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APRESENTAÇÃO 

Apresentamos o documento “Ações, mediações, estimulações e atividades para a 
Infância - Rede Municipal de Belo Horizonte”, como possibilidade de nortear o trabalho 
pedagógico das etapas da Educação Infantil e dos três primeiros anos do Ensino 
Fundamental, que compõem a Política Educacional “Appia: um olhar para a Infância”. 

O Projeto APPIA: um olhar para a Infância surgiu em 2018, com o objetivo de articular e 
integrar a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, na perspectiva de minimizar as 
rupturas dos processos de transição entre as duas etapas da Educação Básica. 
Fundamentado nos princípios da continuidade e da integração dos sujeitos - crianças, 
adolescentes, jovens, adultos(as) e idosos(as) - e de seus processos de escolarização ao 
longo das etapas da Educação Básica, o Projeto Appia transformou-se em uma política 
pública estruturante da Secretaria Municipal de Educação. 
Inicialmente o Projeto teve como público alvo crianças de 3 a 8 anos. Em 2020, os princípios 
da política foram recontextualizados diante dos desafios advindos da pandemia Covid-19 e 
aplicados às demais etapas do percurso escolar. Atualmente, o Programa APPIA - Um 
Olhar para a Infância abrange os(as) estudantes de 0 a 8 anos de idade.  
As propostas de ações e mediações apresentadas neste documento estabelecem o diálogo 
entre o acervo de práticas realizadas na infância em instituições das Redes Municipal de 
Educação de Belo Horizonte e parceira, os Campos de Experiências da BNCC para 
Educação Infantil, as habilidades apontadas nas “Proposições Curriculares de Belo 
Horizonte para Educação Infantil” e os “Percursos Curriculares e Trilhas de 
Aprendizagens para a Rede Municipal de Belo Horizonte em Tempos de Pandemia”. 
Para que isso aconteça, é necessário planejar e organizar o trabalho pedagógico 
coletivamente, reconhecendo a criança como ser integral e competente bem como 
colocando-a como protagonista do processo de construção do conhecimento, a partir de 
experiências vivenciadas e de mediações pedagógicas. 
O presente documento é composto por três seções, com objetivo de subsidiar as ações, 
mediações e atividades da prática pedagógica da Educação Infantil e dos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental: 

- “Ações, Mediações e Estimulações para o Desenvolvimento e a Aquisição de 
Aprendizagens das Crianças de 0 a 3 Anos” integra o e-book “Percursos 
Curriculares” e foi construído visando dar subsídios ao(à) professor(a) para o 
planejamento, a mediação, a observação e o registro das práticas pedagógicas com as 
crianças de 0 a 3 anos. Neste documento, reeditamos as tabelas já publicadas.  

- “Ações, Mediações e Atividades para 4 e 5 anos” tem por objetivo disponibilizar 
repertórios para apoiar os(as) professores(as) na organização do trabalho nas ações 
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de planejamento, avaliação e execução das propostas pedagógicas bem como da 
avaliação do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças. 

- “Ações, Mediações e Atividades do PEAlfa” constitui-se como um repertório de 
desenvolvimento de atividades de Alfabetização e Letramento, Alfabetização 
Matemática e Numeramento, para subsidiar o trabalho no Plano Emergencial de 
Alfabetização (PEAlfa), e detalha as habilidades propostas para os três primeiros anos 
do ensino fundamental e um repertório de mediações e atividades para desenvolvê-las. 

Crianças, linguagens, culturas e infâncias 

A criança aprende quando é protagonista na construção do seu conhecimento. Para isso, 
necessita de um ambiente acolhedor em que possa estabelecer relações mediadas pelas 
interações com os sujeitos envolvidos e o meio que a cerca.  

Compreender a escola como lugar de encontro de múltiplas culturas, de promoção de 
conhecimentos, aprendizagens e ampliação das experiências significativas que as crianças 
trazem implica organizar espaços, tempos e materiais com intencionalidade educativa. Para 
tanto, é necessário um trabalho pedagógico que coloque a centralidade na criança e no seu 
cotidiano, garantindo a ela os direitos de aprendizagem destacados na BNCC (conviver, 
brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se) e a progressiva sistematização das 
experiências, quanto ao desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo. 

Na Educação Infantil, as interações e a brincadeira constituem-se como eixos 
estruturadores e conduzem todo o processo das ações indissociáveis, de cuidar e educar 
crianças em espaços institucionais. Dessa forma, as ações, mediações, estimulações e 
atividades sugeridas devem ser adaptadas e planejadas pelo grupo de profissionais, de 
acordo com cada cenário escolar, visando ao melhor e mais seguro atendimento. 

Acreditar na competência das crianças pressupõe entender que, dentro das especificidades 
e características da primeira infância, elas realizam grandes e significativos avanços por 
meio de sua interação no e com o mundo. Pressupõe, também, compreender que o 
conhecimento é construído por elas em processos sucessivamente mais amplos e 
complexos, a partir de esquemas elaborados nas experiências vivenciadas. 

A partir dessas informações, pode-se organizar o trabalho pedagógico, realizando escolhas 
didáticas mais eficazes, objetivando auxiliar cada criança a questionar e a ampliar seus 
esquemas conceituais. O constante diálogo com as famílias nos permitirá compreender 
como essas interações e experiências estão acontecendo e qual a influência desse 
contexto no desenvolvimento corporal, intelectual, afetivo e social das crianças. 
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Nesse sentido, é necessário compreender o currículo como uma construção compartilhada 
pelos sujeitos envolvidos nos processos educacionais de cada instituição: estudante, 
família e comunidade. Desse modo, ele não está pronto a priori, nem definido numa lista, 
num texto oficial, tampouco em algum material didático. Assim, alguns indícios do 
desenvolvimento das crianças, evidenciados em possíveis manifestações, merecem, tanto 
das famílias quanto da escola, um olhar cuidadoso. São habilidades que as crianças 
desenvolvem e que precisam e podem ser potencializadas pelos adultos, a partir de 
estimulações e interações cotidianas. 

Campos de Experiências e Conhecimentos Essenciais 

Planejar ações pedagógicas para serem desenvolvidas junto às crianças significa qualificar 
o olhar do(a) adulto(a) para a observação sistemática, o registro e a mediação dos
momentos de interação entre elas. Isso permite proporcionar práticas e vivências que 
considerem as singularidades, toda a bagagem histórica e elementos da cultura da infância 
que permeiam seu cotidiano. O diálogo, presente em situações de aprendizagem, 
oportuniza que a curiosidade espontânea delas se manifeste em comportamentos de 
buscas e descobertas. 
As seções “Ações, Mediações e Estimulações para o Desenvolvimento e a Aquisição de 
Aprendizagem das Crianças de 0 a 3 Anos” e “Ações, Mediações e Atividades para 4 e 5 anos” se dividem 
em quadros temáticos que relacionam as habilidades apresentadas nas Proposições 
Curriculares para a Educação Infantil de Belo Horizonte aos cinco campos de experiências 
da BNCC: “O eu, o outro e o nós”, “Corpo, gestos e movimentos”, “Traços, sons, cores 
e formas”, “Escuta, fala, pensamento e imaginação” e “Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações”. São apresentados os códigos dos objetivos de 
aprendizagem; as habilidades a serem desenvolvidas; possíveis manifestações das 
crianças e, por fim, sugestões de ações, mediações e estimulações a serem realizadas 
pelos adultos de referência. 

O Campo de Experiências “O eu, o outro e o nós” estrutura-se a partir da compreensão 
de que a constituição dos seres humanos como sujeitos sociais e individuais é um campo 
de conhecimento e deve ser tomado, intencionalmente, como parte do currículo da 
Educação Infantil. A formação das identidades pessoal e social se dá e se modifica por 
meio das interações vividas pelos sujeitos ao longo de toda sua vida. As interações são, 
portanto, o meio pelo qual os seres humanos se constituem e apreendem o mundo. 

“Corpo, gestos e movimentos” apresenta as práticas educativas que têm os gestos, as 
expressões e os movimentos corporais como a primeira das formas de linguagem que os 
seres humanos usam para interagir com as pessoas e os contextos que as circundam. A 
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diversidade de corpos presentes na escola propiciam ricas e amplas 
possibilidades comunicativas e expressivas que devem ser potencializadas nas vivências 
propostas no cotidiano das instituições por meio estratégias organizadas e 
intencionalmente planejadas para utilizá-las. 

O Campo de Experiências “Traços, sons, cores e formas” diz respeito às experiências 
estéticas relacionadas à ampliação de conhecimentos e de possibilidades expressivas 
pelas crianças, auxiliando-as a, progressivamente, inserirem-se e atuarem no mundo. Em 
todas as circunstâncias, a criança está rodeada por imagens, sons, odores, sabores, 
tamanhos, formas, densidades, perspectivas. Cada criança construirá e ampliará seus 
repertórios a partir das vivências em diversos locais como casa, centros de saúde, hospital, 
espaços artísticos, parques, escolas e instituições, dentre outras. Por meio dessas 
experiências, ela constrói seus acervos, suas preferências, seus padrões, suas referências 
pessoais. À escola é dada, pois, a tarefa de promover a participação das crianças, 
organizando tempos, espaços e materialidade para a produção, manifestação e apreciação 
artística, possibilitando a apreensão de conhecimentos específicos e técnicos 
proporcionados pela mediação planejada. 

“Escuta, fala, pensamento e imaginação”1 são aspectos transversais a todos os campos 
de experiências e estão presentes nas ações dos sujeitos no mundo. Esse campo identifica 
formas expressivas e comunicativas dos seres humanos. A concepção de leitura aqui 
explicitada extrapola a simples decodificação de textos escritos e entende que as crianças 
“leem” quando constroem sentidos a partir das diversas leituras de mundo realizadas por 
elas e também das leituras mediadas pelo outro. Nesse processo, longo e complexo, para 
se tornarem leitoras autônomas, elas vivenciam experiências em diferentes linguagens, 
desenvolvendo estratégias como explorar imagens, antecipar acontecimentos, fazer 
inferências, dentre outras por meio de atividades planejadas com intencionalidades 
educativas, contextualizadas e significativas.  

O Campo de Experiências “Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações”2 agrupa elementos em diferentes áreas de conhecimento como a Física, 
a Química, a Matemática, a Biologia, a História e a Geografia que investigam e estudam 
aspectos da vida natural e da vida social. Para que as crianças sejam capazes de, 
progressivamente, ampliar seus esquemas conceituais, criar regularidades dentro da 
diversidade de elementos, estabelecer relações e coordenar características, é fundamental 

1 No diálogo com os diversos documentos que norteiam a Educação Infantil consideraram-se as habilidades propostas 
nos “Conhecimentos Essenciais para o processo de letramento e alfabetização – Proposta para o trabalho com crianças 
do recorte etário de 4 a 8 anos”, construído pela equipe Appia Infância em parceria com o Ceale/UFMG, ao propor 
mediações para o campo “Escuta, fala, pensamento e imaginação”. 
2 Também no diálogo com o campo de experiência “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” 
consideraram-se as habilidades destacadas para Alfabetização Matemática e Numeramento “Conhecimentos Essenciais 
para o processo de letramento e alfabetização – Proposta para o trabalho com crianças do recorte etário de 4 a 8 anos”. 
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que a escola promova experiências que agucem a curiosidade e permitam observação, 
manipulação, investigação e exploração do seu entorno, construindo habilidades de 
levantamento de hipóteses e pesquisas em diversas fontes de informações, construindo 
respostas para as indagações perante a sociedade e a natureza.  

Pensando no atendimento contínuo e integrado da infância, encerramos este documento 
com as ações e mediações para os três anos iniciais do ensino fundamental intitulado: 
“Ações, mediações e atividades do PEAlfa”. Destacamos que, devido ao seu contexto 
emergencial de construção, as ações para esses anos têm seu foco nos conhecimentos 
essenciais para Alfabetização e Letramento e Alfabetização Matemática e Numeramento.  

Assim, a seção “Ações, mediações e atividades do PEAlfa” diz do diálogo entre as 
dimensões didática e pedagógica dos processos educacionais, ou seja, entre 
conhecimentos/habilidades que constam da Planilha de Acompanhamento do PEAlfa e 
algumas propostas/possibilidades de ações e mediações pedagógicas, no sentido de 
compreender a importância da interação e da mediação pedagógica para o 
desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem fundamentado nos princípios 
de continuidade, sistematização, integração e progressão das aprendizagens das crianças. 

Em relação à aprendizagem da língua escrita, compreende-se que essa apropriação 
acontece a partir de dois processos distintos, mas indissociáveis: a alfabetização e o 
letramento. Assim, como prática pedagógica, a aprendizagem da língua escrita deve ser 
tratada em sua totalidade, como um processo complexo e multifacetado (linguístico, 
interativo e sociocultural). 

A parte deste documento referente a “Ações, mediações e atividades do PEAlfa”, no 
campo da alfabetização e letramento, organizou-se partindo de atitudes favoráveis à 
cultura escrita e oral, trazendo a ideia de eixos/práticas, e não de lista de conteúdos. Essa 
escolha considera que as práticas de oralidade, leitura e escrita ocorrem a partir da 
compreensão e da produção de textos em situações significativas para as crianças. Os 
gêneros apresentados para leitura, escrita e oralidade se filiam aos campos de atuação e 
são sugestões de entradas que valorizam primordialmente as funções sociais dos textos. 
A formação literária e a leitura literária foram incluídas como componentes fundamentais 
da formação do leitor, para a fruição dos textos e imagens, para incentivar e reforçar o 
jogo com a linguagem, a imaginação e a reflexão sobre o mundo. 

Na apropriação de noções e conceitos matemáticos, compreendemos dois processos 
também diferentes e indissociáveis: a Alfabetização Matemática, relacionada aos 
conhecimentos matemáticos que se baseiam em critérios quantitativos, métricos ou 
classificatórios e o Numeramento que, em analogia ao termo Letramento, refere-se à 
dimensão do uso desses conhecimentos em práticas sociais que envolvem a necessidade 
de ler e interpretar informações, fazer comparações, resolver problemas, argumentar e 
tomar decisões. 
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Nesse contexto, a progressão das aprendizagens em alfabetização e o letramento na 
Língua Portuguesa e na Matemática ocorrerão a partir dos gêneros textuais e de seus 
temas, escolhidos para cada ano de escolaridade; pelos graus de autonomia (com e/ou 
sem mediação docente) e do tipo de experiência (mais informal e assistemática ou 
sistematizada) a ser propiciada, e, assim, o que difere um ano de escolarização do outro 
é o grau de autonomia do(a) leitor(a)/escritor(a), a extensão e a complexidade textual, o 
vocabulário e os temas tratados em gêneros textuais apropriados aos contextos e 
próximos do universo diversificado das crianças, bem como as experiências e vivências 
a serem proporcionadas para o desenvolvimento e a aquisição das habilidades de 
numeramento e de alfabetização matemática.  
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Ações, Mediações e Atividades para o desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças de 0 a 3 anos

Campo de Experiências - O EU, O OUTRO E NÓS 

Objetivo de Aprendizagem 
BNCC/ Habilidade 

Proposições Curriculares 
da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

(EI01EO01) 

(EI01EO06) 

(EI02EO01) 

(EI02EO03) 

(EI02EO04) 

(EI02EO06) 

RELACIONAR-SE EM 
GRUPO DE MANEIRA ÉTICA 

E RESPEITOSA 

- demonstrar satisfação na 
convivência com crianças e adultos; 

- estabelecer vínculos afetivos com 
adultos e crianças; 

- perceber as necessidades das outras 
crianças; 

- identificar expressões emocionais 
das pessoas: afeto, carinho, medo, 
alegria, raiva etc; 

- participar de atividades em grupo; 

- compartilhar o espaço, materiais, 
brinquedos e pessoas; 

- respeitar os limites na convivência 
com o outro; 

- aceitar dividir a atenção dos 
adultos; 

-respeitar as preferências dos outros; 

- analisar e formular regras de 
convívio em grupo; 

- respeitar e cumprir regras do 
convívio social; 

- compartilhar o espaço, materiais, 
brinquedos e pessoas; 

- reconhecer-se como integrante de 
um grupo; 

- ouvir os adultos e colegas com 
atenção. 

