
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTO 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

EIXOS 

TEMÁTICOS/CONTEÚDOS 

 

ATIVIDADES 

 

. Perceber que as 

suas ações têm 

efeitos nas outras 

crianças e nos 

adultos. 

 

. Perceber as 

possibilidades e os 

limites do seu corpo 

nas brincadeiras e 

interações das quais 

participa. 

 

. Interagir com 

crianças da mesma 

faixa etária. 

 

. Comunicar suas 

necessidades, 

desejos e emoções 

utilizando gestos, 

balbucios e palavras. 

 

. Reconhecer seu 

corpo e expressar 

suas sensações em 

momentos de 

alimentação, higiene, 

brincadeira e 

descanso 

 

. Interagir com 

outras crianças da 

mesma faixa etária e 

adultos adaptando-

se ao convívio social. 

 

1. EXPERIÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO 

Observação e escuta das diferentes 

formas de se comunicar e de se 

expressar. 

2. EXPERIÊNCIAS COM 
BRINCADEIRAS 

Desenvolver com brincadeiras 

habilidades corporais como: rolar; 

levantar o corpo estando deitado no 

chão; sentar com ou sem autonomia; 

engatinhar ou se arrastar pelo 

espaço; andar com ou sem 

autonomia; movimentos específicos 

de preensão, encaixe e lançamento 

por meio de brinquedos, brincadeiras 

e simulações diversas. 

3. EXPERIÊNCIAS COM DANÇA 
Desenvolver habilidades motoras e  o 

controle de seus movimentos, tais 

como: 

. movimentar o corpo ao som da 

música; 

. usar o corpo para explorar o espaço 

e os brinquedos; 

. dançar e cantar músicas típicas de 

sua região. 

4. EXERIÊNCIAS COM CUIDADOS 
Desenvolver habilidades de 

aprendizagem como: 

. reconhecer as pessoas que lhe 

cuidam; 

. avisar quando fez cocô; 

. sensibilizar-se quando algum colega 

chora; 

. buscar objetos de conforto para si 

ou para seus colegas;  

. reconhecer o local onde estão os 

seus pertences ou segurar a fralda no 

momento da troca. 

. Segurar objetos 

com as mãos e os 

pés. 

. Passar objetos de 

uma mão para 

outra. 

. Chutar bola. 

. Brincar com 

objetos de diversas 

formas e cores. 

. Brincar com água, 

areia, palha e 

outros elementos 

naturais. 

. Brincar de 

procurar e achar 

objetos escondidos, 

de esconder-se e 

ser encontrado, de 

chutar bola e de 

entrar e sair de 

espaços pequenos – 

como caixas e 

túneis. 

. Dançar com outras 

crianças ao som de 

músicas de 

diferentes 

gêneros.  

. Brincar de roda 

imitando os gestos e 

cantos de outras 

crianças, adultos e 

animais. 

 

 


