a especificidade 
de cada bebê, contendo 
livros e outros impressos, 
recursos sonoros, 
fantoches, entre outros, 
deixando-os acessíveis ao 
bebê para que conheça, 
explore e manipule, 
segundo suas escolhas e 
atribuições de sentido. É 
interessante ainda, 
oferecer condições para 
que o bebê participe de 
situações, individuais ou 
coletivas, em que se faça 
uso de diferentes recursos 
tecnológicos e midiáticos 
como: rádio, projetores, 
tablet, entre outros, num 
contexto de experiências 
significativas e seguras. 
Lembrando que o(a) 
professor(a) é quem deve 
ponderar sobre quais 
recursos utilizar.  

Orientações 
complementares: As 
crianças bem pequenas 
devem interagir, nos 
diversos espaços da 
instituição de educação 
infantil ou mesmo fora 
dela, em um ambiente 
com diversidade de 
materiais de leitura e 
escrita, que as convidem 
a fazer uso destes, 
imitando, explorando seus 
usos sociais e criando 
outros em suas 
brincadeiras. 

Orientações 
complementares: 
Orientações 
complementares: Ao 
conviver com diversos 
portadores 
(dicionários, 
enciclopédias, livros 
de história e de 
consulta, gibis, 
revistas, rótulos, 
embalagens) e 
gêneros textuais 
(receitas de culinária, 
recados, convites, 
propagandas, HQ, 
contos, poemas), as 
crianças vão 
formando a atitude 
leitora. É importante 
que tenham a 
oportunidade de 
explorá-los, 
nomeando alguns de 
seus elementos, como 
a capa, a ilustração, o 
título, personagens, 
ações, informações, 
estrutura gráfica e 
observando atitudes 
leitoras. As crianças 
podem contribuir na 
organização dos 
espaços que 
contemplem 
experiências com os 
diferentes portadores 
de textos, utilizando-
se de diferentes 
critérios de seleção e 
de acordo com as 
suas preferências. 
Cabe ao(à) 
professor(a) 
repertoriar as crianças 
tendo intencionalidade 
educativa que 
promova experiências 
com os diferentes 
tipos de textos, 
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organizando tempo, 
espaço e materiais 
que favoreçam o 
contato e apreciação 
literária. Desse modo, 
a cultura escrita é 
apresentada não de 
forma fragmentada e 
simplificada, mas com 
sua função social. 

(EI01EF08) Participar de 
situações de escuta de 
textos em diferentes 
gêneros textuais (poemas, 
parlendas, contos, 
fábulas, receitas, 
quadrinos, anúncios, etc.) 
em contextos 
significativos. 

(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, bilhetes, 
notícias etc.), ampliando 
suas experiências por 
meio do contato com a 
língua escrita. 

(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.). 
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Orientações 
complementares: É 
importante que o(a) 
professor(a) assegure as 
condições necessárias 
para que o bebê participe 
de situações nas quais 
possa ter contato com 
textos de diferentes 
gêneros, de forma 
repetida, em diversos 
contextos e por meio de 
escuta individual ou em 
pequenos grupos. Dentre 
as possibilidades de 
propostas estão a 
participação de 
apresentações de teatro, 
de encenação com 
fantoches, da escuta de 
canções, poemas, 
parlendas, etc. Assim, é 
importante o investimento 
num acervo literário que 
contemple a faixa etária, a 
diversidade de gêneros 
textuais e a qualidade 
literária, inserindo o bebê 
na cultura literária, 
envolvendo-o de forma 
lúdica e prazerosa. 

Orientações 
complementares: É 
necessário garantir a 
ampliação de 
experiências das crianças 
por meio do contato com 
a língua escrita, para que 
possam experimentar a 
produção de língua 
escrita. O(A) professor(a) 
deve ler para as crianças, 
deixar livros e outros 
suportes de escrita 
diversos, criteriosamente 
escolhidos, em prateleiras 
e/ou outros locais na 
altura dos olhos e das 
mãos delas. Também é 
importante que o(a) 
professor(a) use livros e 
revistas para contar 
histórias e ler sobre temas 
de seu interesse. Além 
disso, as crianças 
precisam vivenciar 
experiências nas quais 
o(a) professor(a) escreva 
pequenas histórias 
narradas por elas. 

Orientações 
complementares: É 
importante oferecer às 
crianças diversas 
situações de escuta e 
de conversa sobre os 
diferentes gêneros, 
criando o gosto e o 
hábito pela leitura, 
construindo um 
repertório de textos e 
suportes conhecidos, 
participando de 
situações em que são 
convidadas a falar 
sobre a estrutura dos 
textos e identificando 
elementos gráficos, 
textuais e de 
conteúdo. Essa 
prática contribui para 
que as crianças 
desenvolvam o gosto 
pessoal por alguns 
textos e tenham a 
iniciativa de recorrer a 
eles de forma 
autônoma. Também é 
importante que 
possam reconhecer o 
uso social de textos 
como: convites para 
festas de aniversário, 
bilhetes, 
propagandas, roteiros 
de atividades do dia, 
comunicados aos pais 
e listas variadas. 

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

(EI02EF09) Manusear 
diferentes instrumentos e 
suportes de escrita para 
desenhar, traçar letras e 
outros sinais gráficos 
escrevendo, mesmo que 
de forma não 
convencional. 

(EI03EF09) Levantar 
hipóteses em relação 
à linguagem escrita, 
realizando registros 
de palavras e textos, 
por meio de escrita 
espontânea e/ou com 
apoio do(a) 
professor(a).  
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Orientações 
complementares: É 
importante que o 
ambiente em que o bebê 
esteja inserido revele um 
contexto de letramento 
para que ele possa 
conhecer e manipular, em 
seus espaços de 
interações e brincadeiras. 
Neste sentido, cabe ao(a) 
professor(a) deixar ao 
acesso dos bebês 
suportes de escrita, tais 
como: livros, revistas, 
gibis, panfletos, folhetos, 
folders, cartazes, banners, 
cardápios, bulas e demais 
materiais que veiculam a 
escrita nas diversas 
situações cotidianas. 
Nesse sentido, é 
desejável ainda que tenha 
acesso e possa explorar 
folhas diversas, painéis, 
lousas, murais, etc. 
mediante a manipulação 
de riscantes adequados à 
faixa etária. 

Orientações 
complementares: É 
importante que o 
ambiente em que a 
criança esteja inserida 
revele um contexto de 
letramento, para que ela 
possa manusear e 
conhecer, em seus 
espaços de interações e 
brincadeiras, suportes de 
escrita, tais como: livros, 
revistas, gibis, panfletos, 
folhetos, folders, cartazes, 
banners, cardápios, bulas, 
tablets e demais materiais 
que veiculam a escrita, 
inclusive de seu nome, 
nas diversas situações 
cotidianas. As crianças 
também podem ser 
convidadas a escrever e 
comunicar-se utilizando 
diversos suportes e 
instrumentos, que devem 
estar ao seu alcance. 
Dessa forma, as crianças, 
aos poucos,  vão 
diferenciando o desenho 
da escrita e, ainda que 
utilizem seus desenhos 
para comunicar-se, 
podem ampliar suas 
formas de expressar 
ideias, sentimentos, 
emoções etc., por meio 
da escrita. 

Orientações 
complementares: A 
escrita de um bilhete 
tendo o(a) 
professor(a) como 
escriba, registros de 
rodas de conversa, 
escolha de livros para 
empréstimo, produção 
de texto que relate as 
experiências vividas 
ao longo de um 
projeto, são situações 
que favorecem a 
convivência com a 
escrita em sua função 
social e como 
instrumento de 
expressão. Possibilitar 
que levantem 
hipóteses sobre o que 
está́ escrito e sobre 
como se escreve, 
entre tantas outras 
situações em que a 
escrita de textos ou 
de palavras tenham 
um sentido para as 
crianças, são formas 
de garantir que se 
interessem e pensem 
sobre o sistema de 
escrita. 

Direitos de Aprendizagem 
e Desenvolvimento 

CONVIVER com crianças e adultos e com eles 
criar estratégias para investigar o mundo social e 
natural, demonstrando atitudes positivas em 
relação a situações que envolvam diversidade 
étnico-racial, ambiental, de gênero, de língua, de 
religião. 
BRINCAR com materiais e objetos cotidianos, 
associados a diferentes papeis ou cenas sociais, 
e com elementos da natureza que apresentam 
diversidade de formas, texturas, cheiros, cores, 
tamanhos, pesos, densidades, experimentando 
possibilidades de transformação. 
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PARTICIPAR de atividades que oportunizem a 
observação de contextos diversos, atentando 
para características do ambiente e das histórias 
locais, utilizando ferramentas de conhecimento e 
instrumentos de registro, orientação e 
comunicação, como bussola, lanterna, lupa, 
máquina fotográfica, gravador, filmadora, projetor, 
computador e celular. 
EXPLORAR e identificar as características do 
mundo natural e social, nomeando-as, 
reagrupando-as e ordenando-as, segundo 
critérios diversos. 
EXPRESSAR suas observações, hipóteses e 
explicações sobre objetos, organismos vivos, 
fenômenos da natureza, características do 
ambiente, personagens e situações sociais, 
registrando-as por meio de desenhos, fotografias, 
gravações em áudio e vídeo, escritas e outras 
linguagens. 
CONHECER-SE e construir sua identidade 
pessoal e cultural, identificando seus próprios 
interesses na relação com o mundo físico e 
social, apropriando-se dos costumes, das crenças 
e tradições de seus grupos de pertencimento e do 
patrimônio cultural, artístico, ambiental, cientifico 
e tecnológico. 

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

Bebês 
 (Zero a 1 ano e 6 meses) 

Crianças Bem Pequenas  
(1 ano e 7 meses a 3 

anos e 11 meses) 

Crianças Pequenas 
 (4 anos a 5 anos e 11 

meses) 

(EI01ET01) Explorar e 
descobrir as propriedades 
de objetos e materiais 
(odor, cor, sabor, 
temperatura), por meio da 
brincadeira. 

(EI02ET01) Explorar e 
descrever semelhanças e 
diferenças entre as 
características e 
propriedades dos objetos 
(textura, massa, 
tamanho), expressando 
sensações e descobertas 
ao longo do processo de 
observação. 

(EI03ET01) 
Estabelecer relações 
de comparação entre 
objetos, observando 
suas propriedades e 
compararando dados 
simples como 
tamanhos, pesos, 
volumes e 
temperaturas . 
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Orientações 
complementares: É 
importante que o(a) 
professor(a) organize o 
espaço de modo que 
desperte a curiosidade do 
bebê para que ao agir 
sobre o meio possa 
descobrir diferentes 
formas de experimentar o 
mundo, participando de 
situações que favoreça a 
exploração dos materiais 
repetidas vezes, 
divertindo-se, 
investigando, testando 
diferentes possibilidades 
de uso e interações, 
encontrando e resolvendo 
problemas. Explorando 
objetos com formas e 
volumes variados e 
identificando algumas 
propriedades simples dos 
materiais como, por 
exemplo, a luminosidade, 
a temperatura, a 
consistência e a textura. 
Além disso, que possa 
também explorar 
temperatura e inclinação 
dos diferentes tipos de 
solo/piso da instituição de 
Educação Infantil. É 
possível propor ainda o 
brincar heurístico com 
diversidade de objetos 
como: funis, latas, rolos 
de papelão, chaves, 
colheres grandes de metal 
e de pau, bobes de 
cabelos, fitas, argolas, 
garrafas pet, placas ou 
blocos de madeiras, etc. 
Os materiais também 
podem  ser organizados 
dentro de um cesto, 
cabendo ao(a) 
professor(a) ponderar as 
escolhas dos objetos 

Orientações 
complementares: O(A) 
professor(a) deve planejar 
oportunidades de 
utilização de instrumentos 
convencionais ou não 
para pesar ou medir 
materiais diversos, bem 
como a exploração de 
elementos da natureza, a 
fim de que a criança 
possa construir 
conhecimentos.  É 
importante incentivar a 
investigação e promover 
condições de tempo, 
espaços e materiais para 
que as crianças sejam 
convidadas a explorar as 
características e atributos 
dos materiais e objetos, 
podendo organizar suas 
ideias e as informações 
por meio de diferentes 
ações. 

