
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU O OUTRO E O NÓS 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

EIXOS 

TEMÁTICOS/CONTEÚDOS 

 

ATIVIDADES 

 

. Agir de maneira 

independente com 

confiança em suas 

capacidades, 

reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

 

. Ampliar as relações 

interpessoais, 

desenvolvendo atitudes 

de participação e 

cooperação. 

 

. Comunicar suas ideias 

e sentimentos a pessoas 

e grupos diversos. 

 

. Demonstrar 

valorização das 

características de seu 

corpo e respeitar as 

características dos 

outros (crianças e 

adultos) com os quais 

convive. 

 

Manifestar interesse e 

respeito por diferentes 

culturas e modos de 

vida. 

 

. Usar estratégias 

pautadas no respeito 

mutuo para lidar com 

conflitos nas interações 

com crianças e adultos. 

 

1. RELAÇÃO COM OS 

COMPANHEIROS 
. Brincar, expressando 

emoções, sentimentos, 

pensamentos, desejos e 

necessidades. 

. Estabelecer vínculos afetivos e 

de troca com  adultos e 

crianças, fortalecendo sua 

autoestima e ampliando 

gradativamente suas 

possibilidades de comunicação e 

integração social. 

. 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 

. Considerar preferencias, 

sentimentos e opiniões das 

crianças. 

. Desenvolver uma identidade 

pessoa, um sentimento de 

autoestima, autonomia, confiança 

em suas possibilidades e de 

pertencimento a um determinado 

grupo étnico-racial, crença 

religiosa, local de nascimento, etc. 

. Conhecer seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites. 

. Desenvolver e valorizar hábitos 

de cuidado com a própria saúde e 

bem-estar. 

 

. Brincadeira nos 

espaços internos e 

externos. 

 

. Rodas de histórias. 

 

. Rodas de 

conversas. 

 

. Oficinas de 

desenhos, pinturas 

e modelagem. 

 

. Desenvolver em 

sala de aula o 

habito de registros 

dos acontecimentos 

vivenciados no seu 

dia a dia. 

 

. Criar momentos de 

convivência onde a 

família participe das 

aulas, seja para 

contar uma história, 

relatar informações 

sobre os filhos ou 

até mesmo fazer 

atividades lúdicas 

pelo menos duas 

vezes por mês. 

 

 

 