- estimular os bebês e as crianças mais novas a 
interagirem com os diversos funcionários da 
instituição/com os adultos do grupo familiar. 

- organizar situações em que as crianças 
compartilhem materiais, como: brincadeiras em 
grupo ou produções coletivas são ótimas 
oportunidades para o exercício da cooperação; 

- conversar, em roda ou individualmente, 
auxiliando as crianças a expressarem seus pontos 
de vista, sentimentos, desejos, compartilhando-os 
com os colegas, por meio de variadas 
manifestações; 

- oportunizar brincadeiras de faz de conta, rodas 
de conversa e outras ações possibilitando a escuta 
ativa sobre as crianças; 

- estruturar o ambiente de modo a possibilitar as 
trocas entre as crianças; 

- participar ativamente dos momentos de 
brincadeiras e explorações de materiais e objetos, 
nomeando-os e estimulando as crianças a 
compartilhá-los umas com as outras; 

- acolher os sentimentos das crianças, auxiliando-
as a se sentirem compreendidas e respeitadas; 

- desenvolver brincadeiras cantadas com todo o 
grupo de crianças, identificando e nomeando cada 
uma individualmente; 

- realizar brincadeiras de faz de conta, de 
esconder, de fuga e perseguição, sempre em 
grupo; 

- estimular as crianças a compartilharem materiais 
nas brincadeiras de faz de conta, produção de 
registros coletivos gráficos ou plásticos, manuseio 
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Campo de Experiências - O EU, O OUTRO E NÓS 

Objetivo de Aprendizagem 
BNCC/ Habilidade 

Proposições Curriculares 
da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

de livros em pares ou outras atividades; 

- mediar a construção coletiva das regras de 
convivência pelo grupo de crianças; 

- retomar as regras de convivência sempre que 
houver dúvidas ou dificuldades para seu 
cumprimento; 

- organizar, sistematicamente, rodas para leitura 
de histórias, conversas e pequenos relatos pelas 
crianças. 

(EI01EO01) 
(EI02EO01) 

AGIR COM EMPATIA 

- perceber a necessidade ou o choro 
de um colega; 
- fazer carinhos nas outras crianças 
ou adultos; 
-prestar ajuda quando incentivado ou 
autonomamente; 
- identificar e respeitar as 
preferências dos outros. 

- promover brincadeiras de faz de conta com 
bonecas ou bichinhos de pano incentivando as 
crianças a cuidarem dos brinquedos; 

- realizar ações de vida diária, envolvendo as 
crianças no auxílio aos familiares/colegas e no 
autocuidado; 

- propor brincadeiras em pares, de modo que uma 
criança responsabilize-se pela outra; 

(EI01EO02) 

(EI01EO04) 

(EI01EO05) 

AGIR COM PROGRESSIVA 
AUTONOMIA FÍSICA 

- expressar desconforto relativo à 
presença de urina e fezes nas fraldas; 

- reconhecer o próprio corpo e seus 
ritmos; 

- identificar situações de risco no 
ambiente mais próximo; 

- deslocar-se no ambiente sem ajuda; 

- identificar e nomear partes do 
corpo; 

- estimular as crianças a identificarem suas 
sensações corporais, como fome, sono, cansaço, 
dor, calor, frio etc, e emoções como alegria, 
prazer, desagrado etc, nomeando-as para elas; 

- orientar as crianças a se deslocarem 
autonomamente pelos diversos espaços; 

- verbalizar para as crianças as ações que elas já 
conseguem realizar com independência e aquelas 
nas quais ainda demandam apoio do adulto, 
ajudando-as a terem consciência das habilidades 
já desenvolvidas; 

- conversar com as crianças sempre que elas 
manifestarem algum incômodo por meio do 
choro, nomeando as possíveis sensações que elas 
estejam sentindo, auxiliando-as a perceberem seu 
corpo e a entenderem que suas manifestações 
orientam a ação do adulto; 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências - O EU, O OUTRO E NÓS 

Objetivo de Aprendizagem 
BNCC/ Habilidade 

Proposições Curriculares 
da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

- estimular as crianças a realizarem ações que 
ainda não dominam, tais como: subir e descer 
escadas, entrar e sair dos brinquedos do 
parquinho etc; 

(EI02EO04) 
PENSAR POR SI MESMO 

- expor pontos de vista 
argumentando-os; 
- ouvir opiniões com atenção; 
- contribuir com ideias para a solução 
de problemas. 

- promover atividades coletivas entre turmas 
diferentes em que as crianças se expressam 
autonomamente; 

(EI02EO04) 

DESCENTRAR O 
PENSAMENTO 

- analisar diferentes perspectivas de 
um mesmo fato. 

- ajudar as crianças a construírem diferentes 
desfechos para uma mesma história e/ou conflito 
do cotidiano; 

(EI02EO05) 

IDENTIFICAR E VALORIZAR 
A DIVERSIDADE 

- identificar características físicas de 
si mesmo e das outras pessoas, 
respeitando as diferenças étnico-
raciais, físicas, culturais, religiosas e 
socioeconômicas. 

- estimular as crianças a brincarem e apreciarem-
se diante do espelho; 

- auxiliar as crianças a representar, por meio de 
diferentes linguagens, seu corpo e suas 
características físicas; 

- incluir, na organização da sala/casa, objetos, 
brinquedos, livros literários e outros materiais que 
remetam a diferentes culturas e etnias; 

- ensinar e vivenciar brincadeiras e jogos de 
diferentes épocas e culturas. 

- ensinar hábitos alimentares e receitas culinárias 
de diferentes povos e culturas; 

- propor projetos de investigação sobre a 
diversidade presente na sociedade para que as 
crianças conheçam, valorizem e respeitem as 
diferenças; 

(EI02EO06) 

(EI02EO07) 

DESENVOLVER A 

- reagir positivamente à frustração; 

- aceitar mudar de atividade; 

- recorrer a colegas. 

- mediar negociações entre as crianças, colocando-
se como modelo de discussão e argumentação 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências - O EU, O OUTRO E NÓS 

Objetivo de Aprendizagem 
BNCC/ Habilidade 

Proposições Curriculares 
da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

RESILIÊNCIA E LIDAR COM 
SITUAÇÕES DE CONFLITOS 

Campo de Experiências - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Objetivo de 
Aprendizagem BNCC/ 

Habilidade Proposições 
Curriculares da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

(EI01CG01) 
(EI02CG01) 

EXPRESSAR-SE POR MEIO 
DO CORPO 

- demonstrar incômodo ou desagrado por 
meio do choro, expressões corporais e/ou 
faciais, balbucios; 
- fazer ruídos ou balbucios para atrair a 
atenção do adulto; 
- apontar ou inclinar o corpo na direção de 
um objeto desejado; 
- estender os braços para ser segurado no 
colo; 
- deslocar-se na direção de um objeto ou 
pessoa desejado(a); 
- expressar sensações e ritmos corporais 
por meio de gestos, posturas e palavras; 
- expressar desejos, desagrados, 
necessidades, sentimentos, emoções, 
preferências e vontades. 

- garantir atenção às diversas manifestações 
dos bebês, de modo que eles compreendam o 
poder comunicativo de suas ações. 

- estruturar o ambiente da casa/sala de 
atividades e outros, de modo que as crianças 
possam locomover-se autonomamente, seja 
engatinhando seja andando; 

- organizar condições para que as crianças 
brinquem de faz de conta; 

- organizar condições para que as crianças 
brinquem de imitar animais, profissões, 
sensações etc; 

(EI01CG02) 

(EI01CG04) 

(EI01CG05) 

(EI02CG04) 

- explorar sensações por meio do tato, 
paladar e olfato; 

- fazer barulhos e brincadeiras com a boca 
imitando um adulto ou outra criança; 

- deslocar-se pelo ambiente da sua sala de 

- proporcionar experiências corporais com 
diversificados materiais; 

- cantar músicas que tenham sons de animais, 
imitam objetos, como buzinas, ruídos diversos, 
onomatopeias; 

- estimular as crianças a subirem e descerem 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Objetivo de 
Aprendizagem BNCC/ 

Habilidade Proposições 
Curriculares da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

(EI02CG05) 

AGIR COM PROGRESSIVA 
AUTONOMIA FÍSICA 

atividades; 

- engatinhar/andar através de túneis de 
tecido, caixas de papelão, cabanas de 
tecido, percursos motores e outros; 

- brincar de esconder com tecidos; 

- demonstrar progressivo equilíbrio 
corporal ao ficar de pé, andar, correr, 
saltar, subir e descer escadas etc; 

- usar a colher sozinha ou com ajuda do 
adulto para alimentar-se; 

- deslocar-se autonomamente para o 
fraldário, no momento do banho ou troca 
de fraldas; 

- segurar a mamadeira e o caneco para 
alimentar-se; 

- participar de atividades de empilhar ou 
encaixar objetos; 

- organizar objetos, brinquedos e 
pertences, com ou sem ajuda de um 
adulto; 

- pegar e jogar bolas com as mãos; chutar; 

- pegar um objeto enquanto engatinha ou 
anda; 

- realizar pequenas ações cotidianas ao 
seu alcance para adquirir independência 
(deslocar-se, beber água, pegar e guardar 
objetos etc); 

- manusear livros e revistas 
autonomamente; 

degraus, andarem sem apoio, saltarem com 
ajuda do adulto etc; 

- organizar percursos motores para as crianças; 

- elogiar cada criança, salientando suas 
características físicas, intelectuais e sociais e 
auxiliando-as a se conhecerem e se 
valorizarem; 

- estimular as crianças a participarem de todas 
as atividades de vida diária, desenvolvendo o 
autocuidado e o progressivo domínio corporal; 

- mediar as ações de autocuidado das crianças, 
orientando-as, nomeando as ações, 
identificando as partes do corpo e fornecendo 
outras informações importantes para elas; 

- orientar as crianças sobre o lugar de cada 
material dentro da sala de atividades, 
auxiliando-as a se organizarem e se 
localizarem no ambiente. 

- dispor os objetos de uso pessoal das crianças 
ao alcance delas, organizando formas de 
identificação; 

- organizar e disponibilizar, sistematicamente, 
materiais não estruturados para as 
experiências das crianças: caixas de papelão, 
tecidos diversos, cones de papelão, retalhos de 
madeira, latas vazias de diversos tamanhos 
etc; 

- utilizar, no cotidiano educacional, as 
oportunidades para desenvolvimento da 
autonomia física das crianças, como: 
brincadeiras no parquinho, deslocamentos 
dentro da instituição, atividades em espaços 
abertos etc; 

- auxiliar as crianças a perceberem suas 
necessidades individuais e os ritmos de seu 
corpo; 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Objetivo de 
Aprendizagem BNCC/ 

Habilidade Proposições 
Curriculares da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

- vestir-se e despir-se com ou sem ajuda 
do adulto; 

- identificar todos os objetos utilizados em 
higiene, alimentação e repouso; 

- utilizar o vaso sanitário com ou sem 
ajuda do adulto; 

- alimentar-se sem ajuda; 

- identificar e nomear partes de seu 
próprio corpo. 

- verbalizar para as crianças as possíveis 
sensações corporais que elas expressam, 
auxiliando-as a compreenderem que cada 
sensação tem um nome e pode ser explicada 
por palavras; 

(EI01CG02) 
(EI01CG03) 
(EI01CG04) 

DESENVOLVER 
AUTOESTIMA POSITIVA 

-reconhecer sua imagem no espelho e em 
fotos 
-aceitar receber afeto; 
-aceitar ser o centro das atenções; 
-aceitar vivenciar experiências novas; 
-reconhecer e valorizar suas 
características pessoais; 
-demonstrar auto imagem positiva; 
-demonstrar cuidado com o próprio 
corpo; 
-imitar gestos e movimentos de outras 
crianças, adultos e animais. 

- verbalizar para cada criança suas conquistas e 
seus avanços, auxiliando-a a tomar consciência 
sobre seu desenvolvimento; 

- promover interações respeitosas e 
cuidadosas com todas as crianças, 
verbalizando para elas a proposta de atividade 
ou a ação que será feita. exemplos: “vou 
limpar seu nariz”; “vamos trocar a sua fralda” 
ou “vamos fazer uma rodinha?”. 

(EI01CG03) 

(EI01CG04) 

(EI02CG03) 

CONSCIENTIZAR-SE 
CORPORALMENTE 

- realizar deslocamentos por meio da 
possibilidade constante de arrastar-se, 
engatinhar, rolar, andar, correr, saltar etc; 

- dançar quando ouve uma música, 
quando vê um adulto ou outra criança 
dançando; 

- participar de brincadeiras cantadas em 
que são nomeadas e tocadas partes de 
seu corpo; 

- identificar partes de seu corpo na 
imitação de gestos de adultos e outras 
crianças; 

- identificar necessidades corporais, como 
sede, sono e fome, demonstrando-as pelo 

- realizar, sistematicamente, rodas de dança e 
de música; 

- promover a ampliação do repertório musical 
e de brincadeiras das crianças; 

- explorar o acervo cultural da literatura oral, 
como: parlendas, quadrinhas, trava-línguas, 
sempre estimulando as crianças a criarem 
gestos e movimentos; 

- promover brincadeiras de imitação em frente 
a um espelho; 

- elogiar a criança, salientando suas 
características físicas, intelectuais e sociais e 
auxiliando-a a se conhecer e se valorizar.. 

- dialogar com as crianças em todos os 
momentos de atividades de vida diária, 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Objetivo de 
Aprendizagem BNCC/ 

Habilidade Proposições 
Curriculares da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

choro, balbucios, apontando ou por meio 
de movimentos corporais; 

- compreender e auxiliar nas ações de 
higiene corporais, como lavar o rosto e as 
mãos, trocar fraldas, vestir ou retirar as 
roupas etc; 

- estimar se é capaz de alcançar 
determinado objeto antes de saltar. 

esclarecendo cada ação que está sendo 
realizada com elas. 

