
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU O OUTRO E O NÓS 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

EIXOS 

TEMÁTICOS/CONTEÚDOS 

 

ATIVIDADES 

 

. Demonstrar atitudes 

de cuidado e 

solidariedade na 

interação com crianças 

e adultos. 

 

. Demonstrar imagem 

positiva de si e 

confiança em sua 

capacidade para 

enfrentar dificuldades 

e desafios. 

 

. Compartilhar os 

objetos e os espaços 

com crianças da 

mesma faixa etária e 

adultos. 

 

. Comunicar-se com os 

colegas e os adultos, 

buscando 

compreendê-los e 

fazendo-se 

compreender. 

 

. Perceber que as 

pessoas têm 

características físicas 

diferentes, 

respeitando essas 

diferenças. 

 

. Respeitar regras 

básicas de convívio 

social nas interações e 

brincadeiras. 

 

1. RELAÇÃO COM OS 

COMPANHEIROS 
 Desenvolver atitudes que valorize a 

convivência em grupo e o cuidado 

com as relações como: 

. Comunicar-se de uma forma cada 

vez mais eficaz, compreendendo e 

fazendo compreender-se. 

. Começar a considerar o ponto de 

vista do outro. 

. Esperar sua vez para brincar com 

determinado objeto. 

. Chamar o professor ou outra 

criança quando um colega estiver 

triste. 

. Brincar de faz de conta junto com 

outras crianças, compartilhando 

brinquedos e a representação de 

atividades sociais. 

. Seguir, de forma gradativa, regras 

simples de convívio em momentos 

de alimentação, cuidado com a 

saúde e brincadeiras. 

 

2. AUTO CONHECIMENTO E 
CUIDADO DE SI MESMO 

Trabalhar atitudes a serem 

desenvolvidas como: 

. Reconhecimento de sua imagem 

corporal. 

. identificação de partes do seu 

corpo e comparando-o com o corpo 

de seus colegas. 

. Satisfação com suas 

características e possibilidade 

corporais. 

.Cuidar da imagem de si mesmo por 

meio da sua apresentação pessoal, 

de seus pertences e da 

manifestação de gostos e 

preferências por brincadeiras. 

. Brincar de faz de 

conta que 

incentivem a 

comunicação entre 

as crianças. 

 

. Brincar de 

esconder-se, de 

cuidar de animais 

domésticos. 

 

. Ouvir e contar 

histórias. 

 

. Observar aspectos 

do ambiente. 

 

. Colecionar objetos.  

 

. Brincadeiras de 

roda. 

 

. Brincar de faz de 

conta. 

 

. Brincar ao lado de 

outras crianças, 

imitando ou 

mostrando suas 

ações. 

 

. Atividade com 

espelho. 

 

. Momentos de 

alimentação, 

cuidado com a 



. Interagir com os companheiros em 

situações de brincadeira, buscando 

compartilhar significados comuns. 

 

saúde e 

brincadeiras. 

 