Orientações 
complementares: 
Orientações 
complementares: As 
situações de 
pesquisa, observação, 
manipulação, 
investigação, 
exploração e 
comparação 
oferecidas às crianças 
possibilitam-nas 
construir conclusões 
baseadas em suas 
percepções físicas 
imediatas e a 
descrever diferenças 
e semelhanças dos 
diferentes objetos. 
O(A) professor(a) 
deve organizar 
atividades em tempos 
e espaços que 
atraiam e desafiem as 
crianças. Isso 
possibilitará a 
compreensão das 
características e 
propriedades dos 
objetos, o 
levantamento de 
hipóteses e a busca 
de respostas, 
tornando a 
aprendizagem mais 
significativa. Os tipos 
de comparação 
(tamanhos, pesos, 
volumes e 
temperatura), o uso 
do vocabulário 
específico e de 
procedimentos ao 
comparar objetos, por 
meio de diferentes 
materiais de medidas 
(fita métrica, régua, 
trena, balança, 
termômetro etc.) 
favorecem a 
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tendo em vista a 
segurança do bebê. 

aprendizagem das 
crianças pequenas. 

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

(EI02ET02) Observar, 
relatar e descrever 
incidentes do cotidiano e 
fenômenos naturais (luz 
solar, vento, chuva etc.), 
levantando hipóteses 
sobre tais acontecimentos 
e fenômenos. 

(EI03ET02) Observar 
e descrever 
mudanças em 
diferentes materiais, 
resultantes de ações 
sobre eles, em 
experimentos 
envolvendo 
fenômenos naturais e 
artificiais. 
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Orientações 
complementares: É 
importante que o(a) 
professor(a) planeje 
propostas em que bebê 
possa participar nas 
atividades cotidianas de 
situações de exploração 
cada vez mais diversas, 
nas quais possa fazer uso 
de todos os seus sentidos 
e de seu corpo, para 
descobrir sobre si mesmo 
e sobre os efeitos de suas 
ações nos objetos e nas 
pessoas. Dar tempo e 
valorizar as explorações 
do bebê é uma forma de 
engajá-lo nas suas 
descobertas sobre o 
mundo físico e natural, 
como ao explorar objetos 
empilhando, segurando, 
jogando, retribuindo e 
guardando na caixa ou 
outro recipiente, enchendo 
e esvaziando recipientes 
com água, areia, folhas, 
percebendo relações 
simples de causa e efeito 
e mostrando interesse no 
porquê e  como as coisas 
acontecem em momentos 
de interações e 
brincadeira, em atividades 
individuais ou em grupos. 

 Orientações 
complementares: 
Orientações 
complementares: É 
importante que as 
crianças bem pequenas 
tenham oportunidades de 
vivenciar diversas 
situações de contato com 
a natureza, explorando 
ambientes da instituição 
de educação infantil e do 
entorno. O(A) professor(a) 
deve questionar as 
crianças, instigando suas 
investigações e 
descobertas, propondo 
que observem e 
descrevam o que são 
capazes de ver, o que 
sabem. Também, deve 
apoiar o aprimoramento 
das suas habilidades em 
formular perguntas, 
relacionar informações, 
construir hipóteses e, com 
isso, ampliar seus 
conhecimentos e suas 
experiências, que podem 
constituir-se como ponto 
de partida para a 
definição de projetos 
investigativos particulares 
de um grupo. O uso de 
revistas, enciclopédias e 
recursos midiáticos pode 
ser interessante para a 
ampliação de 
conhecimentos. 

Orientações 
complementares: 
Orientações 
complementares: É 
importante que as 
crianças vivenciem 
procedimentos de 
pesquisa diversos e 
reúnam informações 
de diferentes fontes 
para descobrir por 
que as coisas 
acontecem e como 
funcionam. O(A) 
professor(a) deve 
oportunizá-las de 
participar de situações 
de exploração de 
objetos, formulação 
de perguntas, 
construção de 
hipóteses, 
desenvolvimento de 
generalizações, 
compreensão de 
novos vocabulários e 
registro das 
experiências e 
descobertas por meio 
de desenhos, fotos, 
legendas e textos 
ditados ao(à) 
professor(a). Com 
esse repertório, as 
crianças poderão ser 
capazes de explicar 
os efeitos e as 
transformações na 
forma, velocidade, 
peso e volume, além 
de explorarem 
algumas propriedades 
dos objetos. A 
intencionalidade 
pedagógica e a 
mediação do(a) 
professor(a) nesses 
contextos são 
fundamentais para 
ampliar os 
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conhecimentos das 
crianças. 

(EI01ET03) Explorar o 
ambiente pela ação e 
observação, manipulando, 
experimentando e fazendo 
descobertas durante as 
situações de interações e 
brincadeiras. 

(EI02ET03) Compartilhar, 
com outras crianças, 
situações de cuidado de 
plantas e animais, 
participando de pesquisas 
e experiências, nos 
espaços da instituição e 
fora dela. 

(EI03ET03) Identificar 
e selecionar fontes de 
informações, para 
responder a questões 
sobre a natureza, 
seus fenômenos, sua 
conservação, 
utilizando, com ou 
sem ajuda do(a) 
professor(a), 
diferentes 
instrumentos para 
pesquisa.  
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Orientações 
complementares: É 
importante que as 
explorações propiciadas 
ao bebê não se limitem ao 
contexto da sala de aula, 
mas que se estenda aos 
diversos espaços da 
instituição de Educação 
Infantil.  O(A) professor(a) 
precisa antecipar uma 
organização que 
considere as 
especificidades do bebê. 
Neste sentido é 
importante oferecer 
situações nas quais o 
bebê possa brincar na 
areia, brincar com água, 
deitar, se arrastar ou 
engatinhar na grama e 
brincar no parque sob 
olhar cuidadoso do(a) 
professor(a) que está 
atento(a) a todas as suas 
manifestações e 
expressões, buscando 
enriquecer suas ações, 
observações, explorações 
e investigações do 
ambiente. 

Orientações 
complementares:  As 
crianças bem pequenas 
devem ter oportunidades 
de explorar, fazer 
observações, formular 
perguntas, de descobrir e 
conhecer ativamente o 
meio natural, 
desenvolvendo atitudes 
de respeito e cuidado, 
aprimorando habilidades 
que permitam ampliar 
suas noções e sua 
compreensão sobre os 
seres vivos e as relações 
com o seu entorno. 

Orientações 
complementares: As 
situações de 
interação, exploração, 
observação e 
investigação sobre os 
elementos naturais 
são fundamentais 
para que as crianças 
pequenas aprendam 
sobre a natureza, 
seus fenômenos e 
sua conservação. 
O(A) professor(a) 
deve apoiar esse 
processo, propiciando 
vivências 
enriquecedoras, 
observar e escutar os 
interesses, 
curiosidades e as 
questões das 
crianças, favorecendo 
a construção de 
diferentes estratégias 
na busca de 
informações, coleta 
de dados e vivência 
de novas situações. 
Podem ser 
estimuladas a 
observarem e criarem 
explicações para 
fenômenos e 
elementos da 
natureza presentes no 
seu dia a dia, 
estabelecerem 
regularidades, 
apontando mudanças 
de hábitos dos seres 
vivos influenciados 
por mudanças 
climáticas. Para isso, 
fontes de informações 
devem ser 
explorados, como 
livros, revistas 
(acionando 
estratégias de leitura 
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que permitam 
descobrir o que está 
escrito e onde), 
pessoas da 
comunidade, 
fotografia, filmes, 
documentários, blogs 
e a internet. 

(EI01ET04) Manipular, 
experimentar, arrumar e 
explorar o espaço 
mediante experiências de 
deslocamentos de si e dos 
objetos durante as 
atividades cotidianas. 

(EI02ET04) Identificar e 
explorar relações 
espaciais (dentro e fora, 
em cima, embaixo, acima, 
abaixo, entre e do lado), 
ampliando seu 
vocabulário. 

(EI03ET04) Registrar 
observações, 
manipulações e 
medidas, usando 
múltiplas linguagens 
(desenho, registro por 
números ou escrita 
espontânea), em 
diferentes suportes. 
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Orientações 
complementares: É 
importante que o bebê 
possa participar de 
situações nas quais 
consiga brincar nos 
espaços, encontrando 
diferentes desafios, sendo 
convidado a fazer uso de 
diferentes movimentos e a 
explorar novas formas de 
ocupar espaços já 
conhecidos. É 
responsabilidade do(a) 
professor(a), organizar os 
ambientes com diferentes 
propostas de brincadeiras 
encoraja o bebê para 
novas explorações, que 
implicam diferentes 
formas de representação 
do espaço. As 
intervenções no espaço 
com pneus, túneis, 
móbiles, tendas, tecidos, 
espumas, caixas para 
entrar e sair, dentre 
outros, permitem a 
construção gradativa de 
conceitos, dentro de um 
contexto significativo, 
ampliando experiências. 

Orientações 
complementares: É 
importante que as 
crianças bem pequenas 
vivenciem diversas 
situações de exploração 
dos diferentes espaços da 
instituição de educação 
infantil e outros, 
envolvendo-se em 
desafios como, por 
exemplo, de identificação 
de pontos de referência 
para situar-se e deslocar-
se. Elas também podem 
participar de situações 
nas quais sejam 
desafiadas a localizar 
objetos a partir de 
referências espaciais 
dadas e a planejar, 
construir e explorar 
circuitos motores, 
progredindo no domínio 
das relações espaciais. 

Orientações 
complementares: 
Orientações 
complementares: Ao 
participarem de 
situações que tenham 
oportunidade de 
observar, comparar e 
perceber as 
características de 
diferentes objetos e 
espaços em relação 
ao seu comprimento, 
peso, capacidade e 
temperatura, as 
crianças pequenas 
constroem relações, 
atribuem significado e 
fazem uso de 
expressões que as 
ajudam a se 
aproximar da noção 
de medidas e do seu 
registro. O(A) 
professor(a) deve 
promover situações 
de brincadeiras livres 
ou dirigidas, 
exploração de objetos 
e ferramentas de 
medidas 
convencionais ou não, 
resolução de 
problemas, 
observação dos 
fenômenos naturais e 
suas transformações, 
manipulação de 
diversos suportes em 
situações de jogos e 
brincadeiras, com 
posterior registro 
pelas crianças com 
seu apoio (do(a) 
professor(a). 
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(EI01ET05) Manipular 
materiais diversos e 
variados para comparar 
as diferenças e 
semelhanças entre eles 
durante as interações e a 
brincadeira. 

(EI02ET05) Classificar 
objetos, considerando 
determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, 
forma etc.), expressando-
se por meio de 
vocabulário adequado 
com apoio do(a) 
professor(a). 

(EI03ET05) Classificar 
objetos e figuras de 
acordo com suas 
semelhanças e 
diferenças, 
identificando suas 
formas e 
características, em 
situações de 
brincadeira, 
observação e 
exploração. 
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Orientações 
complementares: É 
importante que o(a) 
professor(a) antecipe 
situações nas quais o 
bebê possa agir sobre os 
materiais, repetidas 
vezes, sentindo gostos, 
texturas, sabores, odores, 
sons e que brinque com 
objetos e materiais 
variados, como aqueles 
produzem sons e que 
podem ser encaixados, 
desmontados, cheios e 
esvaziados, 
experimentando novas 
formas de manipulação. 
O(A) professor(a) deve 
organizar o ambiente de 
forma a priorizar que 
materiais como: caixas de 
diferentes tamanhos para 
empilhar, encaixar, entrar, 
atravessar, esconder, 
cilindros de espuma, latas 
e garrafas pets de 
diferentes tamanhos e 
intervenções, canos de 
pvc e conduítes de 
diferentes espessuras, 
polegadas e 
comprimentos, blocos de 
espuma e bacias de 
diferentes tamanhos, 
espessuras e formatos, 
bolas de diferentes 
tamanhos, dentre outros 
estejam disponíveis ao 
bebê possibilitando novas 
experiências e 
descobertas, por meio da 
manipulação e 
exploração. 

Orientações 
complementares: O(A) 
professor(a) deve planejar 
situações, favorecendo 
um contexto de 
aprendizagem, de forma 
que as crianças sejam 
desafiadas a explorar e a 
classificar diferentes 
objetos de acordo com 
seus atributos, 
incentivando-as a explicar 
os arranjos construídos. É 
importante também 
propor brincadeiras e 
explorações diversas, 
oferecendo a elas 
materiais variados, 
incluindo os elementos 
naturais, de diferentes 
formas, tamanhos, 
texturas, cores, 
espessuras, que podem 
ser explorados utilizando-
se diversos instrumentos 
para compará-los, tais 
como balanças, réguas, 
trenas, recipientes, 
barbantes, palmos etc. 

