
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU O OUTRO E O NÓS 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

EIXOS 

TEMÁTICOS/CONTEÚDOS 

 

ATIVIDADES 

 

. Interagir com crianças 

de mesma faixa etária e 

adultos ao explorar 

espaços, materiais, 

objetos e brinquedos. 

 

. Comunicar 

necessidades, desejos e 

emoções, utilizando 

gestos, balbucios, 

palavras. 

 

. Reconhecer seu corpo e 

expressar suas sensações 

em momentos de 

alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso. 

 

. Perceber que as pessoas 

têm características físicas 

diferentes, respeitando 

essas diferenças. 

 

. Respeitar regras básicas 

de convício social nas 

interações e brincadeiras. 

 

. Resolver conflitos nas 

interações e brincadeiras 

com a orientação de um 

adulto. 

 

. Demonstrar imagens 

positivas de si e confiança 

em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e 

deságios. 

 

 

1. RELAÇÃO COM OS 

COMPANHEIROS 
. Oferecer materiais e propor 

atividades em que as crianças 

percebam a necessidade de 

compartilhar e cooperar, 

ajudando cada uma a reconhecer 

a existência do ponto de vista do 

outro e a considerar possíveis 

sentimentos, intenções e opiniões 

das demais pessoas, construindo 

atitudes negociadoras e 

tolerantes. 

. Organizar o ambiente e as 

rotinas, favoráveis a uma boa 

transição casa-escola e criação de 

vínculos entre as crianças. 

 

2. AUTO CONHECIMENTO E 
CUIDADO DE SI MESMO 

. Desenvolver atividades que 

auxiliem na construção da 

identidade pessoal e promova um 

sentimento de autoestima, 

autonomia e confiança em suas 

possibilidades de pertencimento a 

um  determinado grupo étnico-

racial, crença religiosa, local de 

nascimento, etc. 

 

. Fortalecer os vínculos afetivos de 

todas as crianças com suas famílias 

e ajuda-las a captar as 

possibilidades trazidas por 

diferentes tradições culturais para a 

compreensão do mundo e de si 

mesmas. 

 

. Brincadeiras de 

esconder e 

achar, montar e 

derrubar. 

 

. Rodas de 

historias. 

 

. Rodas de 

conversas. 

 

. Oficinas de 

desenhos, 

pinturas e 

modelagens. 

 

. Criar momentos 

de convivências 

onde a família 

participe das 

aulas, seja para 

contar uma 

historia, relatar 

informações 

sobre os filhos 

ou até mesmo 

fazer atividades 

lúdicas pelo 

menos duas 

vezes por mês. 

 

 


