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

TRANSFORMAÇÕES 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

EIXOS 

TEMÁTICOS/CONTEÚDOS 

 

ATIVIDADES 

 

. Explorar e descrever 

semelhanças e 

diferenças entre as 

características e 

propriedades dos 

objetos (textura, 

massa, tamanho). 

 

. Observar, relatar e 

descrever incidentes 

do cotidiano e 

fenômenos da 

natureza (luz solar, 

vento, chuva, etc). 

. Compartilhar com 

outras crianças, 

situações de cuidado 

de planyas e animais 

nos espaços da 

instituição e fora dela. 

 

. Identificar relações 

espaciais e temporais. 

 

. Classificar objetos 

considerando 

determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, 

forma, etc.). 

 

. Utilizar conceitos 

básicos de tempo 

(agora, antes, 

durante, depois, 

ontem, hoje, amanhã, 

lento, rápido, 

depressa, devagar). 

 

. Cobrar oralmente 

objetos, pessoas, 

livros, etc., em 

contextos diversos. 

1 – EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO 

AO ESPAÇO 

Criar situações em que possa, 

ser desenvolvidos habilidades 

como: 

. Noção espacial (dentro e fora, 

em cima, embaixo, acima, 

abaixo, entre e do lado); 

. Esquema corporal (partes do 

corpo); 

. Figuras geométricas e 

diferentes formatos dos objetos. 

. Identificar pontos de referencia 

para situar-se e deslocar-se no 

espaço; 

. Descrever a posição de pessoas 

e objetos; 

. Reconhecer as formas 

geométricas e suas 

características; 

. Observar os colegas do grpo ao 

dividir alimentos e brinquedos. 

2 – EXPERIENCIAS EM RELAÇÃO 

À MEDIDA E GRANDEZAS 

Desenvolver habilidades como: 

. Medida de tempo (antes, 

durante e depois); 

. Utilizar medidas não 

convencionais para comparar e 

estabelecer relações entre 

medidas e tamanhos; 

. Noção temporal a partir da 

rotina; 

. Comparação de objetos e 

tamanhos e peso; 

. Comparação de medidas. 

. Escuta atenta das 

conversas entre as 

crianças e da 

observação de suas 

iniciativas e 

brincadeiras. 

 

. Traçar os números de 

0 a 5. 

 

. Jogos variados de 

juntar, repartir, tirar 

quantidades, avançar 

ou retroceder em uma 

série numérica. 

 

. Brincadeiras no 

espaço interno e 

externo. 

 

. Empilhar objetos do 

menor para o maior e 

vice-versa. 

 

. Observar, imitar e 

nomear algumas 

particularidades dos 

animais. 

 

. Cuidado com animais 

ou plantas de seu 

entorno. 

 

. Atividade em grupos 

de brincadeiras de 

rodas, danças culturais, 

festinhas de 

aniversário, etc. 

 



 

. Registrar com 

números a quantidade 

de crianças (meninas 

e meninos, presentes 

e ausentes) e a 

quantidades de 

objetos da mesmas 

natureza (bonecas, 

bolas, livros, etc.) 

3 – EXPERIENCIAS QUANTO ÀS 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES: 

. Contato físico com outras 

pessoas, comprando as 

diferenças e semelhança físicas: 

altos/baixos, loiros/morenos, 

gordos/magros, adultos; 

. Identificação da sua família 

(pai, mãe e irmãos); 

. Identificação de diferentes 

animais, suas características 

como locomoção, voz, habitat, 

tamanho, cor, suas 

necessidades, como é o seu 

corpo. 

. Atividades com 

imagens, fotografias. 

 

. Passeio na natureza. 

 

 