Orientações 
complementares:As 
crianças pequenas 
aprendem as 
características e 
propriedades dos 
objetos e figuras 
usando seu corpo e 
todos os seus 
sentidos em situações 
de exploração e 
investigação. Essas 
situações oportunizam 
a identificação de 
suas propriedades e 
características como 
formas, bidimensional 
e tridimensional. 
Ao(À) professor(a) 
cabe a observação e 
escuta atentas das 
relações e 
espontaneísmos das 
crianças, apoiando-as 
em suas descobertas 
e na ampliação de 
suas aprendizagens. 
Por meio de repetidas 
explorações de 
diferentes objetos, 
figuras, brinquedos, 
representação de 
animais e plantas, 
seus pares, as 
crianças começam a 
construir conclusões 
baseadas em suas 
percepções físicas 
imediatas e 
conseguem classificá-
las a partir de 
características ou 
propriedades que 
possuem em comum. 
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(EI01ET06) Vivenciar 
diferentes ritmos, 
velocidades e fluxos nas 
interações e 
brincadeiras (em 
danças, balanços, 
escorregadores etc.).  

(EI02ET06) Identificar 
relações temporais e 
utilizar conceitos básicos 
de tempo (agora, antes, 
durante, depois, ontem, 
hoje, amanhã, lento, 
rápido, depressa, 
devagar), ampliando o 
vocabulário adequado ao 
conceito em uso. 

(EI03ET06) Relatar 
fatos importantes 
sobre seu nascimento 
e desenvolvimento, a 
história dos seus 
familiares e da sua 
comunidade, 
observando a 
cronologia, o local e 
quem participou 
desses 
acontecimentos. 
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Orientações 
complementares:Orienta
ções complementares: É 
importante que o bebê  
brinque por meio do 
contato corporal com o(a) 
professor(a), por exemplo, 
nas brincadeiras ,"serra-
serra, serrador", brinque 
envolvendo modulações 
de voz, melodias e 
percepções rítmicas ao 
som de músicas; divirta-se 
andando ou se rastejando 
devagar e muito rápido e 
participe de brincadeiras 
de rodas ou danças 
circulares, bem como 
acompanhem 
corporalmente o canto do 
professor alterando o 
ritmo e o timbre (alto, 
baixo, grave, agudo) dos 
sons etc.  O(A)  
professor(a) pode propor 
também diferentes 
interferências na área 
externa, tais como: 
atividades na casinha, 
velocípedes, bolinhas de 
sabão, dança ao som de 
músicas, brincadeiras de 
roda e circuitos, auxiliando 
o bebê a vivenciar 
brincadeiras de balançar e 
escorregar nos 
brinquedos adequados a 
faixa etária,  evitando 
brinquedos e materiais 
que ofereçam riscos a 
integridade física do bebê. 

Orientações 
complementares: 
Conforme as crianças 
crescem e vivem 
experiências cotidianas 
que se repetem no tempo, 
começam a fazer uso de 
alguns indícios externos 
para antecipar 
acontecimentos. É 
interessante que as 
crianças participem de 
situações relacionadas às 
passagens significativas 
de tempo, de maneira que 
possam antecipar e 
descrever acontecimentos 
segundo uma sequência 
temporal, na interação 
com seus pares e 
professor(a), como por 
exemplo nas atividades 
que organizam a rotina do 
dia. Também podem 
brincar explorando 
velocidades e ritmos 
diversos e vivenciar 
situações em que 
percebam relações de 
causa e efeito. 

Orientações 
complementares: As 
crianças aprendem a 
expressar suas 
próprias ideias sobre 
o tempo quando lhes 
são oportunizadas 
experiências diversas 
para compartilhar 
suas lembranças e 
vivências. Essas 
elaborações mentais 
apoiam-nas a falarem 
sobre acontecimentos 
passados e a fazerem 
antecipações do 
futuro próximo. O(A) 
professor(a) deve 
promover situações 
de pesquisa, 
entrevistas, 
apreciação de fotos 
da família e do lugar 
onde as crianças 
vivem, estimulando o 
conhecimento da 
própria história e o 
desenvolvimento da 
identidade. A 
identificação de 
mudanças no tempo 
possibilita que as 
crianças estabeleçam 
relações entre o 
passado e presente, 
façam uso da 
sequência temporal, 
valorizem as formas 
de vida de outras 
crianças e adultos e 
também identifiquem 
costumes, tradições e 
acontecimentos 
significativos 
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(EI02ET07) Contar 
oralmente objetos, 
pessoas, livros etc., em 
contextos diversos. 

(EI03ET07) 
Relacionar números 
às suas respectivas 
quantidades e 
identificar o antes, o 
depois e o entre em 
uma sequência, 
utilizando a linguagem 
matemática para 
construir relações, 
realizar descobertas e 
enriquecer a 
comunicação em 
situações de 
brincadeiras e 
interações.  
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Orientações 
complementares: O(A) 
professor(a) deve 
envolver as crianças bem 
pequenas em situações 
de recitação da sequência 
numérica e de contagem, 
planejando brincadeiras, 
lendo histórias, ensinando 
parlendas, cantigas, 
jogos..., e organizando 
diferentes formas de 
contar objetos e materiais, 
aproximando-as do 
sistema numérico. 

Orientações 
complementares: As 
crianças constroem 
noções sobre número 
conforme exploram 
diferentes materiais e 
buscam agrupá-los e 
contá-los. As 
explorações e 
investigações sobre 
contagem em 
contextos 
significativos da vida 
real, relações entre 
números e 
quantidades, 
participação de 
atividades que 
envolvam a sequência 
numérica e 
brincadeiras que 
favoreçam a 
identificação de notas 
e moedas, bem como 
a pesquisa, a 
localização e a 
ordenação de 
notações numéricas 
são alguns 
encaminhamentos 
que o(a) professor(a) 
deve mediar. Deve 
também, promover 
situações de jogos e 
brincadeiras em que 
as crianças 
identifiquem, 
classifiquem, 
comparem, 
conservem, 
correspondam, 
incluam, sequenciem, 
estimem e seriem 
quantidades e 
números, favorecendo 
a compreensão da 
função social dos 
números. 
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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.), com auxílio 
do(a) professor(a). 

(EI03ET08) Expressar 
medidas (peso, altura 
etc.), construindo 
gráficos e tabelas 
básicos, utilizando 
unidades de medidas 
convencionais ou não 
convencionais. 
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Orientações 
complementares: Ao ter 
o contato com diferentes 
suportes nos quais 
encontram números 
escritos, as crianças 
iniciam suas 
investigações e 
descobertas sobre eles. 
Portanto é importante que 
as crianças bem 
pequenas participem de 
pesquisas referentes aos 
números (idade, número 
de calçado, roupa, 
peso...) e de brincadeiras 
diversas onde possam 
contar, recitar e registrar 
contagens, mesmo que 
de forma não 
convencional, com apoio 
do(a) professor(a). Deve-
se organizar jogos com 
números escritos ou que 
envolvam contagem. O 
uso do quadro numérico 
como recurso também é 
indicado, assim como 
atividades com 
calendários, cartazes com 
as datas de aniversários, 
registros de coleções e de 
pontuação nos jogos, 
organização de agendas 
telefônicas e álbuns de 
figurinhas etc. 

Orientações 
complementares: Ao 
viverem situações em 
que são incentivadas 
a medir objetos 
observando-os, 
comparando-os e 
percebendo suas 
características, as 
crianças avançam em 
suas noções sobre 
medidas e sobre as 
diferentes formas de 
expressá-las. A 
exploração de 
diferentes espaços 
lúdicos e 
procedimentos para 
comparar grandezas, 
o uso de unidades de 
medidas 
convencionais ou não 
para comparar 
distâncias, tamanhos 
e pesos, a promoção 
de situações de 
resolução de 
problemas 
envolvendo medidas 
devem orientar o 
planejamento do(a) 
professor(a). Deve-se 
pensar em diferentes 
formas de registros 
das crianças, com 
auxílio do(a) 
professor(a), como 
desenhos, textos 
mesmo que não 
convencionais, 
gráficos, tabelas, 
transposição de 
medidas 
padronizadas e não 
padronizadas. 
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Organizador da Dimensões Integradoras da Aprendizagem 
Bebês 

Comunicação / Oralidade, 
Leitura e Escrita Espaço, Tempo e Movimento Ética, Diversidade e 

Sustentabilidade Convivência e Solidariedade 

(EI01EO04) Expressar 
necessidades, desejos e 
emoções por meio de gestos, 
balbucios, palavras, entre 
outros. 

(EI01CG01) Movimentar-se 
para expressar corporalmente 
emoções, necessidades 
desejos, manifestando suas 
intenções comunicativas. 

(EI01EO05) Reconhecer seu 
corpo e expressar suas 
sensações em momentos de 
alimentação, higiene, 
brincadeira e descanso, 
participando de modo ativo e 
progressivo de todas as 
atividades cotidianas. 

(EI01EF01) Reconhecer 
quando é chamado por seu 
nome e reconhecer os nomes 
de pessoas com quem convive 
nas atividades cotidianas. 

(EI01CG03) Imitar gestos e 
movimentos de outras 
crianças, adultos e animais em 
situações de interações e 
brincadeiras. 

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

  

(EI01EO03) Interagir com seus 
pares, crianças de outras 
faixas etárias e com adultos ao 
explorar espaços, materiais, 
objetos e brinquedos. 

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

(EI01CG05) Utilizar os 
movimentos de preensão, 
encaixe e lançamento, 
ampliando suas possibilidades 
de manuseio de diferentes 
materiais e objetos a partir da 
manipulação e exploração. 

(EI01EO06) Interagir com seus 
pares, com crianças de 
diversas faixas etárias e com 
adultos, ampliando o 
conhecimento de si e do outro. 
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(EI01EF02) Demonstrar 
interesse ao ouvir a leitura de 
poemas e a apresentação de 
músicas, observando 
ilustrações e os movimentos 
de leitura do adulto-leitor 
(modo de segurar o portador e 
de virar as páginas). 

(EF06AR02) Conhecer e 
analisar diferentes 
modalidades das artes visuais, 
de diferentes autores, épocas 
e culturas, contextualizando-as 
ao seu contexto sociocultural. 

  

(EI01EF03) Demonstrar 
interesse ao ouvir histórias 
lidas ou contadas, observando 
ilustrações e os movimentos 
de leitura do adulto-leitor 
(modo de segurar o portador e 
de virar as páginas), 
desenvolvendo o gosto pela 
leitura. 

(EI01ET01) Explorar e 
descobrir as propriedades de 
objetos e materiais (odor, cor, 
sabor, temperatura), por meio 
da brincadeira. 

(EI01EF04) Reconhecer 
elementos das ilustrações de 
histórias, apontando-os, a 
pedido do adulto-leitor na 
interação com os recursos 
disponíveis. 

(EI01ET03) Explorar o 
ambiente pela ação e 
observação, manipulando, 
experimentando e fazendo 
descobertas durante as 
situações de interações e 
brincadeiras. 

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

(EI01ET04) Manipular, 
experimentar, arrumar e 
explorar o espaço mediante 
experiências de 
deslocamentos de si e dos 
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objetos durante as atividades 
cotidianas. 

(EI01EF06) Comunicar-se com 
outras pessoas usando 
movimentos, gestos, balbucios, 
fala e outras formas de 
expressão em situações 
significativas de interação. 

(EI01ET05) Manipular 
materiais diversos e variados 
para comparar as diferenças e 
semelhanças entre eles 
durante as interações e a 
brincadeira. 

(EI01EF07) Interagir e explorar 
diferentes materiais, 
impressos, audiovisuais ou, 
ainda outros recursos 
tecnológicos e midiáticos, em 
contextos significativos. 

(EI01ET06) Vivenciar 
diferentes ritmos, velocidades 
e fluxos nas interações e 
brincadeiras (em danças, 
balanços, escorregadores 
etc.).  

(EI01EF08) Participar de 
situações de escuta de textos 
em diferentes gêneros textuais 
(poemas, parlendas, contos, 
fábulas, receitas, quadrinos, 
anúncios, etc.) em contextos 
significativos. 

