
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

EIXOS 

TEMÁTICOS/CONTEÚDOS 

 

ATIVIDADES 

 

. Dialogar com criança e 

adultos, expressando 

seus desejos, 

necessidades, 

sentimentos e opiniões. 

 

. Identificar e criar 

diferentes sons e 

reconhecer rimas e 

aliterações em cantigas 

de rodas e textos 

poéticos. 

 

. Demonstrar interesse e 

atenção ao ouvir a 

leitura de histórias e 

outros textos 

diferenciando escrita de 

ilustrações, acompanhar, 

com orientação do 

adulto-leitor a direção da 

leitura (de cima para 

baixo, da esquerda para 

direita). 

 

. Formular e responder 

perguntas sobre fatos de 

história narrada, 

identificando cenários, 

personagens e principais 

acontecimentos. 

 

. Relatar experiências e 

fatos acontecidos, 

histórias ouvidas, filmes 

ou peças teatrais 

assistidos, etc. 

 

. Criar e contar histórias 

oralmente, com base em 

imagens ou temas 

sugeridos. 

 

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

 

Coordenação visomotora 

. Ampliação do vocabulário e 

da linguagem; 

. Identificação do nome próprio 

em momentos de 

comunicação; 

. Reconhecer a si mesmo e aos 

colegas em fotos; 

. Coordenação visomotora fina, 

utilizando movimento de 

preensão com pinça em 

diferentes situações de uso de 

objetos, como lápis, pincel, 

caneta ou jogos de encaixe 

com peças pequenas; 

. Conhecimento dos cinco 

sentidos; 

. Apresentação das vogais; 

. Interação através da 

linguagem como: Conversar, 

brincar, comunicar e expressar 

vontades e necessidades; 

. Prazer por escruta cantigas 

de roda, poesias e parlendas; 

. Manuseio de materiais 

impressos, como revistas, 

livros, jornais, gibis, álbuns de 

figuras, poesia, etc.; 

. Participação de atividades 

nas quais possam escutar 

repetidas vezes histórias lidas, 

contadas, representadas por 

fantoches, narradas por áudio, 

por encenações de 

dramatização ou dança, 

narradas com apoio de 

imagem, etc. 

. Fazer jogos rítmicos 

em que o professor os 

anima a imitar sons 

variados; 

 

. Explorar livros com 

imagens contando com 

o olhar e observação 

atenta do professor, que 

pode valorizar e 

incentivar suas 

iniciativas; 

 

. Propiciar momentos de 

brincadeiras com 

cantigas de roda ou 

momentos de escruta 

de poesias e parlendas, 

explorando o ritmo, a 

sonoridade e a 

conotação das palavras; 

 

. Organizar um espaço 

do faz de conta em 

embalagens de produto 

de mercado, livros 

variados, como livro 

brinquedo, livro de 

imagem, livros com 

textos, CDs e recursos 

audiovisuais para 

escutar e divertir-se 

com canções, parlendas, 

poemas, etc.; 

 

. Folhear livros, 

revistas, jornais e gibis; 

 

. Utilização de fantoches 

ou dedoches; 

 



. Manusear  diferentes 

portadores textuais, 

demonstrando 

reconhecer seus usos 

sociais. 

 

. Manusear diferentes 

instrumentos e suportes 

de escrita para 

desenhar, traçar letras e 

outros sinais gráficos. 

. Pintar/cobrir letras (as 

vogais); 

 

. Promover oficinas de 

pinturas, recorte e 

colagem; 

 

. Promover atividade 

como rasgar papel, 

fazer bolinhas de papel, 

fazer bolinhas com 

massa de modelar. 

 