- auxiliar as crianças a observarem seu corpo e 
o espaço que ocupam e o corpo e o espaço das
demais crianças, 

- utilizar, no cotidiano educacional, as 
oportunidades para desenvolvimento da 
autonomia física das crianças, como: 
brincadeiras no parquinho, deslocamentos 
dentro da instituição, atividades em espaços 
abertos etc; 

- promover experiências para que as crianças, 
progressivamente, tomem consciência de seu 
corpo, seus movimentos, sua força, buscando 
adequar seus movimentos, posições e atitudes 
a cada circunstância dentro da rotina 
educativa; 

- garantir equilíbrio, dentro da rotina 
educativa, entre as atividades que exigem 
maior controle corporal em espaços fechados 
e aquelas nas quais as crianças possam correr 
e pular em espaços amplos e abertos. 

(EI02CG01) 

PRODUZIR EXPRESSÕES 
ARTÍSTICAS/ 

ESTÉTICAS POR MEIO DO 
CORPO 

- expressar desejos, desagrados, 
necessidades, sentimentos, emoções, 
preferências e vontades; 
- expressar sensações e ritmos corporais 
por meio de gestos, posturas e palavras; 
- participar de jogos e brincadeiras, 
aprendendo os movimentos e a sequência 
das ações; 
- participar de brincadeiras de faz de 
conta, interagindo no tema acordado; 
- imitar gestos de personagens de 
histórias ou atores da televisão/teatro. 

- promover brincadeiras corporais, como: 
corre cutia, amarelinha, a galinha e os 
pintinhos e tantas outras; 

- realizar, sistematicamente, rodas de dança e 
de música; 

- organizar condições para que as crianças 
brinquem de faz de conta; 

- promover, sistematicamente, experiências de 
expressão corporal, pelas crianças, usando o 
espelho; 

- filmar experiências estéticas de expressão 
corporal pelas crianças e promover apreciação 
coletiva das filmagens; 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Objetivo de 
Aprendizagem BNCC/ 

Habilidade Proposições 
Curriculares da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

-realizar registros fotográficos das experiências 
estéticas de expressão corporal pelas crianças 
e produzir mostras para a comunidade escolar; 

- organizar condições para que as crianças 
brinquem de imitar animais, profissões, 
sensações etc. 

(EI02CG02) 

(EI02CG03) 

ORGANIZAR-SE NO 
TEMPO E NO ESPAÇO 

- demonstrar atenção com os 
acontecimentos à sua volta; 

- deslocar-se pela instituição educativa, 
identificando seus diversos espaços; 

- identificar percursos, deslocamentos, 
trajetos, destinos; 

- identificar os lugares da sala em que 
objetos pessoais e coletivos são 
colocados; 

- participar de brincadeiras, como 
“chicotinho queimado” ou “macaco 
disse”, seguindo as ordens corretamente. 

- promover brincadeiras que demandem 
controle corporal como estátua, morto- vivo e 
brincadeiras cantadas, dentre outras; 

- organizar brincadeiras com orientações de 
localização e posicionamento, como caça ao 
tesouro, chicotinho queimado e outras; 

- promover, sistematicamente, brincadeiras da 
cultura que envolvam movimentos corporais, 
como brincadeiras de roda, pega pega, 
esconde esconde e outras; 

- realizar jogos de atenção e observação como 
a mudança de lugar de objetos ou pessoas, 
para ver se as crianças percebem; 

- organizar circuitos/caminhos com diferentes 
obstáculos e objetos para as crianças 
percorrerem; 

- permitir que as crianças busquem e guardem 
objetos em locais previamente combinados 
rotineiramente. 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências - TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Objetivo de 
Aprendizagem BNCC/ 

Habilidade Proposições 
Curriculares da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

(EI01TS01) 
(EI01TS03) 
(EI02TS03) 

relacionar-se com 
diferentes fontes sonoras 

- mover a cabeça ou o corpo na 
direção de um som produzido; 
- responder com movimentos 
corporais, associados à escuta de 
alguma sonoridade ou música, a 
variação de sons curtos e longos, 
sendo impactados nesses contrastes; 
- imitar o adulto nas brincadeiras 
sonoras com a boca, bater palmas e 
pés, estalar dedos etc.; 
- manifestar emoções correlatas aos 
tipos de caráter expressivo das 
músicas: suspense, alegria, tristeza, 
entre outros, na apreciação ativa de 
canções, histórias infantis e 
instrumentais, jogos e brincadeiras 
musicais, nas improvisações vocais, 
corporais e instrumentais dos(as) 
professores; 
- realizar movimentos corporais lentos 
e rápidos, associados à variação de 
sons curtos e longos na escuta de 
algum som ou música; 
- relacionar objetos e instrumentos aos 
sons por eles produzidos; 
- manipular e explorar instrumentos 
que produzem sons curtos (ex.: claves) 
e longos (ex.: pratos); 
- imitar sons de animais e objetos do 
cotidiano nas canções, nas obras 
instrumentais, nas histórias cantadas e 
sonorizadas e nas improvisações e 
performances vocais, corporais e 
instrumentais dos(as) professores; 
- ouvir, reconhecer e discriminar o som 
e o silêncio no tempo e no espaço, nas 
canções, obras e brincadeiras musicais 

- ajudar os bebês e as crianças a sentirem, 
vivenciarem e consolidarem o seu ritmo - 
manifestado em seus movimentos corporais, em 
seus balbucios e cantos imitativos ou criativos e 
em suas explorações e manipulações de 
instrumentos musicais; 

- oferecer aos bebês e às crianças instrumentos 
musicais que tenham possibilidade de produzir 
sons fortes e fracos nas suas explorações e 
manipulações instrumentais; 

- estimular a gestualidade dos bebês e das 
crianças associada à sonoridade como uma 
possibilidade de “grafia”, por meio da 
experimentação de gestos apreciados e 
vivenciados no tempo e no espaço; 

- ofertar aos bebês e às crianças canções, jogos e 
brincadeiras musicais, sensibilizando-os para a 
presença de regularidade e de irregularidade 
rítmica. 

- contar ou ler histórias, acompanhadas por sons 
diversos que enfatizem o caráter expressivo de 
cada momento da narrativa; 

- imitar animais e personagens por meio de sons e 
gestos; 

- estimular e valorizar as expressões de ritmo livre 
e impulsos rítmicos momentâneos mais voltados 
para a expressividade gestual do que para o ritmo 
regular. 

- destacar características e qualidades musicais 
(forte e fraco, lento e rápido, grave e agudo, curto 
e longo) nas apreciações de canções e obras 
musicais; 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências - TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Objetivo de 
Aprendizagem BNCC/ 

Habilidade Proposições 
Curriculares da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

(EI01TS01) 
(EI02TS01) 
(EI02TS02) 

desenvolver autoestima 
positiva 

- demonstrar satisfação em explorar os 
sons produzidos pelo próprio corpo; 
- demonstrar agrado ao interagir com 
os adultos nas brincadeiras sonoro 
musicais e corporais; 
- participar de improvisações / 
produções sonoro musicais com 
satisfação; 
- demonstrar desenvoltura e satisfação 
com suas produções plásticas; 
- demonstrar satisfação com suas 
produções/ improvisações sonoro 
musicais; 
- expressar satisfação ao apresentar 
suas produções a outras crianças e 
adultos. 

- dialogar com as crianças, estimulando-as a 
 falarem sobre suas produções; 

(EI01TS02) 

relacionar-se com 
diferentes materiais 

gráficos 

- manipular diferentes materiais que 
produzam marcas e diferentes 
suportes que acolham as marcas 
produzidas; 

- demonstrar disponibilidade para 
experimentar diferentes suportes; 

- produzir garatujas ou desenhos por 
meio de diferentes marcadores. 

- oferecer, cotidianamente, diferentes marcadores 
aos bebês e às crianças: lápis de diferentes 
espessuras, pincéis de diferentes materiais, 
carvão, cacos de tijolo, giz de quadro, giz de cera 
etc.; 

- oferecer, cotidianamente, aos bebês e às 
crianças diferentes suportes para suas 
representações gráficas (papéis, tecidos, plásticos, 
terra, areia, o próprio corpo etc.); e em diferentes 
posições, como chão, parede etc. 

(EI02TS02) 

expressar-se por meio de 

manifestações plásticas 

- dispor-se a novas experiências; 

- misturar cores, materiais, texturas e 
formas em suas produções plásticas; 

- produzir esculturas utilizando 
diferentes materiais - massa de 
modelar, argila, papel machê, biscuit 
etc.; 

- construir instalações artísticas, 
utilizando materiais alternativos. 

- estimular as crianças a envolverem todo seu 
corpo nas experiências plásticas, por meio dos 
sentidos; 

- estimular as percepções espaciais (longe-perto, 
alto-baixo, grande-pequeno) em brincadeiras 
corporais, atividades de construções com caixas, 
tecidos, dentre outros, em momentos da rotina 
para organização de materiais e da sala de 
atividades. 

- organizar produções gráficas coletivas como 
grandes murais e painéis em que as crianças 
interajam com as produções umas das outras; 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências - TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Objetivo de 
Aprendizagem BNCC/ 

Habilidade Proposições 
Curriculares da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

- realizar pequenas mostras entre as próprias 
crianças, estimulando o compartilhamento de 
conhecimentos e significados a partir das 
produções realizadas; 

- apresentar o trabalho de artistas nacionais e 
internacionais para que as crianças analisem os 
materiais que foram usados e a intenção 
expressiva do artista; 

- realizar apreciação coletiva de obras produzidas 
por artistas e pelas crianças, estimulando a 
apropriação por meio dos diversos sentidos; 

(EI02TS01) 

expressar-se por meio de 
sons e melodias 

- demonstrar envolvimento com os 
sons e o silêncio na improvisação, em 
tempo real, e nas performances com a 
voz; expressão vocal, corporal e 
instrumental; 

- imitar sons de animais e objetos do 
cotidiano nas canções, nas obras 
instrumentais, nas histórias cantadas e 
sonorizadas e nas improvisações e 
performances vocais, corporais e 
instrumentais dos(as) professores(as); 

- apreciar melodias através do canto e 
improvisações dos(as) professores(as) 
e de histórias cantadas com estruturas 
melódicas diversas. 

- contar ou ler histórias acompanhadas por sons 
diversos que enfatizem o caráter expressivo de 
cada momento da narrativa; 

- associar personagens das histórias a 
diversificados sons; 

- estimular a expressividade por meio de vivências 
intuitivas, por meio do canto e do movimento 

- estimular as crianças a improvisarem expressões 
sonoras e musicais, destacando suas conquistas e 
realizações; 

- observar as experiências de 
improvisação/produção sonoro musicais que 
despertam maior interesse e prazer nas crianças, 
potencializando-as. 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Objetivo de 
Aprendizagem BNCC/ 

Habilidade Proposições 
Curriculares da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

(EI01EF01) 

(EI02EF01) 

compreender e se fazer 
compreendido por meio 

da linguagem oral/ 
linguagem de sinais 

- mover a cabeça na direção da pessoa 
que o chamou; 

- olhar e/ou apontar para a pessoa 
quando seu nome for falado; 

- identificar a mãe, o pai, outros 
familiares, o(a) professor(a) e outros 
profissionais, olhando para a pessoa 
quando seu nome for mencionado; 

- locomover-se na direção do adulto 
quando chamado pelo nome; 

- ampliar, progressivamente, seu 
vocabulário para expressar 
sentimentos, desejos, necessidades 
etc. 

- falar, sistematicamente, para a criança o seu 
próprio nome e os nomes das demais crianças; 

- nomear os bebês e as crianças em frente ao 
espelho, para que possam ver sua própria 
imagem e ouvir seu nome; 

- promover variadas atividades em que as 
crianças ouçam seu próprio nome e os nomes dos 
colegas, como músicas, reconhecimento de fotos, 
organização dos pertences etc; 

- garantir igual atenção a todas as crianças, 
indiscriminadamente. 

- conversar com as crianças, auxiliando-as a 
compreenderem o que sentem e desejam, para 
expressarem-se por palavras; 

- promover rodas de conversa, auxiliando as 
crianças a interagirem umas com as outras pelo 
diálogo; 

- estimular as crianças a desenvolverem a 
empatia, de modo a prestarem atenção a 
necessidades, desejos e sentimentos umas das 
outras; 

- auxiliar as crianças a ampliarem, 
progressivamente, sua capacidade de prestarem 
atenção nas falas umas das outras; 

- mediar as falas das crianças, auxiliando-as a 
torná-las, progressivamente, mais claras e 
compreensíveis. 

(EI01EF01) 
(EI02EF01) 
(EI02EF04) 

- balbuciar interagindo com um adulto 
ou outra criança; 
- realizar movimentos corporais e/ou 

- chamar cada criança pelo seu nome, diversas 
vezes durante o dia; 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Objetivo de 
Aprendizagem BNCC/ 

Habilidade Proposições 
Curriculares da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

desenvolver autoestima 
positiva 

gestos propostos pelos adultos; 
- demonstrar prazer em ser chamado 
pelo nome próprio; 
- demonstrar prazer ao compartilhar 
atividades com outras crianças e 
adultos; 
- localizar fotos de seu rosto 
espalhadas pela sala de atividades; 
- apontar para si mesmo quando 
perguntam onde ele está; 
- expressar desejos, desagrados, 
necessidades, sentimentos, emoções, 
preferências e vontades; 
- demonstrar confiança ao manifestar 
sua opinião pessoal sobre as histórias. 

- não usar apelidos para identificar os bebês e 
crianças, mesmo que seja com intenção 
carinhosa; 
- disponibilizar na sala de atividades fotos das 
crianças e identificar os materiais pessoais com 
seus nomes. 

(EI01EF02) 
(EI01EF03) 
(EI01EF05) 
(EI01EF06) 
(EI01EF08) 
(EI02EF02) 
(EI02EF03) 
(EI02EF05) 
(EI02EF06) 
(EI02EF08) 

desenvolver/ ampliar suas 
competências linguísticas 

- inclinar o corpo, abrir os braços na 
direção de uma pessoa demonstrando 
seu interesse e desejo; 
- apontar objetos e/ou pessoas 
demonstrando seu interesse e desejo; 
- deslocar-se para o local da rodinha 
quando percebe que o adulto fará a 
leitura de um texto; 
- manifestar satisfação durante e após 
a leitura de textos literários; 
- fazer movimentos com o corpo e com 
as mãos acompanhando ritmos 
alternados da fala do adulto durante a 
leitura de um texto literário; 
- balançar o corpo e a cabeça 
enquanto acompanha o ritmo de uma 
música; 
- imitar gestos e movimentos 
relacionados a uma determinada 
música que o adulto canta para ele; 
- assistir a contação ou leituras de 
histórias, ampliando 
progressivamente, seu tempo de 
concentração; 
- imitar gestos, expressões, 

- estimular os bebês e as crianças a identificarem 
diferentes ritmos, seguindo-os com movimentos 
do corpo; 

- realizar, cotidianamente, rodas de música e/ ou 
de histórias; 

- cantar para as crianças, em diversos momentos, 
durante a rotina diária; 

- organizar cantinhos de leitura no berçário e nas 
demais salas, com materiais ricos, diversificados, 
de boa qualidade e adequados a cada faixa etária. 

- apontar as ilustrações dos livros e das revistas, 
nomeando-as para os bebês e as crianças; 

- promover momentos para livre apreciação de 
livros e outros materiais escritos, pelos bebês e 
pelas crianças. 

