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

TRANSFORMAÇÕES 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

EIXOS 

TEMÁTICOS/CONTEÚDOS 

 

ATIVIDADES 

 

. Identificar relações 

espaciais e temporais 

(antes, durante de 

depois). 

 

. Explorar e descrever 

semelhanças e 

diferenças entre as 

características e 

propriedades dos 

objetos (textura,  

massa, tamanho). 

 

. Utilizar conceitos 

básicos de tempo. 

 

. Contar oralmente 

objetos, pessoas, 

livros, etc., em 

contextos diversos. 

 

. Classificar objetos 

considerando 

determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, 

forma, etc.). 

 

. Explorar o ambiente 

pela ações e 

observação, 

manipulando, 

experimentando e 

fazendo descobertas. 

 

. Identificar as cores. 

1 – EXPERIÊNCIA EM RELAÇÃO 

AO ESPAÇO 

. Noções espaciais: dentro e 

fora, em cima, embaixo, acima, 

abaixo, entre e do lado. 

 

. Representação do espaço a 

partir de diferentes pontos de 

referência: situações de 

exploração tátil e visual das 

propriedades (forma, tamanho, 

posição, direção) e das formas 

geométricas (planas e não 

planas). 

 

2 – EXPERÊNCIAS EM RELAÇÃO 

AO TEMPO 

. Agora, antes, durante, depois, 

ontem, hoje, amanhã, lento 

rápido, depressa, devagar. 

 

3 – EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO 

À MEDIDA 

. Contagem de objetos 

(brinquedos, livros, etc.). 

. Construir a noção de sequência 

numérica e verbal. 

 

4 – EXPERIÊNCIAS QUANTO ÀS 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

. Observar elementos da 

natureza como: variedades de 

cores, tamanhos, texturas, 

formas, etc. 

. Participar de situações nas 

quais consigam brincar na areia, 

brincar com água, deita, se 

arrastar ou engatinhar na grama. 

. Montar jogos de 

memoria: quebra-

cabeça, jogo de 

encaixe. 

 

.Pinturas com as cores 

variadas. 

 

. Traçar os números de 

0 a 10. 

 

. Brincadeiras com 

blocos lógicos (cores, 

formas e números) 

 

. Colagem de 

canudinho, palitos, 

algodão, papel picado, 

fios de lã, retalhos de 

tecido. 

 

Utilizar diferentes 

estratégias para juntar, 

repartir e tirar 

quantidades, e a 

avançar ou retroceder 

em uma série 

numérica. 

 

. Brincadeiras no 

espaço interno e 

externo. 

 

. Oficinas de desenho, 

pintura, modelagem e 

música.  

 