(EI01TS01) Explorar sons 
produzidos com o próprio 
corpo, com objetos e pelo 
ambiente, experimentando 
diferentes sons e ritmos. 

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

(EI01TS03) Explorar diferentes 
fontes sonoras e materiais 
para acompanhar brincadeiras 
cantadas, canções, músicas e 
melodias, percebendo e 
expressando sensações, 
sentimentos e pensamentos. 
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Crianças Bem Pequenas 

Comunicação / Oralidade, 
Leitura e Escrita Espaço, Tempo e Movimento Ética, Diversidade e 

Sustentabilidade Convivência e Solidariedade 

(EI02EF01) Dialogar com 
crianças e adultos, 
expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos, 
preferências, saberes, 
vivências, dúvidas e opiniões, 
ampliando gradativamente 
suas possibilidades de 
comunicação e expressão. 

(EI02CG03) Explorar formas 
de deslocamento no espaço 
(pular, saltar, dançar etc.), 
combinando movimentos e 
seguindo orientações em 
jogos, brincadeiras e outras 
situações. 

(EI02CG01) Apropriar-se de 
gestos e movimentos de sua 
cultura no cuidado de si e nos 
jogos e brincadeiras, 
reproduzindo papéis sociais 
que vão conhecendo e 
expressando-se de diversas 
formas. 

(EI02EO01) Demonstrar e 
valorizar atitudes de cuidado, 
cooperação e solidariedade na 
interação com crianças e 
adultos. 

(EI02EF02) Identificar e criar 
diferentes sons, reconhecer 
rimas e aliterações em 
cantigas de roda e textos 
poéticos, brincando com a 
linguagem, desenvolvendo a 
imaginação e a criatividade.  

(EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as 
habilidades manuais, 
adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, 
folhear, entre outros, 
explorando materiais, objetos e 
brinquedos diversos. 

(EI02EO02) Demonstrar 
imagem positiva de si e 
confiança em sua capacidade 
para enfrentar dificuldades e 
desafios, identificando cada 
vez mais suas possibilidades, 
de modo a agir para ampliá-
las. 

(EI02EO03) Compartilhar os 
objetos, os temas, as 
personagens e os espaços 
com crianças da mesma faixa 
etária, de faixas etárias 
diferentes e adultos. 

(EI02EF03) Demonstrar 
interesse e atenção ao ouvir a 
leitura de histórias e outros 
textos, diferenciando escrita de 
ilustrações, e acompanhando, 
com orientação do adulto-
leitor, a direção da leitura (de 
cima para baixo, da esquerda 

(EI02EF05) Relatar 
experiências e fatos 
acontecidos, histórias ouvidas, 
filmes ou peças teatrais 
assistidos etc., em sequências 
temporal e causal, com apoio 
do(a) professor(a). 

(EI02EO05) Perceber que as 
pessoas têm características 
físicas diferentes, valorizando 
e respeitando essas 
diferenças. 

(EI02EO06) Respeitar regras 
básicas de convívio social nas 
interações e brincadeiras, 
identificando e compreendendo 
seu pertencimento nos 
diversos grupos dos quais 
participa. 
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para a direita), atentando-se ao 
comportamento leitor do(a) 
professor(a). 

(EI02EF04) Expressar ideias, 
formular e responder 
perguntas sobre fatos da 
história narrada, tais como: 
"quem?", "o quê?", "quando?", 
"como?" e "por quê?", com 
apoio do(a) professor(a), 
identificando cenários, 
personagens e principais 
acontecimentos. 

(EF06AR02) Conhecer e 
analisar diferentes 
modalidades das artes visuais, 
de diferentes autores, épocas 
e culturas , contextualizando-
as ao seu contexto 
sociocultural. 

(EI02ET02) Observar, relatar e 
descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos naturais 
(luz solar, vento, chuva etc.), 
levantando hipóteses sobre 
tais acontecimentos e 
fenômenos. 

(EI02EO07) Resolver conflitos 
nas interações e brincadeiras, 
com a orientação do(a) 
professor(a), por meio do 
diálogo, utilizando seus 
recursos pessoais, respeitando 
as outras crianças e buscando 
reciprocidade. 

(EI02EF06) Criar e contar 
histórias oralmente, com base 
em imagens ou temas 
sugeridos, utilizando-se de 
termos próprios dos textos 
literários.  

(EI02ET04) Identificar e 
explorar relações espaciais 
(dentro e fora, em cima, 
embaixo, acima, abaixo, entre 
e do lado), ampliando seu 
vocabulário. 

(EI02ET03) Compartilhar, com 
outras crianças, situações de 
cuidado de plantas e animais, 
participando de pesquisas e 
experiências, nos espaços da 
instituição e fora dela. 

(EF06AR04) Conhecer e 
analisar alguns elementos 
constitutivos das artes visuais, 
percebendo suas relações 
expressivas em diferentes 
produções artísticas. 
 
(amplia a habilidade 2 do 5º 
ano) 
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(EI02EF07) Manusear 
diferentes portadores textuais 
(livros, revistas, gibis, jornais, 
cartazes, catálogos etc.), 
inclusive em suas brincadeiras, 
demonstrando reconhecer 
seus usos sociais. 

(EI02ET06) Identificar relações 
temporais e utilizar conceitos 
básicos de tempo (agora, 
antes, durante, depois, ontem, 
hoje, amanhã, lento, rápido, 
depressa, devagar), ampliando 
o vocabulário adequado ao 
conceito em uso. 

  

(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, 
bilhetes, notícias etc.), 
ampliando suas experiências 
por meio do contato com a 
língua escrita. 

(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.), com auxílio 
do(a) professor(a). 

(EI02EF09) Manusear 
diferentes instrumentos e 
suportes de escrita para 
desenhar, traçar letras e outros 
sinais gráficos escrevendo, 
mesmo que de forma não 
convencional. 

(EI02CG02) Deslocar seu 
corpo no espaço, orientando-
se por noções como em frente, 
atrás, no alto, embaixo, dentro, 
fora etc., aperfeiçoando seus 
recursos de deslocamento e 
ajustando suas habilidades 
motoras, ao se envolver em 
brincadeiras e atividades de 
diferentes naturezas. 



122 
 

(EI02EO04) Comunicar-se com 
os colegas e os adultos, 
buscando compreendê-los e 
fazendo-se compreender, 
ampliando suas possibilidades 
expressivas e comunicativas. 

(EI02TS02) Utilizar materiais 
variados com diversas 
possibilidades de manipulação 
(argila, massa de modelar, 
água, areia, terra, tintas, etc.), 
explorando cores, texturas, 
superfícies, planos, formas e 
volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 
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Crianças Pequenas 

Comunicação / Oralidade, 
Leitura e Escrita Espaço, Tempo e Movimento Ética, Diversidade e 

Sustentabilidade Convivência e Solidariedade 

(EI03EF01) Expressar ideias, 
desejos e sentimentos sobre 
suas vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de fotos, 
desenhos e outras formas de 
expressão, ampliando 
gradativamente suas 
possibilidades de comunicação 
e expressão. 

(EI03CG03) Criar movimentos, 
gestos, olhares e mímicas em 
brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas como 
dança, teatro e música, 
(re)inventando jogos 
simbólicos e reproduzindo 
papeis sociais. 

(EI03CG01) Criar com o corpo 
formas diversificadas de 
expressão de sentimentos, 
sensações e emoções, tanto 
nas situações do cotidiano 
quanto em brincadeiras, 
dança, teatro, música, 
produzindo e reproduzindo 
diversas sonoridades e ritmos. 

(EI03EO03) Ampliar as 
relações interpessoais, 
desenvolvendo atitudes de 
participação, cooperação e 
solidariedade, em brincadeiras 
e em momentos de interação. 

(EI03EF02) Inventar 
brincadeiras cantadas, poemas 
e canções, criando rimas, 
aliterações e ritmos, 
interagindo com a língua em 
sua dimensão poética. 

(EI03CG05) Coordenar suas 
habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus 
interesses e necessidades em 
situações diversas, explorando 
diferentes materiais. 

(EI03CG04) Adotar hábitos de 
autocuidado relacionados a 
higiene, alimentação, conforto 
e aparência, atuando de forma 
progressiva e autônoma nos 
cuidados essenciais, de acordo 
com suas necessidades. 

(EI03EO07) Usar estratégias 
pautadas no respeito mútuo 
para lidar com conflitos nas 
interações com crianças e 
adultos, conhecendo, 
respeitando e utilizando regras 
elementares de convívio social. 

(EI03EF04) Recontar histórias 
ouvidas e planejar 
coletivamente roteiros de 
vídeos e de encenações, 
definindo os contextos, os 
personagens, a estrutura da 
história, descrevendo 
personagens e espaço e 

(EI03ET01) Estabelecer 
relações de comparação entre 
objetos, observando suas 
propriedades e compararando 
dados simples como 
tamanhos, pesos, volumes e 
temperaturas. 

(EI03EO01) Demonstrar 
empatia pelos outros, 
percebendo que as pessoas 
têm diferentes sentimentos, 
necessidades e maneiras de 
pensar e agir. 
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observando a sequência da 
narrativa. 

(EI03EF05) Recontar histórias 
ouvidas para produção de 
reconto escrito, tendo o(a) 
professor(a) como escriba. 

(EF06AR02) Conhecer e 
analisar diferentes 
modalidades das artes visuais, 
de diferentes autores, épocas 
e culturas, contextualizando-as 
ao seu contexto sociocultural. 

(EI03EO05) Demonstrar 
valorização das características 
de seu corpo e respeitar as 
características dos outros 
(crianças e adultos) com os 
quais convive, aproximando-se 
do cuidado e respeito com o 
outro em situações mediadas 
pelo(a) professor(a). 

  

(EI03EF06) Produzir suas 
próprias histórias orais e 
escritas (escrita espontânea), 
em situações com função 
social significativa, 
desenvolvendo a competência 
discursiva das crianças. 

(EI03ET06) Relatar fatos 
importantes sobre seu 
nascimento e 
desenvolvimento, a história 
dos seus familiares e da sua 
comunidade, observando a 
cronologia, o local e quem 
participou desses 
acontecimentos. 

(EI03EO06) Manifestar 
interesse e respeito por 
diferentes culturas e modos de 
vida, do passado e do 
presente, valorizando as 
marcas culturais do seu grupo 
de origem e de outros grupos. 

  

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

(EI03ET07) Relacionar 
números às suas respectivas 
quantidades e identificar o 
antes, o depois e o entre em 
uma sequência, utilizando a 
linguagem matemática para 
construir relações, realizar 

(EI03ET02) Observar e 
descrever mudanças em 
diferentes materiais, 
resultantes de ações sobre 
eles, em experimentos 
envolvendo fenômenos 
naturais e artificiais. 
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descobertas e enriquecer a 
comunicação em situações de 
brincadeiras e interações.  

  

(EI03ET08) Expressar medidas 
(peso, altura etc.), construindo 
gráficos e tabelas básicos, 
utilizando unidades de 
medidas convencionais ou não 
convencionais. 

(EI03ET03) Identificar e 
selecionar fontes de 
informações, para responder a 
questões sobre a natureza, 
seus fenômenos, sua 
conservação, utilizando, com 
ou sem ajuda do(a) 
professor(a), diferentes 
instrumentos para pesquisa.  

  

  

(EI03TS03) Reconhecer as 
qualidades do som 
(intensidade, duração, altura e 
timbre), utilizando-as em suas 
produções sonoras e ao ouvir 
músicas e sons. 
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1º Ano 

Comunicação / Oralidade, 
Leitura e Escrita Espaço, Tempo e Movimento Ética, Diversidade e 

Sustentabilidade Convivência e Solidariedade 

(EF01CI02) Localizar, nomear 
e representar as partes do 
corpo humano, por meio de 
desenhos, aplicativos 
(softwares) e/ou modelos 
tridimensionais construídos 
com materiais e explicar as 
funções de cada parte. 

(EF01CI05) Identificar e 
nomear diferentes escalas de 
tempo: os períodos diários 
(manhã, tarde, noite) e a 
sucessão de dias, semanas, 
meses e anos. 

(EF01CI01B) Comparar os 
objetos e suas características 
associando-os ao uso de forma 
consciente e os modos 
adequados de descarte pelos 
princípios da sustentabilidade. 