- mediar o manuseio pelos bebês e pelas crianças 
de livros, revistas e outros materiais escritos. 

- conversar, sistematicamente, com os bebês e as 
crianças, narrando as ações que realizam e 
acompanhando-as com gestos e movimentos 
corporais; 

- responder aos gestos, movimentos corporais e 
balbucios dos bebês, dando significado a eles; 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Objetivo de 
Aprendizagem BNCC/ 

Habilidade Proposições 
Curriculares da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

entonações, movimentos de alguns 
personagens de histórias; 
- imitar a postura corporal, as 
entonações e o gestual dos adultos 
que leem os livros e demais materiais 
escritos; 
- interagir com expressões faciais, 
gestos e tom de voz produzidos pelo 
adulto, compreendendo seu 
significado; 
- diferenciar materiais para leitura de 
materiais que não são de leitura; 
- participar de eventos de leitura em 
sala e em outros ambientes da 
instituição educativa; 
- participar de músicas, brincadeiras de 
rimas e aliterações, ampliando 
progressivamente sua capacidade de 
identificá-las; 
- inventar rimas e aliterações em 
brincadeiras coletivas; 
- recontar histórias ou acontecimentos 
com apoio de livros ou de outros 
materiais; 
- organizar, oralmente, a sequência de 
acontecimentos de determinado fato, 
história, filme etc. 

- fazer gestos e movimentos corporais para 
nomear e identificar pessoas e objetos. 

- tornar os momentos de leitura de histórias e 
outros textos literários agradáveis e 
aconchegantes; 

- enriquecer os momentos de música e histórias 
com fantoches, dedoches e demais objetos, 
adereços, diferentes vozes e entonações. 

- realizar ações leitoras, manuseando agendas, 
livros, blocos de anotação e outros, junto às 
crianças; 

- garantir momentos para que as crianças possam 
escolher livremente os livros para manusear, 
apropriando-se destes; 

- organizar momentos para que as crianças 
contem histórias em roda, usando o livro como 
apoio à memória; 

- explorar, amplamente, com as crianças, a capa, 
a contra-capa, a sinopse, a folha de rosto e 
demais elementos dos livros; 

- possibilitar a ampliação de repertórios pelas 
crianças, garantindo-lhes oportunidades para 
assistirem a filmes, peças teatrais etc. 

- promover a criação coletiva de histórias, pelas 
crianças; 

- registrar, por escrito, as histórias criadas 
oralmente pelas crianças. 

- realizar gravações de áudio e filmagens de 
conversas, brincadeiras e falas das crianças em 
que aparecem rimas e aliterações, para escuta 
posterior por toda a turma; 

- manusear livros e revistas 
autonomamente; 
- identificar, nos livros, personagens 
citados pelo adulto, apontando-os; 
- identificar livros literários; 
- acompanhar músicas que são 
cantadas durante a leitura/ contação 

- ler, sistematicamente, livros literários, indicando 
o texto verbal e as ilustrações, diferenciando-os;

- ler, cotidianamente, diferentes gêneros textuais 
para as crianças, como: bilhetes, narrativas, 
poesias, convites, pequenas notícias 

mediar o manuseio de livros e revistas pelos 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Objetivo de 
Aprendizagem BNCC/ 

Habilidade Proposições 
Curriculares da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

(EI01EF03) 
(EI01EF04) 
(EI01EF07) 
(EI01EF09) 
(EI02EF09) 

apresentar 
comportamentos letrados 

de histórias com palmas e/ou com o 
corpo; 
- apontar para elementos das 
ilustrações nomeados pelo adulto; 
- manusear adequadamente e de 
maneira distinta livros, revistas, 
celulares, tablets e outros; 
- realizar o gestual típico de leitura 
(abrir o livro, passar as páginas, imitar 
a leitura em voz alta etc); 
- identificar e interagir com recursos 
dos livros como: abas, alças para 
movimentar os personagens, livros 
com recursos sonoros, livros com 
diferentes texturas e outros; 
- participar de situações de leitura 
realizada pelo adulto por meio de 
diferentes suportes textuais; 
- memorizar e recitar parlendas, trava-
línguas e poesias identificando as 
rimas e aliterações; 
- explorar as características físicas dos 
portadores de texto; 
- identificar os objetos que servem 
para escrita; 
- identificar e nomear adequadamente 
marcadores como lápis, giz de cera, 
canetinha, etc; 
- manipular diferentes suportes para 
registro gráfico (papel, papelão, tela, 
parede, piso de cimento, areia) 
adequando a força e a pressão de 
acordo com cada um. 

bebês e crianças; 

- explorar, amplamente, as ilustrações dos livros e 
demais materiais gráficos (cartazes, folhetos etc) 
que apresentam às crianças; 

- nomear todos os elementos das ilustrações dos 
livros e demais materiais gráficos (cartazes, 
folhetos etc) que apresentam às crianças 

- apresentar diferentes objetos que sejam 
suporte para a leitura: cartazes, panfletos, livros, 
revistas, murais, jornais, tablets, celulares e 
outros, demonstrando como manusear cada um; 

- realizar ações leitoras, manuseando agendas, 
livros, blocos de anotação e outros junto às 
crianças; 

- narrar seus movimentos e ações, explicando-os 
às crianças, à medida que manipulam diferentes 
suportes textuais. 

- realizar, sistematicamente, brincadeiras com 
rimas e aliterações, a partir de músicas e poesias; 

- garantir experiências cotidianas com textos da 
tradição oral: quadrinhas, parlendas, trava-
línguas, trovas etc.; 

- organizar, sistematicamente, os espaços de 
leitura com diversificados suportes e gêneros 
textuais; 

- organizar, sistematicamente, atividades com 
diferentes materiais para escrita (papel, papelão, 
areia, quadro branco, quadro de giz, paredes etc) 
e diferentes marcadores (lápis, giz de cera, giz, 
carvão, cacos de telha, tinta etc); 

- nomear a função e o uso da escrita nas diversas 
situações cotidianas, como: mensagens digitais, 
comunicação à distância por meio de bilhetes e 
convites; apoio à memória por meio de registros 
escritos, listas, anotações etc; 

- nomear, para as crianças, as funções sociais de 
diferentes gêneros textuais ao apresentá-los; 

25 



APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Objetivo de 
Aprendizagem BNCC/ 

Habilidade Proposições 
Curriculares da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

- produzir, coletivamente, com as crianças, textos 
de diferentes gêneros, de acordo com cada 
situação discursiva 

- produzir listas e/ou tabelas dos livros preferidos 
da turma; 

organizar, diariamente, a rotina de atividades 
com as crianças, garantindo seu registro escrito; 

- realizar, diariamente, a chamada das crianças, 
por meio de material escrito; 

- diversificar os ambientes da instituição 
educativa (sala, pátio, parquinho e outros), de 
acordo com os materiais para escrita proposta. 

(EI01EF07) 
descentrar o pensamento 

- compartilhar o espaço, materiais, 
brinquedos e pessoas. 

- estimular os bebês e as crianças a dividirem os 
materiais, usando-os em duplas, pequenos 
grupos ou alternando seu manuseio. 

(EI02EF01) 

construir conhecimentos 
a partir das interações 

- ouvir os adultos e colegas com 
atenção. 

- conversar com as crianças, auxiliando-as a 
compreenderem o que sentem e desejam, para 
expressarem-se por palavras; 

- promover rodas de conversa, auxiliando as 
crianças a interagirem umas com as outras pelo 
diálogo; 

- estimular as crianças a desenvolverem a 
empatia, de modo a prestarem atenção nas 
necessidades, nos desejos e nos sentimentos 
umas das outras e dos adultos 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências - ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

Objetivo de Aprendizagem 
BNCC/ Habilidade 

Proposições Curriculares 
da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

(EI01ET01) 

(EI01ET02) 

(EI01ET05) 

(EI02ET01) 

EXPLORAR ATRIBUTOS 
FÍSICOS DE OBJETOS E DO 

AMBIENTE 

- apresentar progressiva percepção 
visual e tátil identificando características 
em objetos que antes não identificavam; 

- apropriar-se de vocabulário específico 
a respeito de características físicas dos 
objetos e brinquedos; 

- explorar o formato, tamanho e 
características dos materiais com os 
quais têm contato; 

- explorar e comparar objetos de 
tamanhos e formatos diferentes 
relacionando-os com sua capacidade; 

- comparar objetos e brinquedos a partir 
de um determinado atributo; 

- nomear atributos físicos de objetos e 
brinquedos relacionados a peso, 
tamanho, forma, cor etc; 

- listar características físicas de objetos e 
brinquedos para escrita pelos(as) 
professores(as);  

- identificar sabores doce, amargo, 
salgado e azedo a partir dos alimentos 
provados; 

- comparar temperaturas de objetos 
metálicos, plásticos e de madeira, por 
meio do tato; 

- selecionar mordedores e brinquedos de 
diversos materiais (tecido, borracha, plástico, 
madeira, papel) para manipulação dos bebês; 

- selecionar objetos de diferentes materiais 
para manipulação pelas crianças identificando 
sua temperatura por meio do tato; 

- organizar, com as crianças, as caixas de 
brinquedos, classificando-os como: legos, 
blocos, bonecas, ferramentas, bichinhos etc; 

- utilizar materiais de diferentes texturas 
como o tapete de sensações, almofadas de 
diferentes tecidos etc; 

- oferecer diferentes suportes para pintura 
como tecidos, papelão, madeira, plástico e 
tela. 

- estimular a exploração, pelas crianças, de 
recipientes de diferentes tamanhos utilizando 
água ou objetos para experimentarem 
relações de volume ou capacidade; 

- selecionar vários exemplares de um mesmo 
objeto feitos em tamanhos e materiais 
diferentes; 

- brincar de tirar os tênis das crianças para 
que depois elas encontrem os pares certos; 

- solicitar às crianças que encontrem um 
brinquedo igual ao que estão segurando na 
mão, em meio a um conjunto de brinquedos 
que estão no centro da rodinha; 

 - estimular as crianças a encontrarem 
similaridades e diferenças entre dois objetos 
a exemplo do “jogo dos 7 erros”; 

- oportunizar jogos investigativos como 
“detetive” para descrever objetos dentro de 
uma caixa utilizando apenas o tato; 

- organizar oficinas culinárias envolvendo 
experimentos com odor, temperatura e 
degustação de alimentos enquanto as 
crianças estão com os olhos vendados; 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências - ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

Objetivo de Aprendizagem 
BNCC/ Habilidade 

Proposições Curriculares 
da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

- realizar a mistura de ingredientes para fazer 
massa de modelagem, bolo, suco ou outras 
receitas; 

(EI01ET02) 

(EI01ET03) 

(EI02ET04) 

(EI02ET06) 

ORGANIZAR-SE NO TEMPO 
E NO ESPAÇO 

- compreender e seguir comandos 
das(os) professoras(es) relativos às 
relações espaciais, como: embaixo, em 
cima, entre uma coisa e outra, perto, 
longe etc; 

- organizar-se temporalmente a partir da 
rotina visual diária, na sala; 

- modelar sua ação corporal de acordo 
com comandos como: depressa, devagar 
etc; 

- demonstrar acuidade visual e tátil para 
encontrar objetos com a mesma 
característica no meio de outros; 

- explorar características físicas de 
objetos e brinquedos, nomeando-as; 

- fazer e desfazer a mesma ação diversas 
vezes buscando compreender a 
reversibilidade; 

- identificar o local de cada objeto 
dentro da sala de atividades; 

- identificar espaços específicos para 
certas atividades como, o tapete para o 
momento da história, as almofadas para 
a rodinha etc; 

- manifestar quando perceber a 
ausência de algum objeto ou móvel da 
sala; 

- apropriar-se de vocabulário específico 
como os advérbios de tempo e lugar; 

- utilizar adequadamente, vocabulário 

- reorganizar coletivamente a sala de 
atividades e os objetos de uso das crianças 
permitindo o acesso e melhor disposição dos 
materiais; 

- promover oportunidades para os bebês 
engatinharem posicionando objetos 
estrategicamente de modo a estimulá-los em 
seus deslocamentos; 

- criar oportunidades para que as crianças 
circulem livremente pelos espaços, 
explorando-os; 

- brincar, orientando as crianças a 
coordenarem seus movimentos corporais de 
acordo com o ritmo de uma música, ou 
palmas etc; 

- organizar caminhadas pelos espaços da 
instituição educativa e seus arredores; 

- apontar e nomear para as crianças os locais 
em que ficam os objetos pessoais e coletivos 
da casa/ turma; 

- retirar e substituir, objetos e mobiliário na 
casa/ sala estimulando as crianças a 
observarem o que está diferente; 

- propor brincadeiras como “macaco disse” 
ou “chicotinho queimado” em que o adulto 
ou uma criança dá orientações orais para o 
deslocamento dos demais (para frente, para 
trás, para a esquerda, para a direita etc) 

- propor jogos como “esconde-esconde” ou 
“caça ao tesouro” usando espaços da 
casa/escola 

- construir e usar diversas vezes ao dia, o 
quadro de rotina com sucessão encadeada de 
ações representadas por desenhos e pela 
escrita; 
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Campo de Experiências - ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

Objetivo de Aprendizagem 
BNCC/ Habilidade 

Proposições Curriculares 
da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

relacionado à passagem do tempo; 

- demonstrar interesse em compreender 
o mecanismo de contagem e registro de
horas feito pelo relógio. 

