
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

EIXOS 

TEMÁTICOS/CONTEÚDOS 

 

ATIVIDADES 

 

Reconhecer quando é 

chamado por seu 

nome e reconhecer os 

nomes das pessoas 

com quem convive. 

 

. Demonstrar interesse 

em ouvir a leitura de 

poemas e a 

apresentação de 

musicas. 

 

. Demonstrar interesse 

ao ouvir histórias lidas 

ou contadas 

observando ilustrações 

e os movimentos de 

leitura do adulto-leitor 

(modo de segurar o 

portador e de virar as 

páginas). 

 

.Reconhecer 

elementos das 

ilustrações de histórias 

apontando-as, a 

pedido do adulto-

leitor. 

 

. Imitar as variações 

de entonação e gestos 

realizados pelos 

adultos, ao ler 

histórias e ao cantar. 

 

.Comunicar-se com 

outras pessoas usando 

movimentos, gestos, 

balbucios, fala e 

outras formas de 

expressão. 

 

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

 Coordenação e visomotora 

. Ampliar o vocabulário; 

. Verbalização do nome; 

. Identificação do nome próprio 

em momentos de comunicação. 

. Manifestar-se quando escuta 

alguém chamando ou olhar e/ou 

apontar para o colega quando o 

estão chamando; 

. Reconhecer a si mesmo e aos 

colegas em fotos; 

. Reconhecer seus pertences 

pessoais quando acompanhados 

de sua foto ou da foto com a 

escrita de seu nome; 

. Prazer por escuta de acalantos, 

cantigas de roda, poesias e 

parlendas; 

. Participar de situação 

individuais, em pares ou trios, 

nas quais explorem os livros e 

suas imagens; 

. Fazer uso de diferentes formas 

de expressão, por exemplo, por 

meio de gestos, expressando 

“sim” ou “não” balançando a 

cabeça, etc.; 

. Contar histórias para os bebês;  

. Incentivar a leitura por meio do 

manusearem livros de plásticos 

ou tecidos; 

. Participar de situações nas 

quais possam escutar repetidas 

vezes histórias lidas, contadas, 

representadas por fantoches, 

narradas por áudio, por 

encenações de dramatização ou 

dança, narradas com apoio de 

imagens, etc. 

 

Fazer jogos rítmicos 

em que o professor os 

anima a imitar sons 

variados. 

 

. Fazer jogos de 

nomeação em que o 

professor aponta pata 

algo, propõe a questão, 

“O que é isso?” e apoia 

o bebê a responder, e. 

 

. Explorar livros com 

imagens contando com 

o olhar e observação 

atenta ao professor, 

que pode valorizar e 

incentivar suas 

iniciativas. 

 

. Repetir acalantos, 

cantigas de roda, 

poesias e parlendas, 

explorando o ritmo, a 

sonoridade e a 

conotação das 

palavras, e escutem 

histórias, contos de 

repetição e poemas. 

 

. Organizar um espaço 

do faz de contas com 

embalagens de produto 

de supermercado, 

livros variados, como 

livro brinquedo, livro 

de imagem, livros com 

textos, CDs e recursos 

audiovisuais para 

escutar e divertir-se 

com canções, 

parlendas, poemas, 

etc. 

 



. Conhecer e 

manipular materiais 

impressos e 

audiovisuais em 

diferentes  portadores 

(livro, revista, gibi, 

jornal, cartaz, CD, 

tablete, etc). 

 

. Participar de 

situações de escuta de 

textos em diferentes 

gêneros textuais 

(poemas, fábulas, 

contos, receitas, 

quadrinhos, anúncios, 

etc). 

 

.Conhecer e manipular 

diferentes 

instrumentos e 

suporte de escrita. 

 

. Folhear livros, 

revistas, jornais e 

gibis. 

 

. Utilização de 

fantoches ou dedoches. 

 

. Pintar/cobrir letras. 

 