(EF01CI01A) Conhecer e 
comparar características de 
diferentes materiais presentes 
em objetos de uso cotidiano e 
discutir sua origem.  

(EF01GE08A) Identificar em 
contos literários, histórias 
inventadas e/ou brincadeiras 
elementos da paisagem e os 
itinerários, representando-os 
por meio de mapas mentais e 
ou desenhos 

(EF01GE09A) Reconhecer o 
próprio corpo como referencial 
de localização, explorando as 
noções de lateralidade e 
espacialidade. 
(EF01GE09B) Identificar a sua 
posição em relação aos 
objetos da escola e do entorno, 
registrando de diferentes 
formas as noções de 
posicionamento (frente, atrás, 
entre, perto, longe, dentro e 
fora) e de lateralidade (direita e 
esquerda) 

(EF01CI01B) Identificar as 
ações humanas que provocam 
poluição ou degradação do 
meio ambiente e os modos de 
descarte/destinação, como 
podem ser usados e 
reaproveitados de forma mais 
consciente. 

(EF01CI01B) Identificar as 
ações humanas que provocam 
poluição ou degradação do 
meio ambiente e os modos de 
descarte/destinação, como 
podem ser usados e 
reaproveitados de forma mais 
consciente. 
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(EF01GE08B) Elaborar mapas 
mentais, desenhos e ou 
maquetes representando, os 
lugares de vivência e os 
diversos trajetos (itinerários) 

(EF01HI05) Identificar 
semelhanças e diferenças 
entre brinquedos, jogos e 
brincadeiras atuais e de outras 
épocas e lugares.5 

(EF01GE11) Observar e 
descrever as mudanças de 
vestuários e hábitos 
alimentares em sua 
comunidade durante o ano, 
decorrentes das mudanças de 
estações do ano, da variação 
de temperatura e umidade no 
ambiente, reconhecendo 
instrumentos e marcadores de 
tempo 

(EF01GE11) Observar e 
descrever as mudanças de 
vestuários e hábitos 
alimentares em sua 
comunidade durante o ano, 
decorrentes das mudanças de 
estações do ano, da variação 
de temperatura e umidade no 
ambiente, reconhecendo 
instrumentos e marcadores de 
tempo 

(EF01HI02) Identificar a 
relação entre as suas histórias 
e as histórias de sua família e 
de sua comunidade. 

(EF06AR02) Conhecer e 
analisar diferentes 
modalidades das artes visuais, 
de diferentes autores, épocas 
e culturas, contextualizando-as 
ao seu contexto sociocultural. 

(EF01HI09*) Identificar, 
respeitar e valorizar as 
diferenças entre as pessoas de 
sua convivência: origem 
geográfica, etnia, textura e cor 
do cabelo, tamanho, pessoas 
com deficiência, com 
necessidades especiais e etc.  

(EF01HI09*) Identificar, 
respeitar e valorizar as 
diferenças entre as pessoas de 
sua convivência: origem 
geográfica, etnia, textura e cor 
do cabelo, tamanho, pessoas 
com deficiência, com 
necessidades especiais e etc.  
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(EF01LP23A) Planejar a 
produção escrita de 
entrevistas, curiosidades, entre 
outros gêneros do campo das 
práticas de estudo e pesquisa, 
que possam ser oralizados, por 
meio de ferramentas digitais, 
em áudio ou vídeo, em 
colaboração com colegas e 
com a ajuda do professor.  
(EF01LP23B) Produzir 
entrevistas, curiosidades, entre 
outros textos. 
(EF01LP23C) Revisar 
entrevistas, curiosidades, entre 
outros textos produzidos. 
(EF01LP23D) Oralizar 
entrevistas, curiosidades, entre 
outros textos produzidos e 
revisados, por meio de 
ferramentas digitais, em áudio 
ou vídeo, em colaboração com 
colegas e com a ajuda do 
professor. 

(EF01EF01B) Experimentar e 
fruir diferentes brincadeiras e 
jogos do contexto familiar 
valorizando a cultura popular. 
presente no contexto 
comunitário e regional. 

(EF01EF05) Experimentar e 
fruir, prezando pelo trabalho 
coletivo e protagonismo, 
prática lúdicas esportivas de 
marca e de precisão, 
identificando os elementos 
comuns a essas práticas. 

(EF01EF05) Experimentar e 
fruir, prezando pelo trabalho 
coletivo e protagonismo, 
prática lúdicas esportivas de 
marca e de precisão, 
identificando os elementos 
comuns a essas práticas. 

(EF01EF02) Demonstrar por 
meio de múltiplas linguagens 
(corporal, visual, oral e escrita), 
as brincadeiras e os jogos 
populares do contexto familiar, 
valorizando a importância 

(EF01AR01) Conhecer e 
apreciar diferentes 
modalidades das artes visuais, 
de diferentes autores, épocas 
e culturas. 

(EF01AR08) Conhecer e 
experimentar diferentes formas 
da dança, cultivando o 
repertório e a percepção 
corporal. 

(EF01AR08) Conhecer e 
experimentar diferentes formas 
da dança, cultivando o 
repertório e a percepção 
corporal. 
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desses jogos e brincadeiras 
para suas culturas de origem. 
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2 º Ano 

Comunicação / Oralidade, 
Leitura e Escrita Espaço, Tempo e Movimento Ética, Diversidade e 

Sustentabilidade Convivência e Solidariedade 

(EF02GE08A) Reconhecer as 
diferentes formas de 
representações, como 
desenhos, mapas mentais, 
maquetes, croquis, globo, 
plantas, mapas, cartas e 
imagens (aéreas e de satélite) 
para representar componentes 
da paisagem dos lugares de 
vivência 
(EF02GE08B) Elaborar 
maquete da sala de aula e/ou 
de residência utilizando as 
relações topológicas e 
projetivas 

(EF02CI07B) Observar e 
registrar tamanho, forma e 
posição da sombra projetada 
de um objeto e descrever suas 
mudanças em relação as 
posições do Sol em diversos 
horários do dia. 

(EF02CI06) Identificar as 
principais partes de uma planta 
(raiz, caule, folhas, flores e 
frutos) e a função 
desempenhada por cada uma 
delas, e analisar as relações 
entre as plantas, o ambiente e 
os demais seres vivos. 

(EF02HI11A) Identificar 
impactos no ambiente 
causados pela ação humana, 
inclusive pelas diferentes 
formas de trabalho existentes 
na comunidade em que vive. 
(EF02HI11B) Refletir e criar 
projetos de intervenção aos 
impactos causados no meio 
ambiente pelo ser humano e 
que possam ser aplicados no 
ambiente escolar e familiar.  

(EF02HI08) Pesquisar, 
organizar e compilar histórias 
da família e/ou da comunidade 
registradas em diferentes 
fontes. 

(EF01GE10) Reconhecer nos 
lugares de vivência os 
aspectos físicos naturais, 
identificando os fenômenos 
climáticos (variações de 
temperatura, ação do vento, 
radiação entre outros) e 
hidrográficos (chuva, 
inundações entre outros 

(EF02HI03) Selecionar 
situações cotidianas que 
remetam à percepção de 
mudança, pertencimento e 
memória, respeitando e 
valorizando os diferentes 
modos de vida. 

(EF02EF05) Reconhecer os 
elementos comuns das 
práticas lúdicas esportivas de 
marca e precisão prezando 
pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo.  



131 
 

(EF02LP19A) Planejar a 
produção escrita de notícias, 
entre outros gêneros do campo 
da vida pública, que possam 
ser oralizados (em áudio ou 
vídeo) para compor um jornal 
falado, considerando a 
situação de comunicação, o 
tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do 
gênero, em colaboração com 
colegas e com a ajuda do 
professor. 
(EF02LP19B) Produzir 
notícias, entre outros textos, 
que possam ser oralizados 
para compor um jornal falado 
(em áudio ou vídeo). 
(EF02LP19C) Revisar notícias, 
entre outros textos produzidos 
para serem oralizados em um 
jornal falado. 
(EF02LP19D) Oralizar notícias, 
entre outros textos produzidos 
e revisados para um jornal 
falado, utilizando recursos de 
áudio ou vídeo. 

(EF02HI06) Identificar e 
organizar, temporalmente, 
fatos da vida cotidiana, usando 
noções relacionadas ao tempo 
(antes, durante, ao mesmo 
tempo e depois), 
posteriormente as 
relacionando aos conceitos de 
presente, passado e futuro. 

(EF02AR22A) Compreender o 
que significa estereótipo na 
configuração de personagens 
teatrais. 

(EF02AR12) Dialogar, com 
respeito e sem preconceito, 
sobre suas experiências 
pessoais e coletivas em dança 
vivenciadas na escola. 
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(EF02EF02) explicar por meio 
de múltiplas linguagens e 
formas de registro (corporal, 
visual, relato oral, desenho e 
escrita), reconhecendo e 
valorizando a importância 
desses jogos e brincadeiras 
para suas culturas de origem 
F12EF02A 

(EF06AR02) Conhecer e 
analisar diferentes 
modalidades das artes visuais, 
de diferentes autores, épocas 
e culturas, contextualizando-as 
ao seu contexto sociocultural. 

    

  

(EF02EF04) Colaborar na 
proposição e na produção de 
alternativas para a prática, em 
outros momentos e espaços, 
de brincadeiras e jogos, para 
divulgá-las na escola e na 
comunidade. 
(EF02AR05) Experimentar 
processos de criação, em artes 
visuais, de modo individual e 
coletivo, explorando diferentes 
espaços da escola. 
(EF02MA19) Medir a duração 
de um intervalo de tempo por 
meio de relógio digital e 
registrar o horário do início e 
do fim do intervalo. 
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3 º Ano 

Comunicação / Oralidade, 
Leitura e Escrita Espaço, Tempo e Movimento Ética, Diversidade e 

Sustentabilidade Convivência e Solidariedade 

(EF03LP15A) Assistir a 
programas culinários, na TV ou 
internet.  
 (EF03LP15B) Planejar a 
produção escrita de receitas a 
partir de programas culinário 
assistidos, considerando a 
situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do 
gênero. 
(EF03LP15C) Produzir 
receitas. 
 (EF03LP15D) Revisar receitas 
produzidas.  
(EF03LP15E) Oralizar receitas 
produzidas, utilizando recursos 
de áudio ou vídeo.  

(EF03GE06A) Reconhecer 
imagens bidimensionais e 
tridimensionais estabelecendo 
diferenças 

(EF03CI03B) Reconhecer 
condições ambientais 
prejudiciais à saúde auditiva e 
visual e identificar e promover 
hábitos saudáveis relacionados 
à prevenção e manutenção da 
saúde individual e coletiva 
local.  

(EF03GE01) Reconhecer a 
diversidade social percebida 
na comunidade, no bairro e 
nos meios de comunicação, 
reconhecendo e identificando 
alguns aspectos culturais dos 
povos indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, extrativistas, 
ciganos, entre outros que 
vivem em diferentes espaços 
(cidade, campo, florestas entre 
outros) 

(EF03AR19) Reconhecer 
teatralidades na vida cotidiana, 
identificando elementos 
teatrais  

(EF03GE06B) Interpretar 
diferentes tipos de 
representação cartográfica a 
partir do plano bidimensional 
(mapa) e tridimensional 
(maquete), tendo como 

(EF03GE11) Identificar e 
comparar os diferentes 
impactos socioambientais 
(erosão, deslizamento, 
escoamento superficial entre 
outros) que podem ocorrer em 
áreas urbanas e rurais, a partir 

(EF03HI09B) Pesquisar sobre 
as funções desses espaços e 
serviços públicos, bem como 
entender os problemas 
decorrentes da falta deles. 
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referência o seu lugar de 
vivência 

do desenvolvimento e avanço 
de algumas atividades 
econômicas. 

(EF03EF03) Descrever, por 
meio de múltiplas linguagens 
(corporal, oral, escrita, 
audiovisual), as brincadeiras e 
os jogos populares do Brasil e 
do mundo incluindo os da 
matriz indígena, explicando 
suas características e a 
importância desse patrimônio 
histórico cultural na 
preservação das diferentes 
culturas. 

(EF03HI04A) Pesquisar e 
identificar os patrimônios 
históricos e culturais de sua 
cidade ou região e discutir as 
razões culturais, sociais e 
políticas para que assim sejam 
considerados. 
(EF03HI04B) Reconhecer a 
importância da preservação 
dos patrimônios históricos para 
a conservar a identidade 
histórica do município.  