- construir e usar diversas vezes ao dia, o 
quadro de rotina com sucessão encadeada de 
ações representadas por desenhos e pela 
escrita; 

- utilizar de momentos da rotina, como a hora 
de recolher os brinquedos, nomeando as 
ações de colocar dentro ou fora, embaixo, 
acima etc; 

- utilizar-se do calendário linear para que as 
crianças possam se apropriar do registro do 
passar dos dias; 

(EI01ET06) 

(EI02ET02) 

(EI02ET05) 

(EI02ET07) 

(EI02ET08) 

DESENVOLVER/ AMPLIAR 
SUAS COMPETÊNCIAS 

MATEMÁTICAS 

- coordenar movimentos corporais com 
diferentes velocidades e andamento de 
músicas; 

- andar, correr, saltar em diferentes 
velocidades; 

- identificar diferentes ritmos musicais e 
coordenar movimentos corporais de 
acordo com cada um; 

- modular o tom de voz de acordo com o 
contexto e orientações dos professores; 

- ampliar vocabulário específico a 
respeito das discussões oportunizadas; 

- elaborar hipóteses acerca de 
fenômenos naturais com os quais 
interagem; 

- identificar espontaneamente 
fenômenos naturais; 

- apresentar ampliação de sua 
capacidade de observação e descrição 
usando linguagem verbal; 

- concentrar-se no atributo determinado 

- planejar brincadeiras em que as crianças 
devem realizar movimentos seguindo 
diferentes ritmos musicais; 

- realizar brincadeiras corporais coordenadas 
por palmas, estalar dos dedos, batidas dos 
pés, em diferentes velocidades; 

- organizar circuitos e/ou brincadeiras em 
diferentes espaços utilizando materiais e 
obstáculos variados como túnel, corda, 
bambolê, balanço, bola etc; 

- propor experimentos com água e refração 
da luz para reprodução do fenômeno do arco-
íris; 

- organizar, coletivamente, caixas temáticas 
com objetos doados pelos familiares ou 
brinquedos para classificação e uso no “faz de 
conta”; 

- organizar experiências para observação e 
registro, por meio de desenho das crianças, 
da incidência de luz e sombra em diferentes 
espaços da instituição educativa; 

- auxiliar as crianças a observarem as 
mudanças da sombra no decorrer das horas a 
partir da mudança de posição do sol ou de luz 
artificial; 
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Campo de Experiências - ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

Objetivo de Aprendizagem 
BNCC/ Habilidade 

Proposições Curriculares 
da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

para seleção dos objetos/ brinquedos; 

- identificar o atributo estabelecido nos 
objetos/ brinquedos disponíveis; 

- usar vocabulário adequado de acordo 
com o(s) atributo(s) em destaque; 

- apropriar-se da contagem de memória, 
mesmo que ainda tenha equívocos na 
ordem dos números; 

- realizar a relação um a um ao fazer a 
contagem oral; 

- atentar-se para não deixar nenhum 
elemento sem ser contado ou contar o 
mesmo elemento duas vezes; 

- reconhecer e nomear alguns números; 

- estimular as crianças a usarem os advérbios 
temporais como: ontem, hoje, amanhã, 
antes, depois etc, mesmo que elas ainda 
possam se confundir em seu uso; 

- estimular as crianças a criarem hipóteses 
sobre fenômenos naturais como o vento, a 
chuva, o calor, o frio etc; 

- planejar brincadeiras para seleção e 
classificação de objetos e brinquedos de 
acordo com determinado critério; 

- propor situações-problema para seleção de 
objetos de acordo com um atributo 
previamente solicitado; 

- aproveitar situações cotidianas de 
distribuição de materiais/ objetos para 
contagem – tanto das crianças quanto dos 
objetos – identificando quantidades; 

- estimular e propiciar contagens das crianças 
durante uma roda de conversa; 

(EI02ET03) 

ATUAR EM GRUPO 

- realizar ações de autocuidado e 
cuidado com o ambiente de maneira 
autônoma; 

- demonstrar cuidado com os colegas e 
atitudes de solidariedade no convívio 
cotidiano; 

- participar das ações de cuidado de 
plantas e pequenos animais (quando 
houver) 

- estimular as crianças a cuidarem de si 
mesmas e dos colegas, bem como do 
ambiente da sala de atividades; 

- planejar, com as famílias, oportunidades 
para que cada animal de estimação das 
crianças possa visitar a turma e serem 
apresentados por elas; 

organizar canteiros, horta, plantio de flores, 
aquário, formigueiro ou outros, envolvendo 
as crianças e seus familiares ; 

(EI02EF07) 

APRESENTAR 
COMPORTAMENTOS 

LETRADOS 

- reconhecer e nomear alguns números; 

- registrar números em situações 
contextualizadas, da maneira como 
conseguir. 

- estimular o desenho da figura humana em 
tamanho natural usando medidas não 
convencionais para realizar medições; 

- apresentar para as crianças, alguns 
instrumentos de medição convencionais e 
seus usos; 
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Campo de Experiências - ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

Objetivo de Aprendizagem 
BNCC/ Habilidade 

Proposições Curriculares 
da E.I. 

Possíveis Manifestações Ações/Mediações/Estimulações sugeridas 

- criar um “painel” registrando o crescimento 
das crianças ao longo do ano, por meio de 
linhas ou barbantes;  

- utilizar copos graduados para medidas ao 
realizarem receitas culinárias com as crianças; 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Ações, Mediações e Atividades para o desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças de 4 e 5 anos

Campo de Experiências: O EU, O OUTRO E NÓS 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM BNCC/ 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 

RME-BH 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM 
OBSERVADAS AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

BNCC 

(EI03EO01) 
(EI03EO03) 
(EI03E007) 

PROPOSIÇÕES EI-RME 
(Eixos estruturadores, 
vol. 2):  

- Relacionar-se em 
grupo de maneira ética 
e respeitosa. 

- Percebe as necessidades de outras 
crianças e pessoas adultas. 
- Demonstra respeito pelas características 
e qualidades das outras pessoas, sem 
adotar atitudes de discriminação. 
- Exercita a compreensão do ponto de vista 
do(a) outro(a). 
- Respeita os limites na convivência com 
o(a) outro(a). 
- Estabelece vínculos afetivos com pessoas 
adultas e crianças; 
- Demonstra satisfação na convivência com 
crianças e pessoas adultas. 
- Percebe-se como participante da 
instituição educativa, da comunidade, da 
sociedade. 
- Identifica e interage com pessoas do 
ambiente escolar e suas funções. 
- Reconhece papéis sociais existentes em 
seu grupo de convívio. 

- Identifica as relações de parentesco mais 
simples. 
- Identifica e respeita as diferenças raciais, 
físicas, culturais, religiosas e 
socioeconômicas. 
- Respeita e cumpre as regras de convívio 
social. 

- Rodas de conversa em que se estimulem as 
crianças a tomarem conhecimento dos(as) 
colegas, suas necessidades e sentimentos. 
- Conversas em roda auxiliando as crianças a 
expressarem seus pontos de vista, 
sentimentos, desejos, compartilhando-os com 
os(as) colegas, por meio de variadas 
manifestações. 
- Assembleia para estabelecer decisões 
coletivas relacionadas à turma, como 
apresentações em eventos, programações 
especiais, permitindo que cada criança tenha 
chance de expressar seu ponto de vista e ser 
ouvida. 
- Brincadeiras de faz de conta, rodas de 
conversa e outras, possibilitando a escuta 
ativa sobre as crianças. 

- Rodas de conversa com os(as) 
funcionários(as) da escola para entender o que 
cada um(a) faz e a importância deste(a) 
profissional para a escola. 
- Brincadeiras de faz de conta com objetos 
diversos como, por exemplo, bonecas ou 
bichinhos de pano, incentivando as crianças a 
cuidarem dos brinquedos (manter na escola 
cantos de fantasias, caixas de acessórios, 
brinquedos de profissões). 
- Encontro entre crianças de diferentes idades, 
propiciando o respeito mútuo e o 
desenvolvimento de relações éticas. 

- Estruturação do ambiente visando 
possibilitar as trocas entre as crianças. 
- Encontro da turma com outras turmas (da 
mesma idade e de idades diferentes) para 
contações de história, sessões de filme e 
pequenas comemorações. 
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Campo de Experiências: O EU, O OUTRO E NÓS 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM BNCC/ 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 

RME-BH 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM 
OBSERVADAS AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

- Estimulação para a autonomia das crianças, 
nas brincadeiras em espaços abertos ou 
dentro das salas, a realizarem ações, 
incentivando-as e demonstrando confiança 
em sua capacidade. 
- Orientação para o deslocamento autônomo 
das crianças pelos diversos espaços da 
instituição. 
- Participação ativa nos momentos de 
brincadeiras e explorações de materiais e 
objetos, nomeando-os e estimulando as 
crianças a compartilhá-los umas com as 
outras.  
- Brincadeiras cantadas com todo o grupo de 
crianças, identificando e nomeando cada uma. 
- Brincadeiras de faz de conta, de esconder, de 
fuga e perseguição, sempre em grupo. 
- Interação das crianças com os(as) 
diversos(as) funcionários(as) da instituição. 
- Relatos das crianças sobre si mesmas (seus 
modos de pensar e de sentir) e escuta de 
colegas sobre seus respectivos sentimentos. 
- Acolhimento dos sentimentos das crianças, 
auxiliando-as a se sentirem compreendidas e 
respeitadas. 
- Organização da sala com objetos, 
brinquedos, livros literários e outros materiais 
que remetem a diferentes culturas e etnias. 
- Brincadeiras e jogos de diferentes épocas e 
culturas. 
- Situações em que as crianças compartilhem 
materiais, como: brincadeiras em grupo ou 
produções coletivas são ótimas oportunidades 
para o exercício da cooperação. 
- Orientação às crianças sobre guardarem os 
brinquedos e/ou materiais e a distribuírem 
materiais para colegas como possibilidades 
para que elas aprendam a descentrar-se de si 
mesmas. 

BNCC 

(EI03EO01) 

- Percebe a necessidade ou o choro de um 
colega. 
- Faz carinhos nas outras crianças ou em 
pessoas adultas. 
- Presta ajuda autonomamente. 

- Conversas em roda para auxiliar as crianças a 
expressarem seus pontos de vista, 
sentimentos, desejos, compartilhando-os com 
os colegas, por meio de variadas 
manifestações. 

34 



APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências: O EU, O OUTRO E NÓS 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM BNCC/ 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 

RME-BH 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM 
OBSERVADAS AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

PROPOSIÇÕES EI-RME 
(Eixos estruturadores, 
vol. 2):  

- Agir com empatia. 

- Compartilha o espaço, os materiais, e os 
brinquedos. 
 - Identifica gostos e preferências de 
seus(suas) companheiros(as). 
 - Percebe as necessidades ou dificuldades 
das outras crianças e pessoas adultas. 
- Demonstra interesse em cuidar de plantas 
ou animais. 
- Estabelece vínculos afetivos com pessoas 
adultas e outras crianças. 

- Criação de materiais para trabalhar a 
habilidade de nomear sentimentos (jogo da 
memória de emojis, histórias que permitem 
dialogar sobre sentimentos). 
- Brincadeiras de faz de conta, rodas de 
conversa e outras,, possibilitando a escuta 
ativa sobre as crianças. 
- Adoção de um mascote para turma 
(brinquedo) e revezamento de sua visita à casa 
das crianças, a cada final de semana, 
compartilhando o registro no retorno do 
mascote à sala.  
- Plantação e cultivo de jardim, horta ou planta 
de estimação pelas crianças; 
- Mediação de conflitos pacificamente, 
conversando com as crianças sobre os laços de 
amizade da turma. 
- Assembleias com a turma, para decisões 
coletivas, votações e organização de eventos 
cotidianos. 
- Rodas de conversa em que estimulam as 
crianças a tomarem conhecimento dos 
colegas, suas necessidades e sentimentos. 
- Brincadeiras de faz de conta com bonecas ou 
bichinhos de pano, incentivando as crianças a 
cuidarem dos brinquedos. 
- Ações de vida diária, envolvendo as crianças 
no auxílio aos colegas e no autocuidado. 
- Brincar em pares, de modo que uma criança 
se responsabilize pela outra. 
- Rodas para leitura de histórias, conversas e 
pequenos relatos pelas crianças. 
- Momentos de organização da sala, dos 
materiais e dos brinquedos com orientação e 
participação das crianças. 

BNCC 

(EI03EO02) 
(EI03EO04) 
(EI03EO05) 

PROPOSIÇÕES EI-RME 
(Eixos estruturadores, 
vol. 2):  

- Reconhece o próprio corpo e seus ritmos. 
- Identifica situações de risco no ambiente 
mais próximo. 
- Desloca-se no ambiente, sem ajuda. 
- Identifica e nomeia as partes do corpo. 
- Identifica diferentes objetos utilizados na 
higiene, na alimentação e no repouso. 
- Realiza ações de higiene sem ajuda. 
- Utiliza o vaso sanitário, sem auxílio.  

- Brincar em espaços abertos ou dentro das 
salas, com ações autonomamente, 
incentivando as crianças e demonstrando 
confiança em sua capacidade. 
- Orientação e deslocamento das crianças 
autonomamente pelos diversos espaços da 
instituição. 
- Incentivo às crianças a darem recados nos 
diversos espaços da escola. 
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Campo de Experiências: O EU, O OUTRO E NÓS 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM BNCC/ 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 

RME-BH 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM 
OBSERVADAS AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

- Agir com progressiva 
autonomia física. 

- Atuar com progressiva 
autonomia emocional. 

- Come sem ajuda. 
 - Expressa desejos e necessidades de 
maneira compreensível. 
- Organiza os objetos, os brinquedos e os 
pertences sem ajuda de um adulto. 
 - Realiza pequenas ações cotidianas ao seu 
alcance para adquirir independência 
(deslocar-se, beber água, pegar e guardar 
objetos etc.). 
- Identifica e nomeia as partes de seu 
próprio corpo. 
- Pratica, cotidianamente, hábitos básicos 
de higiene, saúde e bem estar. 
- Contribui espontaneamente com a 
organização e limpeza do ambiente. 
- Circula pelos espaços de seu cotidiano de 
forma autônoma. 
- Planeja e controla as próprias ações para 
resolver tarefas simples ou problemas do 
cotidiano. 
- Veste-se e despe-se sem ajuda. 
- Utiliza os talheres (colher, garfo e faca).  

- Conhece suas habilidades e limitações 
buscando ampliar as primeiras. 
- Sabe pedir e oferecer ajuda. 
- Manifesta opiniões. 
- Demonstra progressiva concentração nas 
atividades propostas. 
- Demonstra confiança ao lidar com 
situações novas. 
- Escolhe brinquedos, objetos, colegas e 
espaços para brincar. 
- Formula opiniões próprias. 
- Expressa desejos, desagrados, 
necessidades, sentimentos, emoções, 
preferências e vontades. 
- Percebe-se como indivíduo, aprendendo a 
diferenciar seus gostos e suas opiniões, 
bem como respeitar a existência do outro. 
- Identifica aspectos singulares de si 
mesmo(a) e das pessoas com as quais 
convive no cotidiano.  

- Visitas de outras turmas à sala para 
conhecimento dos projetos desenvolvidos por 
meio da escrita coletiva de bilhetes e cartas. 
- Verbalização, para as crianças, das ações que 
elas já conseguem realizar com independência 
e aquelas nas quais ainda demandam apoio de 
pessoa adulta, ajudando-as a terem 
consciência das habilidades já desenvolvidas. 
- Atividades diversificadas para os momentos 
de livre escolha pelas crianças, auxiliando-as a 
analisarem as opções disponíveis. 
- Conversa com as crianças sempre que elas 
manifestarem algum incômodo por meio do 
choro, nomeando as possíveis sensações que 
elas estejam sentindo, auxiliando-as a 
perceberem seu corpo e sentirem que suas 
manifestações orientam a ação dos(as) 
adultos(as). 
- Estimulação para as crianças identificarem 
suas sensações corporais, como fome, sono, 
cansaço, dor, calor, frio etc., e emoções como 
alegria, prazer, desagrado etc., nomeando-as 
para as crianças. 
- Acolhimento das crianças a fim de que se 
sintam suficientemente seguras para 
expressarem suas emoções e sensações 
corporais com tranquilidade. 
- Brincadeiras em espaços abertos ou dentro 
das salas, com realização de ações autônomas, 
incentivando-as e demonstrando confiança 
em sua capacidade. 
- Roda de conversas para auxiliar as crianças a 
expressarem seus pontos de vista, 
sentimentos, desejos, compartilhando-os com 
colegas, por meio de variadas manifestações. 
- Assembleias com a turma, para decisões 
coletivas, votações, e organização de eventos 
cotidianos. 
- Orientação e deslocamento das crianças de 
forma autônoma pelos diversos espaços da 
instituição. 
- Estimulação de ações que as crianças ainda 
não dominam, tais como: subir e descer 
escadas, entrar e sair dos brinquedos do 
parquinho. 
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Campo de Experiências: O EU, O OUTRO E NÓS 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM BNCC/ 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 

RME-BH 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM 
OBSERVADAS AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

- Identifica e nomeia demonstrações 
emocionais das pessoas: afeto, carinho, 
medo, alegria, raiva etc. 
- Espera sua vez para ser atendido(a). 
- Reage, positivamente, à frustração. 
- Adapta-se a vários ambientes dentro e 
fora da instituição educativa.  
- Vivencia experiências novas dentro e fora 
da instituição. 

