
 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTO 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGENS 

EIXOS 

TEMÁTICOS/CONTEÚDOS 

 

ATIVIDADES 

 

. Apropriar-se de 

gestos e movimentos 

de sua cultura no 

cuidado de si e nos 

jogos e brincadeiras. 

 

. Deslocar seu corpo 

no espaço ao 

envolver-se em 

brincadeiras e 

atividades de 

diferentes naturezas. 

 

. Explorar formas de 

deslocamento no 

espaço (pular, saltar, 

dançar), combinando 

movimentos e 

seguindo 

orientações. 

 

. participar 

progressivamente as 

habilidades manuais, 

adquirindo controle 

para desenhar, 

pintar , rasgar, 

folhear, entre outros. 

1. EXPERIÊNCIAS COM 

BRINCADEIRAS 
Desenvolver com auxílio de 

brincadeiras habilidades corporais 

como: 

. Ampliação da motricidade, correr, 

trepar, pular, saltar, escorregar, 

dançar, engatinhar, arrastar-se, 

balançar-se e equilibra-se, etc. 

 

. Noções espaciais: em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora, etc. 

 

. Movimentos específicos de preensão, 

encaixe e lançamento por meio de 

brinquedos, brincadeiras e simulações 

diversas. 

 

2. EXPERIÊNCIAS COM DANÇA 
Desenvolver habilidades motoras e o 

controle de seus movimentos, tais 

como: 

. Ritmo 

 

. Equilíbrio e coordenação dos 

movimentos. 

 

. Dançar e cantar musicas que são 

típicos da região, comunidade ou 

cultura local. 

 

3 – EXPERIÊNCIAS COM CUIDADOS 

Desenvolver habilidades de 

aprendizagem como: 

. Práticas de cuidado de si voltadas 

para vestir-se e alimentar-se, além de 

. Brincadeiras de faz 

de contas utilizando 

como referência 

enredos, cenários e 

personagens do seu 

entorno social. 

 

. Relatar práticas de 

cuidado de si em 

casa e escutar com 

atenção os relatos 

dos colegas. 

 

. Imitar nas 

situações de 

brincadeira, gestos 

e movimentos 

aprendidos com os 

colegas. 

 

. Carregar objetos, 

controlando e 

equilibrando-os 

enquanto estão em 

ação. 

 

.Brincar de cantar, 

de dançar, de 

desenhar, de 

escrever, de jogar 

futebol, de jogar 

bolo no cesto, 

boliche, esconde-

esconde, mapa do 

tesouro, brincar de 

estátua ou de ser 

malabarista de 

circo, dentre outros 

personagens que a 

criança conhece da 

escuta de histórias. 



situações de descanso e higiene 

pessoal. 

 

. Cuidados com o seu corpo e o corpo 

do outro e a saúde de forma geral. 

 

. Avisar quando tiver necessidades de 

ir ao banheiro. 

 

. Hábitos de limpeza, como: lavar as 

mãos antes das refeições, escovar os 

dentes após as refeições, tomar 

banho, etc. 

 

. Noções de cuidados com a 

preservação da vida e do meio 

ambiente. 

 

 

 