(EF03HI07) Identificar 
semelhanças e diferenças 
existentes entre comunidades 
de sua cidade ou região, e 
descrever o papel dos 
diferentes grupos sociais que 
as formam, valorizando e 
respeitando a diversidade. 

(EF03AR20) Conhecer e 
explorar processos narrativos 
individuais e coletivos, em 
teatro, explorando a 
improvisação, a criatividade e 
a teatralidade dos gestos. 

  

(EF06AR02) Conhecer e 
analisar diferentes 
modalidades das artes visuais, 
de diferentes autores, épocas 
e culturas, contextualizando-as 
ao seu contexto sociocultural. 

(EF03EF12) Identificar 
situações de conflito e/ou 
preconceitos geradas e/ou 
presentes no contexto das 
danças e demais práticas 
corporais e discutir alternativas 
para superá-las. 

(EF03EF05A) Experimentar e 
fruir diversos tipos de jogos pré 
desportivos de campo e taco 
rede/parede, invasão, 
identificando seus elementos 
comuns, reconhecendo a 
importância do trabalho em 
equipe para o alcance de   um 
objetivo comum. 
(EF03EF05B) Refletir sobre as 
vivências das práticas 
corporais nos jogos pré 
desportivos, reconhecendo as 
habilidades motoras que  
incidem sobre elas. 
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(EF03MA12) Descrever e 
representar, por meio de 
esboços de trajetos ou 
utilizando croquis e maquetes, 
a movimentação de pessoas 
ou de objetos no espaço, 
incluindo mudanças de direção 
e sentido, com base em 
diferentes pontos de 
referência. 

(EF03AR12) Dialogar, com 
respeito e sem preconceito, 
sobre suas experiências 
pessoais e coletivas em dança 
vivenciadas na escola, 
identificando semelhanças e 
diferenças presentes no 
repertório corporal. 

(EF06AR04) Conhecer e 
analisar alguns elementos 
constitutivos das artes visuais, 
percebendo suas relações 
expressivas em diferentes 
produções artísticas. 
 
(amplia a habilidade 2 do 5º 
ano) 

(EF03MA22) Ler e registrar 
medidas e intervalos de tempo, 
utilizando relógios (analógico e 
digital) para informar os 
horários de início e término de 
realização de uma atividade e 
sua duração. 

(EF03EF09) Experimentar, e 
fruir danças do Brasil e do 
Mundo incluindo de matriz 
indígena e africana, 
valorizando e respeitando os 
diferentes sentidos e 
significados dessas danças em 
suas culturas de origem.F09A 
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4 º Ano 

Comunicação / Oralidade, 
Leitura e Escrita Espaço, Tempo e Movimento Ética, Diversidade e 

Sustentabilidade Convivência e Solidariedade 

(EF04CI10) Comparar as 
indicações dos pontos cardeais 
resultantes da observação das 
sombras de uma vara 
(gnômon) com aquelas obtidas 
por meio de uma bússola. 

(EF04CI09)Analisar as 
projeções de sombras de 
prédios, torres, árvores,  tendo 
como referência os pontos 
cardeais e descrever as 
mudanças de projeções nas 
sombras ao longo do dia e 
meses. 

(EF04CI08) Propor, a partir do 
conhecimento das formas de 
transmissão de alguns 
microrganismos (vírus, 
bactérias e protozoários), 
atitudes e medidas adequadas 
para prevenção de doenças a 
eles associadas. 

(EF04AR22) Pesquisar e 
explorar processos de criação 
de personagens, identificando 
estereótipos e dialogando 
sobre eles. 

(EF04LP12A) Assistir a 
programa infantil com 
instruções de montagem de 
jogos e brincadeiras, entre 
outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, para a produção 
de tutoriais em áudio ou vídeo. 
(EF04LP12B) Planejar a 
produção de tutoriais em áudio 
ou vídeo, a partir dos 
programas assistidos. 
(EF04LP12C) Gravar tutoriais 
em áudio ou vídeo, a partir dos 
programas assistidos. 
(EF04LP12D) Editar tutoriais 
em áudio ou vídeo gravados, a 

(EF04GE04) Reconhecer a 
interdependência do campo e 
da cidade, considerando fluxos 
econômicos, de informações, 
de ideias e de pessoas 

(EF04GE11) Observar e 
distinguir nos lugares de 
vivência as características das 
paisagens, relacionando com 
as feições de relevo, os tipos 
de cobertura vegetal entre 
outros, discutindo propostas 
para preservação e 
conservação de áreas naturais.  

(EF04EF07) Fruir e criar de 
forma coletiva, combinações 
de diferentes elementos da 
ginástica geral (equilíbrios, 
saltos, giros, rotações, 
acrobacias, com e sem 
materiais), propondo 
coreografias com diferentes 
elementos da cultura local. 
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partir dos programas 
assistidos. 

(EF04MA22) Ler, reconhecer e 
registrar medidas e intervalos 
de tempo em horas, minutos e 
segundos em situações 
relacionadas ao cotidiano, 
como informar os horários de 
início e término de realização 
de uma tarefa e sua duração, 
realizando conversões simples 
e resolvendo problemas 
utilizando unidades de tempo. 

(EF04HI01) Reconhecer a 
história como resultado da 
ação do ser humano no tempo 
e no espaço, com base na 
identificação de mudanças e 
permanências ao longo do 
tempo. 

(EF04HI06) Identificar as 
transformações ocorridas nos 
processos de deslocamento 
das pessoas e mercadorias, 
analisando as formas de 
adaptação ou marginalização. 

  

(EF04MA27) Ler, interpretar e 
analisar dados apresentados 
em tabelas simples ou de 
dupla entrada e em gráficos de 
colunas ou pictóricos, com 
base em informações das 
diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto 
com a síntese de sua análise. 

(EF06AR02) Conhecer e 
analisar diferentes 
modalidades das artes visuais, 
de diferentes autores, épocas 
e culturas, contextualizando-as 
ao seu contexto sociocultural. 

(EF04MA20) Medir e estimar 
comprimentos (incluindo 
perímetros), massas e 
capacidades, utilizando 
unidades de medida 
padronizadas mais usuais, 
valorizando e respeitando a 
cultura local, fazendo uso de 
instrumentos para medir 
comprimentos, massa e 
capacidade. 

  

(EF04AR20) Organizar e 
explorar processos narrativos 
criativos, em teatro, de forma 
individual, coletiva e 
colaborativa, explorando 

(EF04AR18) Conhecer, 
pesquisar, apreciar e 
diferenciar diferentes formas 
teatrais, presentes em 
diferentes contextos, 
cultivando a percepção, o 

(EF04MA23A) Ler informações 
e reconhecer temperatura 
como grandeza e o grau 
Celsius como unidade de 
medida a ela associada e 
utilizá-lo em comparações de 
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elementos de diferentes 
matrizes estéticas e culturais. 

imaginário e a capacidade de 
simbolizar. 

temperaturas de um dia, uma 
semana ou um mês. 

(EF04EF03) Descrever, por 
meio de múltiplas linguagens 
(corporal, oral, escrita, 
audiovisual), as brincadeiras e 
os jogos populares do Brasil e 
do mundo incluindo da matriz 
africana, explicando suas 
características e importância 
desse patrimônio histórico 
cultural na preservação das 
diferentes culturas. 

(EF04EF09) Experimentar e 
fruir danças do Brasil e do 
Mundo incluindo as danças de 
matriz indígena e africana, 
valorizando e respeitando os 
diferentes sentidos e 
significados dessas danças em 
suas culturas de origem. 

(EF04MA25) Resolver e 
elaborar situações-problema 
que envolvam compra e venda 
e formas de pagamento, 
utilizando termos como troco e 
desconto, enfatizando o 
consumo ético, consciente e 
responsável. 

  

    

(EF04AR24) Conhecer e 
explorar brinquedos, 
brincadeiras e jogos, de 
diferentes matrizes estéticas e 
culturais. 

  

    

(EF04EF12) Identificar 
situações de injustiça e 
preconceito geradas e/ou 
presentes no contexto das 
danças e demais práticas 
corporais e discutir alternativas 
para superá-las. 
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5 º Ano 

Comunicação / Oralidade, 
Leitura e Escrita Espaço, Tempo e Movimento Ética, Diversidade e 

Sustentabilidade Convivência e Solidariedade 

(EF05CI07) Descrever e 
representar o sistema 
circulatório e seu 
funcionamento (por meio do 
registro, de ilustrações ou de 
representações digitais), 
relacionando-o à distribuição 
dos nutrientes pelo organismo 
e à eliminação dos resíduos 
produzidos. 

(EF05EF09) Recriar e fruir 
danças populares do Brasil e 
do mundo, danças de matriz 
indígena e africana, 
valorizando e respeitando os 
diferentes sentidos e 
significados dessas danças em 
suas culturas de origem. 

(EF05HI11A*) Identificar, 
reconhecer e respeitar todo o 
tipo de diversidade.    
(EF05HI11A*) Criar e 
desenvolver projetos de 
combate ao preconceito no 
âmbito escolar e/ou na 
comunidade, promovendo a 
empatia e inclusão de 
todos(as). 

(EF05CI09) Discutir a 
ocorrência de distúrbios 
nutricionais como obesidade e 
subnutrição entre crianças, 
jovens e adultos, a partir da 
análise de hábitos individuais 
ou de grupos sociais.  

(EF05CI10) Identificar algumas 
constelações no céu, com o 
apoio de recursos como mapas 
celestes, aplicativos digitais, 
entre outros, ou mesmo, por 
meio da visualização e 
observação direta do céu.  

(EF05CI12) Observar e 
registrar as formas aparentes 
da Lua no céu por um 
determinado período de tempo 
e concluir sobre a 
periodicidade de suas fases. 

(EF05MA06) Associar as 
representações 10%, 25%, 
50%, 75% e 100% 
respectivamente à décima 
parte, quarta parte, metade, 
três quartos e um inteiro, para 
calcular porcentagens, 
utilizando estratégias pessoais, 
cálculo mental e calculadora, 
em contextos de educação 
financeira, entre outros. 

(EF05GE12) Identificar órgãos 
do poder público e canais de 
participação social 
responsáveis por buscar 
soluções para a melhoria da 
qualidade de vida (meio 
ambiente, mobilidade, moradia, 
saúde, trabalho) e discutir as 
propostas implementadas por 
esses órgãos que afetam a 
comunidade em que vive 
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(EF05GE09) Estabelecer 
conexões e hierarquias entre 
diferentes cidades, utilizando 
mapas temáticos e 
representações gráficas  

(EF05GE03A) Conhecer os 
conceitos de cidade, forma, 
função, hierarquia e rede 
urbana, identificando as 
mudanças sociais, econômicas 
e ambientais provocadas 
relacionadas ao crescimento 
das cidades 
(EF05GE03B) Descrever o 
processo histórico e geográfico 
de formação de sua cidade, 
comparando-as com outras 
cidades da região e do Brasil, 
analisando as diferentes 
formas e funções. 

(EF05MA24) Interpretar e 
analisar dados estatísticos 
apresentados em textos, 
tabelas (simples ou de dupla 
entrada) e gráficos (colunas 
agrupadas ou linhas), 
referentes a outras áreas do 
conhecimento ou a outros 
contextos, como saúde e 
trânsito, e produzir textos com 
o objetivo de sintetizar 
conclusões. 

(EF05HI04) Associar a noção 
de cidadania com os princípios 
de respeito à diversidade, à 
pluralidade e aos direitos 
humanos. 

(EF05HI09) Comparar pontos 
de vista sobre temas que 
impactam a vida cotidiana no 
tempo presente, por meio do 
acesso a diferentes fontes, 
incluindo orais. 

(EF06AR02) Conhecer e 
analisar diferentes 
modalidades das artes visuais, 
de diferentes autores, épocas 
e culturas, contextualizando-as 
ao seu contexto sociocultural. 

(EF05AR25A) Pesquisar e 
apreciar obras de diferentes 
linguagens artísticas 
consideradas como patrimônio 
Cultural material e imaterial de 
diversas culturas, incluindo a 
brasileira. 
(EF05AR25B) Pesquisar, 
conhecer e valorizar diferentes 
elementos constitutivos do 
contexto sociocultural local, 
nacional e internacional, entre 
eles, diversas matrizes 
estéticas e culturais, cultivando 
vocabulários e repertórios das 

(EF05AR17) Pesquisar, 
conhecer, apreciar e 
experimentar a improvisação 
na produção de sons, a 
composição musical e a 
sonorização de histórias de 
modo individual, coletivo e 
colaborativo. 
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diferentes linguagens 
artísticas.  