- Estimulação, acolhimento e devolutiva sobre 
o desenvolvimento de cada criança,
auxiliando-as a se conhecerem e a 
aprenderem como ampliar suas habilidades. 
- Atividades coletivas entre turmas diferentes 
em que as crianças se expressam 
autonomamente. 
- Organização, junto com as crianças, da sala, 
objetos, brinquedos, livros literários e outros 
materiais que remetem a diversas culturas e 
etnias. 
- Representação, pelas crianças, por meio de 
diferentes linguagens, de seu corpo e suas 
características físicas, como cores da pele, 
tamanho e formato do corpo. 
- Utilização de fotos das crianças em atividades 
propostas com a turma com referência ao 
próprio nome. 
- Atividades em que as crianças irão completar 
o rosto com metade de sua foto.
- Criação de composições a partir da foto das 
crianças (inserir cores, cenários, elementos). 
- Projetos de investigação sobre a diversidade 
presente na sociedade para que as crianças 
conheçam, valorizem e respeitem as 
diferenças. 
- Brincadeiras em que as crianças se apreciem 
diante do espelho. 
- Construção coletiva de regras para 
brincadeiras ou jogos. 
- Negociação de papéis em brincadeiras de faz 
de conta ou de papéis em uma peça teatral. 

BNCC 
(EI03EO02) 

PROPOSIÇÕES EI-RME 
(Eixos estruturadores, 
vol. 2):  
Desenvolver 
autoestima positiva. 

- Expressa desejos, desagrados, 
necessidades, sentimentos, emoções, 
preferências e vontades. 
- Aceita receber afeto. 
- Aceita ser o centro das atenções.  
- Aceita vivenciar experiências novas. 
- Reconhece e valoriza suas características 
pessoais. 
- Demonstra auto imagem positiva.  

- Conversas, com as crianças, demonstrando 
empatia por seus sentimentos de medo, 
tristeza, raiva, dor, estimulando-as a buscarem 
formas mais refinadas de expressá-los e 
auxiliando-as a, progressivamente, 
diferenciarem suas emoções.  
- Identificação, pelas crianças, de suas 
sensações corporais, como fome, sono, 
cansaço, dor, calor, frio etc, e emoções como 
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Campo de Experiências: O EU, O OUTRO E NÓS 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM BNCC/ 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 

RME-BH 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM 
OBSERVADAS AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

- Demonstra confiança em si mesmo.  
- Valoriza suas produções. 
- Expõe ideias. 
- Expressa-se sem medo. 
- Demonstra cuidado com o próprio corpo. 
- Demonstra iniciativa para estabelecer 
interações com outras pessoas. 

alegria, prazer, desagrado etc, nomeando-as 
para as crianças. 
- Acolhimento das crianças a fim de que se 
sintam suficientemente seguras para 
expressarem suas emoções e sensações 
corporais com tranquilidade. 
- Estimulação, acolhimento e devolutiva sobre 
o desenvolvimento de cada criança,
auxiliando-as a se conhecerem e a 
aprenderem como ampliar suas habilidades. 
- Diálogo com obras literárias que tratam de 
assuntos complexos e sentimentos profundos. 
- Rodas de conversa e argumentação. 
- Rodas de história, de dança e de música.  
- Discussão e construção da rotina e avaliação. 
- Momentos da organização da sala, 
distribuição e recolhimento de materiais, 
brinquedos, objetos de uso pessoal e coletivo.  
- Jogos e brincadeiras diversos, caixa de 
surpresas; brincadeiras de faz de conta; 
atividades diárias em espaços abertos. 
- Atividades de vida diária: higiene, 
alimentação e repouso. 
- Visitas a espaços culturais. 
- Registro e vivências por meio de diferentes 
linguagens. 

BNCC 

(EI03EO03) 

PROPOSIÇÕES EI-RME 
(Eixos estruturadores, 
vol. 2):  

Atuar em grupo. 

- Respeita e cumpre as regras de convívio 
social. 
- Analisa e formula regras de convívio em 
grupo. 
- Identifica suas preferências.  
- Identifica e respeita as preferências dos 
outros. 
- Compartilha o espaço, materiais, 
brinquedos e pessoas. 
- Aceita dividir a atenção de pessoas 
adultas. 
- Reconhece-se como integrante de um 
grupo. 
- Reconhece e nomeia todos(as) os(as) 
colegas e algumas pessoas do convívio 
social. 
- Ouve atentamente as pessoas. 
- Sabe pedir e oferece ajuda. 
- Relaciona-se com vários colegas. 

- Brincadeiras cantadas com todo o grupo de 
crianças, identificando e nomeando cada uma. 
- Brincadeiras de faz de conta, de esconder, de 
fuga e perseguição, sempre em grupo. 
- Estímulo às crianças a interagirem com os 
diversos funcionários da instituição. 
- Estimulação às crianças a compartilharem 
materiais nas brincadeiras de faz de conta, 
produção de registros coletivos gráficos ou 
plásticos, manuseio de livros em pares ou 
outras atividades. 
- Rodas de conversa e de argumentação como 
possibilidades privilegiadas para o 
desenvolvimento dessa habilidade. 
- Mediação e construção coletiva das regras de 
convivência pelo grupo de crianças. 
- Retomada das regras de convivência sempre 
que houver dúvidas ou dificuldades para seu 
cumprimento. 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências: O EU, O OUTRO E NÓS 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM BNCC/ 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 

RME-BH 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM 
OBSERVADAS AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

- Discute suas ideias com os(as) colegas.  
- Nomeia suas necessidades. 
- Interage com ideias e opiniões de outras 
pessoas. 

- Mostrar-se solidário(a) às frustrações das 
crianças, expressando sua compreensão pelos 
sentimentos delas, explicando os motivos 
pelos quais seus desejos não podem ser 
atendidos e propondo possíveis soluções para 
um impasse. 

BNCC 
(EI03EO04) 
(EI03EO07) 

PROPOSIÇÕES EI-RME 
(Eixos estruturadores, 
vol. 2): 

- Pensar por si mesmo. 

- Descentrar o 
pensamento. 

- Expressa-se por meio de diferentes 
linguagens. 
- Formula análises, sínteses e 
generalizações. 
- Identifica suas preferências e das outras 
pessoas. 
- Demonstra progressiva concentração nas 
atividades propostas. 
- Expõe pontos de vista, argumentando-os. 
- Expressa-se por meio de diferentes 
linguagens. 
- Ouve opiniões com atenção. 
- Interage com ideias e opiniões dos outros. 
- Analisa diferentes perspectivas de um 
mesmo fato.  
- Prevê possíveis resultados para uma ação. 
- Contribui com ideias para solução de 
problemas. 
- Faz escolhas. 
- Formula análises, sínteses e 
generalizações (hipóteses). 
- Vivencia experiências novas. 
- Compartilha o espaço, materiais, 
brinquedos e pessoas. 
- Aceita dividir a atenção dos adultos. 
- Ouve atentamente as pessoas. 
- Demonstra interesse pelos gostos e 
pensamentos alheios. 
- Aceita mudar seu ponto de vista e desejo. 
- Vivencia os diversos papéis sociais. 
- Realiza tarefas diferenciadas na turma. 
- Demonstra perceber seus erros. 
- Demonstra novas atitudes, 
comportamentos e falas a partir de reflexão 
mediada. 

- Rodas de conversa e de argumentação como 
possibilidades privilegiadas para o 
desenvolvimento dessa habilidade. 
- Atividades coletivas entre turmas diferentes 
em que as crianças se expressam 
autonomamente. 
- Assembleias com a turma, para decisões 
coletivas, votações e organização de eventos 
cotidianos. 
- Construção de diferentes desfechos para 
uma mesma história e/ou conflito do 
cotidiano. 
- Brincadeiras diante do espelho. 
- Construção coletiva de regras para 
brincadeiras ou jogos. 
- Negociação de papéis em brincadeiras de faz 
de conta, ou de papéis numa peça teatral.  
- Registro de vivências por meio de diferentes 
linguagens em rodas de história, de dança e de 
música. 
- Momentos de livre escolha da atividade. 
- Discussão, construção e avaliação da rotina.  
- Momentos da organização da sala, 
distribuição e recolhimento de materiais, 
brinquedos, objetos de uso pessoal e coletivo. 
- Brincadeiras e jogos diversos; brincadeiras de 
faz de conta. 
- Atividades diárias em espaços abertos. 
- Visitas a espaços culturais. 
- Atividades de construção com materiais semi 
estruturados. 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM 

BNCC/ HABILIDADES 
- PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

- RME-BH 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

BNCC 

(EI03CG02) 
(EI03CG04) 
(EI03CG05) 

PROPOSIÇÕES EI-
RME (Eixos 
estruturadores, vol. 
2):  

- Agir com 
progressiva 
autonomia física. 

- Coordena as habilidades 
manuais. 
- Desloca-se com autonomia física 
pelo ambiente. 

- Manuseia livros, revistas e 
cadernos de forma adequada. 

- Realiza ações que envolvam o 
movimento de pinça, como: 
segurar lápis e realizar alinhavo 
com as mãos. 

- Manuseia a tesoura com ou sem 
orientação de uma pessoa adulta. 

- Demonstra cuidado com o corpo, 
com a prevenção de acidentes e 
com a saúde de forma geral. 

- Identifica situações de risco no 
seu ambiente próximo. 

- Reconhece a lateralidade (direito 
e esquerdo). 

- Interessa-se por participar do 
cuidado dos espaços coletivos da 
escola, como o banheiro e o 
refeitório. 

- Experiências corporais com materiais diversificados, por 
exemplo, jogos com bola, corda, elástico, bambolê, tecidos 
e materiais não estruturados. 

- Brincadeiras com a boca, imitando uma pessoa adulta ou 
outra criança. 

- Circuitos motores para as crianças. 

- Dança imitando os movimentos de uma pessoa adulta ou 
outra criança ao som de músicas. 

- “Ginástica Historiada”: atividade em que o(a) professor(a) 
ou as próprias crianças contam a história praticando, ao 
mesmo tempo, os movimentos próprios da trama.  
- Caixa com tecidos de diversas cores, texturas e tamanhos 
disponível na sala para as crianças brincarem nos 
momentos de dança e atividades corporais. 

- Brincadeiras de faz de conta de “salão de beleza” com 
material para se pentearem e se arrumarem, além de 
espelhos, propondo autocuidado e cuidado com os(as) 
colegas. 

- Trabalho com músicas que mexem e brincam com as 
partes do corpo, propondo brinquedos cantados de pega-
pega, de gestos e imitações, como "cabeça, ombro, joelho 
e pé", “Tiquequê”, entre outras. Exemplos: Música 
“Tiquequê”, explorando os movimentos corporais, 
https://youtu.be/JHOaHqNGKbg; “Tindolelê”; “Ip Op” 
“Uatatá”; “Tumbalacatumba” e “Abóbora, Melão, 
Melancia”. 

- Incentivo às crianças quanto à manutenção do material 
pessoal e coletivo da turma, organizando livros, folheando-
os nos momentos de livre escolha, recortando e colando 
bilhetes e atividades. 

- Livre manuseio dos livros da biblioteca da sala. 

- Atividades de mosaico, origami, recorte e colagem 
relacionados aos temas dos projetos da turma/escola. 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM 

BNCC/ HABILIDADES 
- PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

- RME-BH 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

- Brincadeiras de massinha, argila e biscuit. 

- Observação das crianças nos momentos de atividades de 
desenho, modelagem e/ou pintura, brincadeiras de faz de 
conta, para mediar e acompanhar o desenvolvimento de 
movimentos finos. 

- Realização de atividades da vida diária pelas crianças, 
autonomamente, mantendo supervisão constante. 

- Orientação e supervisão de cada criança, no uso autônomo 
de cadernos e outros suportes de escrita, uso da tesoura, 
sem interferir no resultado do recorte. 

- Brincadeiras corporais em espaços abertos, para auxiliar 
no reconhecimento da lateralidade. 

BNCC 

(EI03CG04) 

PROPOSIÇÕES EI-
RME (Eixos 
estruturadores, vol. 
2): 

- Conscientizar-se 
corporalmente. 

- Apresenta autonomia nas 
práticas de higiene, alimentação, 
vestir-se e no cuidado com seu 
bem-estar, valorizando o próprio 
corpo. 
- Reconhece a importância de 
ações e situações do cotidiano que 
contribuem para o cuidado de sua 
saúde e a manutenção de 
ambientes saudáveis. 
- Demonstra progressivo equilíbrio 
corporal ao ficar de pé, andar, 
correr, saltar, subir e descer 
escadas etc. 
- Demonstra controle e adequação 
do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, escuta e 
reconto de histórias, atividades 
artísticas, entre outras 
possibilidades. 
- Identifica sons do próprio corpo, 
do ambiente, de objetos e de 
instrumentos; 
- Identifica ritmos corporais, 
como: batimentos cardíacos e 
respiração ofegante. 

- Trabalho com algumas posturas e exercícios respiratórios 
e de relaxamento de Yoga para Crianças. Exemplos: Posturas 
de Yoga para Crianças, disponível em: Posturas de Yoga para 
crianças - Meninos bonitos das crianças e meninas em top 
yoga asanas poses cartoon conjunto de coleta de ícones | 
Vetor Grátis -
https://www.youtube.com/watch?v=5RfWgMJ6dcw&t=11s 

- Estímulo às crianças para participarem das atividades de 
vida diária, desenvolvendo o autocuidado e o progressivo 
domínio corporal. 

- Identificação das partes do corpo da criança na imitação de 
gestos de pessoas adultas e outras crianças, participando de 
brincadeiras cantadas em que são nomeadas e tocadas as 
partes.  

- Realização, de forma independente, de ações de cuidado 
com o próprio corpo: buscar água quando sente sede, 
identificar e valorizar alguns alimentos saudáveis, 
reconhecer e fazer uso de noções básicas de cuidado 
consigo mesmo(a) ou servir-se e alimentar-se com 
independência.  

- Brincadeiras, como “chicotinho queimado” ou “macaco 
disse”, seguindo as ordens corretamente. 

41 

https://www.educlub.com.br/posturas-de-yoga-para-criancas/
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM 

BNCC/ HABILIDADES 
- PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

- RME-BH 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

- Registra a figura humana por 
meio de diversas representações 
(desenho, pintura e/ou 
modelagem), contemplando as 
principais partes e alguns 
detalhes, como: sobrancelhas, 
cílios, unhas e umbigo. 

- Identifica as partes do corpo e 
suas funções, nomeando-as. 

- Reconhece o próprio corpo e 
seus ritmos. 

- Brincadeiras da cultura que envolvam movimentos 
corporais, como roda, pega pega, esconde esconde e outras. 
Exemplo: Trabalhar com a música “Batalha do 
aquecimento”, explorando movimentos corporais diversos, 
BRINCAR E MEXER O CORPO! LEGAL!!!, “Tindolelê”, “Ip Op”, 
“Abóbora, melão, melancia”, “Olha o Camaleão”, “No 
caminho da roça”, ”Tumbalacatumba”, “A Carrocinha”, “A 
Linda Rosa”, “A caminho de Viseu”, “Adoleta” e “Tic tac 
carambola”.  
- Utilização, no cotidiano da escola, de oportunidades para 
desenvolvimento da autonomia física das crianças, como: 
brincadeiras no parquinho, deslocamentos dentro da 
instituição, atividades em espaços abertos, como pular 
corda, pedalar velotrol, entre outras. 

- Promoção de experiências para que as crianças, 
progressivamente, tomem consciência de seu corpo, seus 
movimentos, sua força, buscando adequar seus 
movimentos, posições e atitudes a cada circunstância 
dentro da rotina. 

- Auxílio às crianças a observarem seu corpo e o espaço que 
ocupam, bem como o corpo e o espaço das demais crianças. 

- Equilíbrio, dentro da rotina, entre as atividades que exigem 
maior controle corporal em espaços fechados e aquelas nas 
quais as crianças possam correr e pular em espaços amplos 
e abertos. Exemplos: SOM DE QUÊ? | Música infantil para 
explorar os sons da boca | Educação InfantilConhecendo os 
sons da boca. Aquecimento vocal com a Turminha do Tio 
Marcelo (música infantil) 
https://novaescola.org.br/conteudo/121/o-desenho-e-o-
desenvolvimento-das-criancas 

- Auxílio às crianças a perceberem suas necessidades 
individuais e os ritmos de seu corpo. 

- Degustação de itens presentes na merenda escolar, como 
o dia de degustar verduras, frutas, legumes e diferentes
tubérculos, registrando por meio de desenho de observação 
e escrita inventada.  
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https://youtu.be/ujAMGxLYi7w
https://youtu.be/KemNNt6yRqg
https://youtu.be/KemNNt6yRqg
https://youtu.be/qUa3hQI6atY
https://youtu.be/qUa3hQI6atY
https://youtu.be/qUa3hQI6atY
https://novaescola.org.br/conteudo/121/o-desenho-e-o-desenvolvimento-das-criancas
https://novaescola.org.br/conteudo/121/o-desenho-e-o-desenvolvimento-das-criancas


APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM 

BNCC/ HABILIDADES 
- PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

- RME-BH 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

- Ações cotidianas de escovação de dentes, higiene das 
mãos e parceria com equipe de saúde do posto referência 
da escola. 

- Faz de conta de salão de beleza. 

- Promoção de oficinas de penteados, turbantes e vestuário 
afro, de preferência com convidados da comunidade 
escolar. 
- Montagem de pequenos obstáculos utilizando colchões 
empilhados, caixas de papelão, túneis de panos e 
almofadas, conduzindo a criança em desafios de 
movimento, equilíbrio e conhecimento do próprio corpo. 

BNCC 

(EI03CG01) 

(EI03CG03) 

PROPOSIÇÕES EI-
RME (Eixos 
estruturadores, vol. 
2):  

- Produzir 
expressões 
artísticas/estéticas 
por meio do corpo. 

- Expressar-se por 
meio do corpo. 

- Utiliza o corpo intencionalmente 
(com criatividade, controle e 
adequação), como instrumento 
de interação com outras pessoas 
e com o meio. 
- Cria com o corpo formas 
diversificadas de expressão de 
sentimentos, sensações e 
emoções, tanto nas situações do 
cotidiano quanto em 
brincadeiras, dança, teatro e 
música. 
- Participa de jogos e 
brincadeiras, aprendendo os 
movimentos e a sequência das 
ações. 
- Expressa sensações e ritmos 
corporais por meio de gestos, 
posturas e palavras. 
- Expressa desejos, desagrados, 
necessidades, sentimentos, 
emoções, preferências e 
vontades.  

- Utiliza a linguagem corporal 
para comunicar e expressar 
desejos, necessidades e 
sentimentos, em situações de 
interação. 

- Imitação de gestos de personagens de histórias ou atores 
da televisão/teatro. 

- Rodas de dança e de música, promovendo a ampliação do 
repertório cultural das crianças e incluindo a cultura 
africana e de povos indígenas brasileiros. Exemplos:  

- Trabalhar com a música: “Cabeça, ombro, joelho e pé, 
“Boneca de Lata”, “A Linda Rosa”. Palavra Cantada | 
Ciranda 

- Trabalho com a música “Tiquequê”, explorando os 
movimentos corporais. Tiquequê - Quero Começar (Ao 
Vivo) ft. Barbatuques. 

- Exploração do acervo cultural da literatura oral, como: 
parlendas, quadrinhas e trava-línguas, sempre estimulando 
as crianças a criarem gestos e movimentos. 

- Jogos com onomatopeias - disponível em: Sons, sons, 
sons! 

- Brincadeiras de imitação em frente a um espelho: Jogo 
teatral do espelho 

- Oficinas de penteados, turbantes e vestuário afro, de 
preferência com convidados da comunidade escolar. 

- Verbalização para as crianças das possíveis sensações 
corporais que elas expressem, auxiliando-as a 
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https://youtu.be/FnEZnyM_8-I
https://youtu.be/FnEZnyM_8-I
https://youtu.be/JHOaHqNGKbg
https://youtu.be/JHOaHqNGKbg
http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/2014/06/sons-sons-sons.html
http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/2014/06/sons-sons-sons.html
https://www.youtube.com/watch?v=vVGvYyyflVM
https://www.youtube.com/watch?v=vVGvYyyflVM


APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

Campo de Experiências: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM 

BNCC/ HABILIDADES 
- PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

- RME-BH 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

- Explora diferentes gestos e 
sensações usando braços, palmas 
das mãos, dedos, pés etc. 

compreenderem que cada sensação tem um nome e pode 
ser explicada por palavras. 

- Experiências de dramatização pelas crianças de histórias 
já conhecidas. 

- Brincadeiras corporais, como: corre cutia, amarelinha, a 
galinha e os pintinhos e tantas outras. 

- identificação de ritmos em brincadeiras cantadas, 
acompanhando-as adequadamente: bater palmas seguindo 
o ritmo da música ou da brincadeira.

- Organização de um canto de fantasias na sala ou 
parquinho com caixas de objetos e acessórios diversos 
(óculos, bolsas, máquinas fotográficas, cintos, tecidos etc.), 
criando condições para que as crianças brinquem de faz de 
conta, de imitar animais, profissões, sensações, dentre 
outros. 

- “Ginástica Historiada”: atividade em que o(a) professor(a) 
ou as próprias crianças contam a história praticando, ao 
mesmo tempo, os movimentos próprios da trama.  

- Brincadeiras de mímica, produção de silhuetas de animais 
usando as mãos e teatros de sombras. 

- Utilização de mesa de luz/retroprojetores para 
experimentações com a turma. 

- Experiências de expressão corporal, pelas crianças, usando 
espelho: Quintal da Cultura - Brincar de espelho - 28/06/12. 

- Filmagem de experiências estéticas de expressão corporal 
pelas crianças e promover apreciação coletiva das 
filmagens. 

- Produção de fotos e vídeos pelas crianças com discussões 
coletivas sobre as produções. 

- Registros fotográficos das experiências estéticas de 
expressão corporal pelas crianças e produção de mostras 
para a comunidade escolar. 
- Resgate e preservação de brincadeiras de roda como 
acervo da turma. 
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Campo de Experiências: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM 

BNCC/ HABILIDADES 
- PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

- RME-BH 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

- Oficinas de pintura facial (animais, personagens, heróis e 
heroínas). 

- Brincadeiras com sombras, teatro de sombras e fantoches. 

PROPOSIÇÕES EI-
RME (Eixos 
estruturadores, 
vol. 2):  

- Organizar-se no 
tempo e no espaço. 

- Identifica percursos, 
deslocamentos, trajetos, 
destinos. 

- Desloca-se com progressiva 
destreza, desenvolvendo atitude 
de confiança nas próprias 
capacidades motoras. 

- Identifica os lugares da sala em 
que objetos pessoais e coletivos 
são colocados. 

- Estima se um objeto cabe em 
determinado recipiente ou se é 
capaz de alcançar determinado 
objeto antes de saltar. 

- Demonstra atenção com os 
acontecimentos à sua volta. 

- Percebe seu corpo de maneira 
global, usando imitação e espelho 
e atentando para diversas 
posições e deslocamentos. 

- Atividades e ações cotidianas, dentro da rotina, como 
deslocamentos dentro da instituição e brincadeiras no 
parquinho e em outros espaços, para salientar conceitos 
de localização e posicionamento. 

- Deslocamento das crianças pela instituição, identificando 
seus diversos espaços. 

- Criação de mapas da escola com as crianças após explorar 
o espaço; utilizar este mapa em caças ao tesouro, caça às
cores e outras brincadeiras que envolvam deslocamentos 
pela instituição. 

- Deslocamentos por meio da possibilidade constante de 
arrastar-se, engatinhar, rolar, andar, correr, saltar etc. 

- Organização diária da rotina junto com as crianças, 
utilizando quadros nas salas, com as tarefas do dia ou 
convidando as crianças diariamente a desenhar no quadro 
da sala a rotina do dia. 

- Brincadeiras com orientações de localização e 
posicionamento, como caça ao tesouro, chicotinho 
queimado e outras. 

- Situações-problema envolvendo estimativas nas ações 
cotidianas das crianças, como: acondicionamento dos 
brinquedos, tamanho de roupa em relação ao tamanho da 
boneca etc. 

- Jogos de corrida e perseguição, como pega-pega e mãe da 
rua. 

- Atividades de corrida, desvio, freio e equilíbrio. 

PROPOSIÇÕES EI-
RME (Eixos 

- Identifica, progressivamente, 
algumas características próprias e 
das pessoas com que convive. 

- Dinâmica “cadeira quente”: uma criança se senta em uma 
cadeira, as outras crianças caminham em direção à cadeira. 
Quando o(a) professor(a) indicar, uma criança deve parar 
em frente à outra que está sentada na cadeira e dizer uma 
qualidade da criança que está sentada e algo de que ela 
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Campo de Experiências: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM 

BNCC/ HABILIDADES 
- PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

- RME-BH 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

estruturadores, 
vol. 2):  

- Desenvolver 
autoestima 
positiva. 

- Expressa suas necessidades, 
seus desejos e seus sentimentos 
na relação com o outro e com o 
grupo. 

- Identifica e respeita as 
diferenças raciais, físicas, 
culturais, religiosas e 
socioeconômicas. 

- Demonstra confiança em 
relação à própria imagem e 
valoriza sua identidade. 

- Identifica suas limitações e 
possibilidades, buscando ampliá-
las. 

- Expressa-se sem medo. 

- Demonstra iniciativa para 
estabelecer interações com 
outras pessoas. 

goste. Ainda que se sintam um pouco incomodadas e até 
envergonhadas, as crianças ficarão contentes. E, 
principalmente, orgulhosas pelas coisas positivas que foram 
ditas. Disponível em: https://soumamae.com.br/dinamicas-
de-autoestima-para-criancas-que-podem-ser-realizadas-
na-escola/ 
- Dinâmica “Cofre de tesouro oculto”: o(a) professor(a) 
esconde um espelho num cofre. A seguir, chamará cada 
criança, individualmente, a fim de que passem para abrir a 
caixa. As crianças estarão sem se comunicar e sem poder ver 
o que a escolhida pelo(a) professor(a) faz. Depois que todas
passarem, o(a) professor(a) dirá que os tesouros são elas 
mesmas, porque cada uma é única e inigualável. Disponível 
em: https://soumamae.com.br/dinamicas-de-autoestima-
para-criancas-que-podem-ser-realizadas-na-escola/ 
- Cada criança pensa em uma atividade em que seja 
realmente boa. Em seguida, o(a) professor(a) irá nomear 
cada criança para que passe para frente e faça uma mímica, 
segundo o que pensou. Os colegas deverão adivinhar do que 
se trata. Disponível em:  
https://soumamae.com.br/dinamicas-de-autoestima-para-
criancas-que-podem-ser-realizadas-na-escola/ 
- Representação, por meio de diferentes linguagens, seu 
corpo e suas características físicas, como cores da pele, 
tamanho e formato do corpo. 
- Potencialização do uso do kit de literatura afro-brasileira e 
indigena. 
- Elogios às crianças, salientando suas características físicas, 
intelectuais e sociais, bem como auxiliando-as a se 
conhecerem e se valorizarem. 
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Campo de Experiências: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM 

BNCC/ 
HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL - RME-BH 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM 
OBSERVADAS AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

BNCC 

(EI03TS01) 

PROPOSIÇÕES EI-
RME (Eixos 

estruturadores, vol. 
2): 

- Relacionar-se com 
diferentes fontes 
sonoras. 

- Ouve, percebe e discrimina eventos 
sonoros diversos. 

 - Brinca com música. 

 - Explora, identifica e produz sons com 
partes do corpo, objetos e materiais, 
explorando possibilidades sonoras.  

 - Coordena os sons musicais com 
movimentos.   

 - Sabe utilizar instrumentos da 
bandinha e explora possibilidades 
sonoras dos instrumentos.  

 - Imita, inventa e reproduz canções. 

- Ouve diferentes estilos musicais, 
como clássico, infantil, jazz e MPB, 
com o objetivo de ampliar seu 
repertório musical.  

 - Canta as músicas, individualmente e 
em grupo, para aprimorar sua 
memória musical.  

- Expressa o silêncio por meio da 
percepção, atenção e observação. 

- Dança seguindo vários ritmos. 

 - Reproduz ritmos com diversos 
instrumentos.   

- Imita sons e ritmos diversos. 

- Reconhece e diferencia a variedade 
de ruídos e sons.  

 - Canta e dança seguindo entonação e 
ritmo.   

- Recorda-se de canções e músicas 
trabalhadas e consegue reproduzi-las. 

- Oferta de instrumentos musicais às crianças para que 
tenham possibilidade de produzir sons fortes e fracos nas 
suas explorações e manipulações instrumentais. 

- Aprendizagem de repertório de um estilo musical, com 
brincadeiras cantadas, para gravação de áudio ou vídeo 
pelo grupo e produção de um livro com as letras de 
algumas canções para quem quiser aprender a cantar, 
podendo levar para casa. 

- Atenção, pelas crianças, aos sons da natureza ou da 
escola, destacando processos de aprendizagem como a 
escuta, a atenção e a distinção.  

- Incentivo às crianças a realizar sons com o próprio 
corpo. 