(EF05LP12A) Planejar a 
produção escrita de resumos, 
mapas conceituais, relatórios, 
entre outros gêneros do campo 
das práticas de estudo e 
pesquisa, considerando a 
situação comunicativa, o tema/ 
assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do 
gênero, com autonomia. 
(EF05LP12B) Produzir 
resumos, mapas conceituais, 
relatórios, entre outros textos, 
com autonomia. 
(EF05LP12C) Revisar 
resumos, mapas conceituais, 
relatórios, entre outros textos 
produzidos, com autonomia. 
(EF05LP12D) Editar resumos, 
mapas conceituais, relatórios, 
entre outros textos produzidos 
e revisados, com autonomia,  
cuidando da apresentação final 
do texto. 

(EF05LP10) Ler/compreender 
anedotas, piadas, cartuns, 
poemas e minicontos, em 
diferentes mídias, 
considerando a situação 
comunicativa, o tema/ assunto, 
a estrutura composicional e o 
estilo do gênero, com 
autonomia. 

(EF15LP11A) Reconhecer 
características da conversação 
espontânea presencial. 
(EF15LP11B) Respeitar turnos 
de fala, por meio da seleção e 
utilização, durante a 
conversação, de formas de 
tratamento adequadas. 
(EF15LP11C) Considerar a 
situação comunicativa e o 
papel social do interlocutor. 

(EF06AR04) Conhecer e 
analisar alguns elementos 
constitutivos das artes visuais, 
percebendo suas relações 
expressivas em diferentes 
produções artísticas. 
 
(amplia a habilidade 2 do 5º 
ano) 
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(EF05AR06) Dialogar, 
realizando leituras autorais, 
sobre sua produção artística, a 
de seus colegas e de alguns 
artistas, percebendo que, por 
meio da arte é possível 
expressar ideias e 
sentimentos. 

(EF05AR24) Conhecer e 
explorar brinquedos, 
brincadeiras e jogos, de 
diferentes matrizes estéticas e 
culturais. 
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6 º Ano 

Comunicação / Oralidade, 
Leitura e Escrita Espaço, Tempo e Movimento Ética, Diversidade e 

Sustentabilidade Convivência e Solidariedade 
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(EF06GE08A) Reconhecer a 
importância da Cartografia 
como uma forma de linguagem 
para trabalhar em diferentes 
escalas espaciais as 
representações locais, 
regionais e globais do espaço 
geográfico 
(EF06GE08B) Reconhecer o 
significado da seletividade na 
representação cartográfica e a 
distinção entre mapas e 
imagens de satélites 
(EF06GE08C) Identificar os 
pontos cardeais e colaterais, 
aplicando técnicas de 
orientação relativa e o sistema 
de coordenadas geográficas 
para determinar a posição 
absoluta dos lugares 
(EF06GE08D) Reconhecer a 
diferença entre a escala gráfica 
e a escala numérica, medindo 
distâncias na superfície pelas 
escalas gráficas e numéricas 
dos mapas, utilizando a noção 
de  proporcionalidade/escala 
para a elaboração de diversas 
formas de representação 
cartográfica 

(EF06GE01A) Reconhecer o 
conceito de paisagem, 
descrevendo elementos 
constitutivos, comparando as 
modificações e relacionando 
com a atuação de diferentes 
grupos sociais e os usos, nos 
lugares de vivência, em 
diferentes tempos 
(EF06GE01B) Elaborar 
hipóteses para explicar as 
mudanças e permanências 
ocorridas em uma dada 
paisagem, em diferentes 
lugares e tempos  

(EF06GE02) Analisar 
modificações de paisagens por 
diferentes tipos de sociedades, 
com destaque para os povos 
originários ou comunidades 
tradicionais, estabelecendo 
comparações, em diferentes 
tempos.  

(EF06GE02) Analisar 
modificações de paisagens por 
diferentes tipos de sociedades, 
com destaque para os povos 
originários ou comunidades 
tradicionais, estabelecendo 
comparações, em diferentes 
tempos.  
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(EF06GE08E) Inferir título mais 
adequado para uma 
representação cartográfica; 
reconhecendo o significado da 
legenda para a representação 
dos fenômenos geográficos 
(EF06GE08F) Reconhecer 
técnicas de representação 
utilizadas na cartografia 
temática; em especial a 
diferença entre mapas de base 
e mapas temáticos 
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(EF06LI12) Interessar-se pelo 
texto lido, compartilhando suas 
ideias sobre o que o texto 
informa/comunica. 

(EF06CI14) Compreender e 
explicar que os movimentos de 
rotação e translação da Terra e 
da inclinação de seu eixo de 
rotação em relação ao plano 
de sua órbita em torno do Sol 
originam eventos como as 
mudanças na sombra de 
objetos ao longo do dia, em 
diferentes períodos do ano. 

(EF06HI05) Descrever as 
relações entre sociedade e 
natureza, com destaque para 
os povos indígenas originários 
e povos africanos, discutindo a 
lógica da modificação da 
paisagem. 

(EF06LI05) Aplicar os 
conhecimentos da língua 
inglesa para falar de si e de 
outras pessoas, explicitando 
informações pessoais e 
características relacionadas a 
gostos, preferências e rotinas. 

(EF67LP03A) Comparar 
informações sobre um mesmo 
fato divulgado em diferentes 
veículos e mídias. 
(EF67LP03B) Analisar as 
informações comparadas em 
diferentes meios de 
veiculação. 
(EF67LP03C) Avaliar a 
confiabilidade das informações 
veiculadas. 

(EF06HI03A) Identificar as 
hipóteses científicas para o 
surgimento do ser humano, 
tendo em vista sua 
historicidade. 

(EF06LI25) Identificar a 
presença da língua inglesa na 
sociedade 
brasileira/comunidade 
(palavras, expressões, 
suportes e esferas de 
circulação e consumo) e seu 
significado. 

(EF06MA34) Interpretar e 
desenvolver fluxogramas 
simples, identificando as 
relações entre os objetos 
representados (por exemplo, 
posição de cidades 
considerando as estradas que 
as unem, hierarquia dos 
funcionários de uma empresa 
etc.). 

(EF06HI07B) Distinguir a 
importância da cultura oral, 
material e escrita para a 
transmissão da memória e do 
conhecimento nas diferentes 
sociedades antigas (África, 
Ásia e Américas). 

(EF06AR02) Conhecer e 
analisar diferentes 
modalidades das artes visuais, 
de diferentes autores, épocas 
e culturas , contextualizando-
as ao seu contexto 
sociocultural. 

(EF06MA32) Interpretar e 
resolver situações que 
envolvam dados de pesquisas 
sobre contextos ambientais, 
sustentabilidade, trânsito, 
consumo responsável, entre 
outros, apresentadas pela 
mídia em tabelas e em 
diferentes tipos de gráficos e 

(EF06EF03) Experimentar e 
fruir esportes de marca, 
precisão, invasão e técnico 
combinatórios   valorizando o 
trabalho coletivo e o 
protagonismo. 
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redigir textos escritos com o 
objetivo de sintetizar 
conclusões. 

    

(EF06AR03) Conhecer e 
analisar como modalidades 
das artes visuais interagem 
entre si. 
 
(amplia a h1 e h3 do 5º ano) 

(EF06AR04) Conhecer e 
analisar alguns elementos 
constitutivos das artes visuais, 
percebendo suas relações 
expressivas em diferentes 
produções artísticas. 
 
(amplia a habilidade 2 do 5º 
ano) 
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7 º Ano 

Comunicação / Oralidade, 
Leitura e Escrita Espaço, Tempo e Movimento Ética, Diversidade e 

Sustentabilidade Convivência e Solidariedade 

(EF07CI14) Identificar, 
representar e descrever, por 
meio de evidências, a ação 
dos raios solares sobre o 
planeta Terra, a relação entre 
a existência da vida e a 
composição da atmosfera, 
incluindo a camada de ozônio, 
identificando os fatores que 
aumentam ou diminuem sua 
presença na atmosfera, com 
apresentação de propostas 
individuais e coletivas para sua 
preservação. 

(EF07CI01B) Investigar como 
as máquinas simples fizeram 
parte do cotidiano humano em 
diferentes períodos históricos, 
incluíndo o desenvolvimento 
industrial paulista, e 
argumentar sobre como seu 
uso mudou a sociedade. 

(EF07CI08) Identificar e 
reconhecer possíveis impactos 
provocados pela ocorrência de 
catástrofes naturais ou 
alterações nos componentes 
físicos, biológicos ou sociais de 
um ecossistema e avaliar de 
que maneira podem afetar 
suas populações quanto às 
possibilidades de extinção de 
espécies, alteração de hábitos, 
migração, entre outras.  

(EF07GE02B) Analisar os 
processos migratórios internos 
e externos, reconhecendo as 
contribuições dos povos 
indígenas, africanos, europeus, 
asiáticos entre outros para a 
formação da sociedade 
brasileira, em diferentes 
regiões brasileiras e períodos 

(EF07HI10) Analisar, com base 
em documentos históricos, 
diferentes interpretações sobre 
as dinâmicas das sociedades 
americanas no período 
colonial, comparando 
informações, argumentos e 
pontos de vista obtidos nos 
diferentes tipos de fonte. 

(EF07GE03) Identificar e 
selecionar, em registros 
histórico-geográficos, as 
características do povos 
indígenas, comunidades 
remanescentes de 
quilombolas, de povos das 
florestas e do cerrado, de 
ribeirinhos e caiçaras, entre 
outros grupos sociais do 
campo e da cidade, analisando 

(EF07GE06B) Analisar 
aspectos do desenvolvimento 
sustentável, reconhecendo 
processos produtivos 
sustentáveis e discutindo 
formas de consumo consciente 
e responsável e caminhos para 
a construção de sociedades 
sustentáveis  

(EF07HI20*) Relacionar o 
racismo existente na 
contemporaneidade enquanto 
remanescente cultural do 
processo de escravização das 
populações africanas e 
afrodescendentes no período 
colonial. 
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aspectos étnicos e culturais, 
interpretando a produção de 
territorialidades e discutindo os 
direitos legais de cada 
comunidade e/ou grupo, nas 
diferentes regiões brasileiras e 
períodos.  

(EF07LI06) Antecipar o sentido 
global de textos em língua 
inglesa por inferências, com 
base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e 
últimas frases de parágrafos e 
palavras-chave repetidas. 

(EF07HI04) Identificar as 
principais características dos 
Humanismos e dos 
Renascimentos, analisar seus 
significados e os relacionar ao 
processo da expansão 
marítima. 

(EF07HI03) Identificar 
aspectos e processos 
específicos das sociedades 
africanas e americanas antes 
da chegada dos europeus, 
com destaque para as formas 
de organização social e para o 
desenvolvimento de saberes e 
técnicas, reconhecendo a 
diversidade desses saberes e 
dos patrimônios etnoculturais e 
artísticos dessas sociedades. 

(EF07LI01) Interagir em 
situações de intercâmbio oral 
para realizar as atividades em 
sala de aula, de forma 
respeitosa e colaborativa, 
trocando ideias e engajando-se 
em brincadeiras e jogos. 

(EF07LP02A) Comparar 
convergências e divergências 
em notícias e/ou reportagens 
multissemióticas sobre um 
mesmo fato divulgadas em 
diferentes mídias. 
(EF07LP02B) Analisar as 
especificidades das mídias no 
processo de (re)elaboração de 
notícias e reportagens 
multissemióticas. 

(EF06AR02) Conhecer e 
analisar diferentes 
modalidades das artes visuais, 
de diferentes autores, épocas 
e culturas, contextualizando-as 
ao seu contexto sociocultural. 

(EF07MA02) Resolver e 
elaborar situações-problema 
que envolva porcentagem, 
trabalhando com acréscimo e 
decréscimos simples, 
utilizando estratégias pessoais, 
cálculo mental e calculadora 
no contexto de educação 
financeira, entre outros. 

(EF07EF17) Problematizar 
preconceitos e estereótipos 
relacionados ao universo das 
lutas e demais práticas 
corporais, propondo 
alternativas para superá-los, 
com base na solidariedade, na 
justiça, na equidade e no 
respeito. 
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(EF07MA37) Ler, interpretar e 
analisar dados apresentados 
em gráfico de setores 
divulgados pela mídia e 
compreender quando é 
possível ou conveniente sua 
utilização. 

  

(EF07EF20) Executar práticas 
corporais de aventura urbanas, 
respeitando o patrimônio 
público e utilizando alternativas 
para a prática segura em 
diversos espaços. 

(EF06AR04) Conhecer e 
analisar alguns elementos 
constitutivos das artes visuais, 
percebendo suas relações 
expressivas em diferentes 
produções artísticas. 
 
(amplia a habilidade 2 do 5º 
ano) 

  
(EF07AR07) Dialogar com 
proposições temáticas nas 
suas produções visuais. 
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8 º Ano 

Comunicação / Oralidade, 
Leitura e Escrita Espaço, Tempo e Movimento Ética, Diversidade e 

Sustentabilidade Convivência e Solidariedade 

(EF08GE06A) Interpretar fatos, 
dados, situações, problemas 
ou fenômenos do processo de 
globalização, discutindo as 
diferentes formas de 
expressão e manifestações 
culturais, políticas, 
econômicas, ambientais e 
sociais, em diferentes lugares 
(EF08GE06B) Analisar a 
atuação das organizações 
mundiais nos processos de 
integração cultural e 
econômica, reconhecendo 
marcas desses processos, em 
especial nos contextos 
americano e africano  

(EF08GE02) Descrever e 
comparar as correntes 
migratórias contemporâneas, 
selecionando e analisando 
fatos, situações e influências 
dos migrantes no território 
brasileiro e em outras regiões 
do mundo  

(EF08CI01) Identificar e 
classificar diferentes fontes, 
renováveis e não renováveis, e 
comparar como a energia é 
utilizada em residências, 
comunidades ou cidades em 
relação aos princípios da 
sustentabilidade. 

(EF08CI10) Identificar e 
reconhecer sintomas, modos 
de transmissão, tratamento 
das principais Infecções 
Sexualmente Transmissíveis - 
IST, incluindo HIV/Aids e 
discutir e argumentar sobre a 
importância das estratégias e 
métodos de prevenção como 
promoção do autocuidado e 
como uma questão de saúde 
pública. 

(EF08HI22) Discutir o papel 
das culturas letradas, não 
letradas e das artes na 
produção das identidades no 
Brasil do século XIX. 

(EF08HI17) Relacionar as 
transformações territoriais, em 
razão de questões de 
fronteiras, com as tensões e 
conflitos durante o Império. 

(EF08GE15) Identificar a 
distribuição dos principais 
recursos hídricos da América 
Latina, analisando as 
implicações socioambientais 
resultantes das formas 
predatórias e discutindo os 

(EF08HI20) Identificar e 
relacionar aspectos das 
estruturas sociais da 
atualidade com os legados da 
escravidão no Brasil e discutir 
a importância de ações 
afirmativas. 
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desafios relacionados à gestão 
das águas 

(EF08LI03) Construir o sentido 
global de textos orais, 
relacionando suas partes, o 
assunto principal e 
informações relevantes. 

(EF08LI04) Utilizar recursos e 
repertório linguísticos 
apropriados para 
informar/comunicar/falar do 
futuro: planos, previsões, 
possibilidades e 
probabilidades. 

(EF08HI14) Discutir a noção 
da tutela dos grupos indígenas 
e a participação dos negros na 
sociedade brasileira do final do 
período colonial, identificando 
permanências na forma de 
preconceitos, estereótipos e 
violências sobre as populações 
indígenas e negras no Brasil e 
nas Américas. 

  

(EF08LP03A) Produzir artigos 
de opinião, tendo em vista o 
contexto de produção dado e a 
defesa de um ponto de vista. 
(EF08LP03B) Utilizar 
articuladores de coesão que 
marquem relações de 
oposição, exemplificação, 
ênfase. 
(EF08LP03C) Utilizar contra-
argumentos que marquem 
relações de oposição, 
exemplificação, ênfase.  

(EF06AR02) Conhecer e 
analisar diferentes 
modalidades das artes visuais, 
de diferentes autores, épocas 
e culturas, contextualizando-as 
ao seu contexto sociocultural. 

(EF08MA24) Reconhecer e 
classificar as frequências de 
uma variável contínua de uma 
pesquisa em classes, de modo 
que resumam os dados de 
maneira adequada para a 
tomada de decisões. 
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(EF08AR11) Conhecer, 
experimentar e analisar os 
fatores de movimento, 
compreendendo que suas 
combinações geram ações 
corporais e movimentos 
dançados que simbolizam. 

(EF08EF15) Analisar as 
características (ritmos, gestos, 
coreografias e músicas) das 
danças de salão, bem como 
suas transformações históricas 
e os grupos de origem. 

(EF08AR13) Pesquisar e 
explorar brincadeiras, jogos e 
danças de diferentes matrizes 
estéticas e culturais, próprias 
de sua região, como território 
de investigação e referência 
para a criação de composições 
de danças autorais.  

(EF06AR04) Conhecer e 
analisar alguns elementos 
constitutivos das artes visuais, 
percebendo suas relações 
expressivas em diferentes 
produções artísticas. 
 
(amplia a habilidade 2 do 5º 
ano) 

  

(EF89LP36) Parodiar e criar 
textos em versos (como 
poemas concretos, 
ciberpoemas, haicais, liras, 
microrroteiros, lambe-lambes, 
letras de música), com ênfase 
em recursos sonoros, 
semânticos (figuras de 
linguagem e jogos de palavras, 
por exemplo) e visuais (como 
relações entre imagem e texto 
verbal e distribuição da 
mancha gráfica), de forma a 
propiciar diferentes efeitos de 
sentido. 

(EF08EF11) Identificar as 
características da ginástica de 
conscientização corporal e 
discutir como a prática dessa 
manifestação pode contribuir 
para a melhoria das condições 
de vida, saúde, bem-estar e 
cuidado consigo mesmo. 
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9 º Ano 

Comunicação/ Oralidade, 
Leitura e Escrita Espaço, Tempo e Movimento Ética, Diversidade e 

Sustentabilidade Convivência e Solidariedade 

(EF09CI05) Identificar, 
analisar, categorizar e explicar, 
a partir dos conhecimentos 
científico-tecnologico 
envolvidos, a transmissão e 
recepção de imagem e som 
que revolucionaram os 
sistemas de comunicação 
humana. 

(EF09CI03) Identificar e 
descrever modelos referentes 
a estrutura da matéria, de 
modo a conhecer a 
constituição do átomo e 
composição de moléculas 
simples e comparar estes 
modelos a outros propostos ao 
longo da história das 
descobertas científicas. 

(EF09CI12) Discutir a 
importância das unidades de 
conservação para a 
preservação da biodiversidade 
e do patrimônio nacional e 
suas relações com as 
populações humanas e as 
bacias hidrográficas e propor 
outras estratégias de uso 
sustentável dos espaços 
relacionados às áreas de 
drenagem, rios, seus afluentes 
e subafluentes, próximos à 
comunidade em que vive. 

(EF09CI13) Propor iniciativas 
individuais e coletivas para a 
solução de problemas 
ambientais da comunidade 
e/ou da cidade, com base na 
análise de ações de consumo 
consciente e de 
sustentabilidade bem-
sucedidas. 

(EF09GE03A) Identificar 
diferentes manifestações 
culturais de minorias étnicas 
como forma de compreender a 
multiplicidade cultural na 
escala mundial, defendendo o 
princípio do respeito às 
diferenças 
(EF09GE03B) Explicar as 
diferenças e as relações entre 
o local e o global, discutindo a 

(EF09GE08) Analisar 
transformações territoriais, 
considerando o movimento de 
fronteiras, tensões, conflitos e 
múltiplas regionalidades na 
Europa, na Ásia e na Oceania 

(EF09GE18B) Reconhecer, 
compreender e avaliar 
criticamente os usos de 
recursos naturais a partir das 
diferentes fontes de energia 
(termoelétrica, hidrelétrica, 
eólica e nuclear) em diferentes 
países, analisando os impactos 
e as consequências desses 
usos na produção industrial e 
de inovação 

(EF09GE03A) Identificar 
diferentes manifestações 
culturais de minorias étnicas 
como forma de compreender a 
multiplicidade cultural na 
escala mundial, defendendo o 
princípio do respeito às 
diferenças 
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pluralidade de sujeitos e 
lugares que constituem o 
mundo 

(EF09HI16) Relacionar a Carta 
dos Direitos Humanos ao 
processo de afirmação dos 
direitos fundamentais e de 
defesa da dignidade humana, 
valorizando as instituições 
voltadas para a defesa desses 
direitos e para a identificação 
dos agentes responsáveis por 
sua violação. 

(EF09HI05) Identificar os 
processos de urbanização e 
modernização da sociedade 
brasileira e avaliar suas 
contradições e impactos na 
região em que vive. 

(EF09HI26) Discutir e analisar 
as causas da violência contra 
populações marginalizadas 
com vistas à tomada de 
consciência e à construção de 
uma cultura de paz, empatia e 
respeito às pessoas. 

(EF09HI36) Identificar e 
discutir as diversidades 
identitárias e seus significados 
históricos no início do século 
XXI, combatendo qualquer 
forma de preconceito e 
violência.  

(EF09LI01) Fazer uso da 
língua inglesa para expor 
pontos de vista, argumentos e 
contra-argumentos, 
considerando o contexto e os 
recursos linguísticos voltados 
para a eficácia da 
comunicação. 

(EF06AR02) Conhecer e 
analisar diferentes 
modalidades das artes visuais, 
de diferentes autores, épocas 
e culturas, contextualizando-as 
ao seu contexto sociocultural. 

(EF09LI18) Analisar a 
importância da língua inglesa 
para o desenvolvimento das 
ciências (produção, divulgação 
e discussão de novos 
conhecimentos), da economia 
e da política no cenário 
mundial. 

(EF09LI09) Compartilhar, com 
os colegas, a leitura dos textos 
escritos pelo grupo, 
valorizando os diferentes 
pontos de vista defendidos, 
com ética e respeito. 

(EF09LP03A) Escrever artigos 
de opinião de acordo com o 
contexto de produção dado.  
(EF09LP03B) Assumir posição 
diante de tema polêmico.  
(EF09LP03C) Argumentar de 
acordo com a estrutura própria 
de um artigo de opinião.  
(EF09LP03D) Utilizar 

(EF09AR21) Conhecer, 
pesquisar e classificar fontes e 
materiais sonoros, em práticas 
de apreciação e 
composição/criação musical, 
identificando timbres e 
características de instrumentos 
musicais convencionais e não 
convencionais. 

(EF09MA08) Resolver e 
elaborar situações-problema 
que envolvam relações de 
proporcionalidade direta e 
inversa entre duas ou mais 
grandezas, inclusive escalas, 
divisão em partes 
proporcionais e taxa de 
variação, em contextos 

(EF06AR04) Conhecer e 
analisar alguns elementos 
constitutivos das artes visuais, 
percebendo suas relações 
expressivas em diferentes 
produções artísticas. 
 
(amplia a habilidade 2 do 5º 
ano) 
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diferentes tipos de argumentos 
– de autoridade, comprovação, 
exemplificação princípio etc. 

socioculturais, ambientais e de 
outras áreas. 

(EF09AR15) Dialogar 
problematizando e 
identificando estereótipos e 
preconceitos, a partir das 
experiências pessoais e 
coletivas em dança, 
vivenciadas na escola e em 
outros contextos. 

(EF09EF08) Discutir as 
transformações históricas dos 
padrões de desempenho, 
saúde e beleza, considerando 
a forma como são 
apresentados nos diferentes 
meios (científico, midiático 
etc.). 

(EF09EF07) Experimentar e 
fruir um ou mais programas de 
exercícios físicos, identificando 
as exigências de consciência 
corporal, condicionamento 
físico e discutir como a prática 
de cada uma dessas 
manifestações podem 
contribuir para a melhoria das 
condições de vida, saúde, 
bem-estar e cuidado consigo 
mesmo. 

(EF09AR28) Conhecer, 
pesquisar e explorar diferentes 
funções profissionais do teatro, 
compreendendo e 
diferenciando as atuações, 
limites e desafios de cada um, 
no desenvolvimento do 
trabalho artístico coletivo e 
colaborativo. 
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