- Brincadeiras de improvisação musical: 
https://www.youtube.com/channel/UCOlhUpVC-
o5dXvMWHOpIm-g 

- Trabalho com canções que potencializam a escuta dos 
sons do corpo. Sugestão: Obras do “Barbatuques”, grupo 
brasileiro de percussão corporal: 
https://www.barbatuques.com.br/. Outra opção são as 
músicas do grupo “Trii”, baseadas em percussão corporal 
e acompanhadas de instrumentos musicais de percussão: 
https://www.youtube.com/channel/UC9l2YgG99NDmtK
Y9eFOrl9A 

- Projetos de organização de saraus, teatro e outras 
formas de divulgar a cultura musical na instituição, 
contando com a participação das famílias. 

- Sequências de pesquisas e exploração de famílias de 
instrumentos musicais de corda, sopro, percussão etc. 

- Sessões regulares de apreciação musical. O professor 
pode apresentar canções, gêneros da música, artistas 

brasileiros e internacionais. Nessas sessões, as crianças 
podem aprender a escutar música, tornando-se cada vez 
mais sensíveis ao aspecto da linguagem musical: volume, 

intensidade, duração e timbre. 

C(EI03TS03) 

PROPOSIÇÕES EI-
RME (Eixos 

- Ajuda às crianças a sentirem, vivenciarem e 
consolidarem o seu ritmo - manifestado em seus 
movimentos corporais, em cantos imitativos ou criativos 
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estruturadores, vol. 
2): 

- Expressar-se por 
meio de sons e 
melodias. 

 
 
 
 
 
 
 

- Imita uma pessoa adulta nas 
brincadeiras sonoras com a boca, bate 
palmas e pés, estala dedos etc. 

 

- Manipula e explora instrumentos que 
produzem sons curtos (ex.: claves) e 
longos (ex.: pratos). 

 

- Demonstra envolvimento com os sons 
e o silêncio na improvisação, em tempo 
real, e nas performances com a voz; 
expressão vocal, corporal e 
instrumental. 

 

- Imita sons de animais e objetos do 
cotidiano nas canções, nas obras 
instrumentais, nas histórias cantadas e 
sonorizadas e nas improvisações e 
performances vocais, corporais e 
instrumentais dos(as) professores(as) e 
dos(as) educadores(as). 

- Demonstra satisfação com suas 
produções / improvisações sonoro 
musicais. 

- Participa de improvisações / 
produções sonoro musicais com 
satisfação. 

- Cria e produz sons ao fazer narrativas 
de histórias, individualmente ou em 
grupo. 

 - Cria personagens de histórias os 
quais tenham características afinizadas 
com determinados sons. 

- Ouve, reconhece e discrimina o som 
e o silêncio no tempo e no espaço, nas 
canções, obras e brincadeiras 
musicais. 

- Identifica os contrastes forte e fraco 
na apreciação ativa de canções, 
histórias infantis e instrumentais, jogos 
e brincadeiras musicais, nas 
improvisações vocais, corporais e 
instrumentais dos(as) professores(as) 
e dos(as) educadores(as). 

- Realiza movimentos corporais lentos 
e rápidos, associados à variação de 
sons curtos e longos na escuta de 
algum som ou música. 

e em suas explorações e manipulações de instrumentos 
musicais. 

- Exemplos: Grupo “Triii” - https://youtu.be/ixJftUfSMeY 

- Oferta às crianças de canções, jogos e brincadeiras 
musicais, sensibilizando-os para a presença de 
regularidade e de irregularidade rítmica. 

 - Brincadeiras com as crianças, explorando os sons de 
seus corpos: estalar a língua, dar beijos, assobiar, 
assoprar encostando a boca em sua barriga etc. Exemplo: 
Marcelo Serralva - “Som de quê?” 
https://youtu.be/KemNNt6yRqg 

- Garantir, sistematicamente, na rotina, canções, jogos 
imitativos e brincadeiras musicais, incluindo repertório da 
cultura africana e povos indígenas brasileiros Exemplo: 
“Roda Africana” - Palavra Cantada, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=QjlmRDk9ktI 

Iniciação ao Universo Musical Indígena: 
http://www.cantosdafloresta.com.br/musicas-
indigenas/ 

“Ciranda dos Bichos” - Palavra Cantada, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA  

Povos indígenas do Brasil: 
https://pib.socioambiental.org/pt/P%C3%A1gina_princip
al  

- Estimulação da gestualidade das crianças associada à 
sonoridade como uma possibilidade de “grafia”, por meio 
da experimentação de gestos apreciados e vivenciados no 
tempo e no espaço. 

- Contação ou leitura de histórias, acompanhadas por 
sons diversos que enfatizem o caráter expressivo de cada 
momento da narrativa.  

- Imitação de animais e personagens por meio de sons e 
gestos. Exemplo: “Bia Bedran - O pescador, o rei e o anel”. 
https://www.youtube.com/watch?v=n4bh0ypxoak  

O Rato - Palavra Cantada: disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=MeDBP8OU6q4  

- Estímulo e valorização das expressões de ritmo livre e 
impulsos rítmicos momentâneos mais voltados para a 
expressividade gestual do que para o ritmo regular. 

- Performances e improvisações tocando o som e o 
silêncio nos conjuntos vocais, corporais e instrumentais. 

 - Associação de personagens das histórias diversificando 
os sons. Exemplo: “Bia Bedran - O Menino que foi ao 
Vento Norte”, disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=NSrmTA5HDU
o  
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- Reproduz o movimento sonoro e seus 
padrões – subidas e descidas, sons 
constantes, contínuos e descontínuos, 
os contrastes da altura (grave e agudo), 
auxiliada pela apreciação ativa de 
canções, histórias infantis e 
instrumentais, jogos e brincadeiras 
musicais, das improvisações vocais, 
corporais e instrumentais dos(as) 
professores(as) e dos(as) 
educadores(as). 

- Vivencia tipos de caráter expressivo - 
músicas misteriosas, alegres, tristes, 
dentre outras, na apreciação ativa de 
canções, histórias infantis e 
instrumentais, jogos e brincadeiras 
musicais, das improvisações vocais, 
corporais e instrumentais dos(as) 
professores(as) e dos(as) 
educadores(as). 

- Aprecia melodias através do canto e 
de improvisações de professores(as) e 
educadores(as); de histórias cantadas 
com estruturas melódicas diversas. 

- Identifica e sinaliza com gestos, 
quando escuta o silêncio em canções e 
obras musicais. 

- Reproduz canções, marcando nelas o 
som e o silêncio. 

- Identifica diferentes paisagens 
sonoras, como: fábrica, escola, trânsito 
e meio rural, utilizando apenas a 
audição. 

- Manifesta emoções correlatas aos 
tipos de caráter expressivo das 
músicas: suspense, alegria, tristeza, 
dentre outros, na apreciação ativa de 
canções, histórias infantis e 
instrumentais, jogos e brincadeiras 
musicais, das improvisações vocais, 
corporais e instrumentais dos(as) 
professores(as) e dos(as) 
educadores(as). 

- Ouve, reconhece e discrimina o som e 
o silêncio no tempo e no espaço, nas 
canções, obras e brincadeiras musicais; 

- Identifica os contrastes forte e fraco 
na apreciação ativa de canções, 
histórias infantis e instrumentais, jogos 
e brincadeiras musicais, nas 
improvisações vocais, corporais e 

- Estimulação da expressividade por meio de vivências 
intuitivas, do canto e do movimento. 

- Estimulação das crianças a improvisarem expressões 
sonoros musicais, destacando suas conquistas e 
realizações. 

- Observação das experiências de improvisação/produção 
sonoro musicais que despertam maior interesse e prazer 
nas crianças, potencializando-as. 

- Destaque de características e qualidades musicais (forte 
e fraco, lento e rápido, grave e agudo, curto e longo) nas 
apreciações de canções e obras musicais. 

- Brincadeiras corporais para destacar as características e 
as qualidades musicais. 

- Brincadeiras, canções e jogos musicais, para auxiliar as 
crianças a identificarem a regularidade e a irregularidade 
rítmica. Exemplos: Marcelo Serralva - “Viração dos 
Bichos” - https://youtu.be/OoF5moya5pw 

- Construção de instrumentos sonoros com as crianças, a 
partir de materiais alternativos. 

- Experiências de performance das crianças com 
instrumentos musicais da banda rítmica.  

- Realização de apreciações, com as crianças, sobre o 
caráter expressivo de músicas (alegre, triste, de suspense 
etc.), associando-o a sentimentos, personagens, cenas de 
histórias, entre outros. 

- Seleção de músicas clássicas expressivas e proposição 
para que as crianças desenhem o que estão escutando 
(ex: “Primavera”, de Vivaldi; “Quinta Sinfonia”, de 
Beethoven; “Ária para Corda em Sol”, de Bach e “Valsa 
das Flores”, de Tchaikovsky). 
https://www.youtube.com/channel/UC8b_948PRrsWD7
SXdNef_GQ 

- Ampliação e diversificação do repertório musical das 
crianças por meio de apreciação de canções e obras 
musicais de diversas regiões do Brasil e de outros países. 
Ex.: Palavra Cantada, playlists disponíveis em: 
https://www.youtube.com/c/palavracantada/playlists?vi
ew=71&sort=dd&shelf_id=0 

Tiquetê, playlists disponíveis 
em: https://www.youtube.com/c/Tiquequ%C3%AA/pla
ylists  

Grupo Triii, playlists disponíveis em: 
https://www.youtube.com/user/GrupoTriii/playlists   

Coração Palpita, playlists disponível em: 
https://www.youtube.com/c/coracaopalpita/playlists  

- Acréscimo ao repertório da turma de músicas nacionais 
e internacionais que não sejam infantis. Exemplos: Zaz - 
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instrumentais dos(as) professores(as) e 
dos(as) educadores(as). 

- Realiza movimentos corporais lentos e 
rápidos, associados à variação de sons 
curtos e longos na escuta de algum som 
ou de alguma música. 

- Manipula e explora instrumentos que 
produzem sons curtos (ex.: claves) e 
longos (ex.: pratos). 

- Reproduz o movimento sonoro e seus 
padrões – subidas e descidas, sons 
constantes, contínuos e descontínuos, 
os contrastes da altura (grave e agudo) 
auxiliado pela apreciação ativa de 
canções, histórias infantis e 
instrumentais, jogos e brincadeiras 
musicais, das improvisações vocais, 
corporais e instrumentais dos(as) 
professores(as) e dos(as) 
educadores(as). 

- Manifesta emoções correlatas aos 
tipos de caráter expressivo das 

músicas: suspense, alegria, tristeza, 
dentre outros, na apreciação ativa de 

canções, histórias infantis e 
instrumentais, jogos e brincadeiras 
musicais das improvisações vocais, 
corporais e instrumentais dos(as) 

professores(as) e dos(as) 
educadores(as). 

Je 
Veux: https://www.youtube.com/watch?v=r0jrjzrh1L4 

Arnaldo Antunes - “A Casa é sua - Lava mão”: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y-
xVpQ1KRWw&t=240s https://www.youtube.com/watch
?v=6yDjUuzv1Ls 

Marcelo Jeneci - 
“Felicidade”: https://www.youtube.com/watch?v=s2IAZ
HAsoLI  

Tribalistas - “Os Peixinhos”: 
https://www.youtube.com/watch?v=-hyyThEKafM 

- Experiências para que as crianças identifiquem o 
silêncio em canções ou obras musicais. 

- Experiências para apreciação e identificação de 
diferentes paisagens sonoras pelas crianças: 

https://www.youtube.com/channel/UCBQEMZvA76EWT
7QfG7ToyKA 

 - Contação e leitura de histórias acompanhadas por sons 
diversos que enfatizem o caráter expressivo de cada 
momento da narrativa. 

- Associação de personagens das histórias a diversos 
sons. 

- Dramatizações de histórias, jogos e brincadeiras 
musicais. 

- Apreciações, com as crianças, sobre o caráter 
expressivo de músicas (alegre, triste, de suspense etc), 
associando-o a sentimentos, personagens, cenas de 
histórias etc. 

- Ampliação e diversificação do repertório musical das 
crianças, por meio de apreciação de canções e obras 
musicais de diversas regiões do Brasil e de outros países. 
https://www.youtube.com/watch?v=vkHHC1VuMNc 

Grupo Sarandeiros: Grupo Sarandeiros - YouTube 

Palavra Cantada - “Coletânea Cantigas Populares”: 
https://youtu.be/Q8ou8bcWITU 

- Brincadeiras cantadas com jogos de mão, pulos e 
movimentos corporais coordenados. 

https://www.youtube.com/channel/UCGs6qb1ohFhDze
HbYeJlsAA 

- Improvisação, pelas crianças, de expressões sonoras 
musicais, destacando suas conquistas e realizações. 

- Observação das experiências de 
improvisação/produção sonora musical que despertam 
maior interesse e prazer nas crianças, potencializando-

as. 
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BNCC 

(EI03TS02)  

PROPOSIÇÕES EI-
RME (Eixos 
estruturadores, vol. 
2): 
 
- Relacionar-se com 
diferentes materiais 

gráficos  

- Demonstra disponibilidade para 
experimentar diferentes suportes. 

- Manipula diferentes materiais que 
produzam marcas e diferentes 
suportes que acolham as marcas 
produzidas. 

- Produz garatujas e desenhos por 
meio de diferentes marcadores. 

- Utiliza a linguagem do desenho, da 
pintura, da modelagem, da colagem, da 
fotografia, do teatro e do cinema em 
processo de criação e produção de arte. 
 
- Expressa e compreende sentimentos, 
sensações, ideias e desejos por meio 
da linguagem artística. 
 
Utiliza-se de diversos materiais - como 
caixas, diferentes e sucatas em geral -, 
instrumentos e suportes necessários 
para o fazer artístico. 
 
- Faz uso adequado da tesoura, realiza 
recortes com certa precisão. 
 
- Realiza dobraduras simples. 
 
- Faz colagem de diversos materiais em 
diversas superfícies. 
 
- Faz desenho representativo de 
histórias. 
 
- Desenha a figura humana com 
detalhes. 
 
- Reconhece as cores e sabe 
diferenciar intensidades. 
 
- Desenha como forma de lazer, de 
registro, de expressão. 
 
- Reconhece e nomeia as cores ao seu 
redor, percebendo as diferentes 
tonalidades que podem apresentar. 
 
- Valoriza as próprias produções e as 
produções de outras crianças bem 
como as produções de arte em geral. 
 
- Faz desenhos variados e ricos em 
detalhes. 

 - Oferta cotidiana de diferentes marcadores às crianças: 
lápis de diferentes espessuras, pincéis de diferentes 
materiais, carvão, cacos de tijolo, giz de quadro, giz de 
cera etc. 

- Disponibilização cotidiana às crianças de diferentes 
suportes para suas representações gráficas (papéis, 
tecidos, plásticos, terra, areia, o próprio corpo etc.); e em 
diferentes posições, como chão, parede, 
etc.https://novaescola.org.br/conteudo/5077/exploraca
o-de-materiais-de-largo-alcance 

- Situações de desenho que não necessariamente utilizem 
materiais riscantes, trabalhando, por exemplo, com linhas 
e barbantes; sementes e demais objetos com os quais se 
possa compor desenhos. 

- Criação de sequências de intervenções no desenho, na 
pintura e na colagem para ampliar as referências gráficas 
das crianças e fazer avançar seus percursos criativos. 
https://planosdeaula.novaescola.org.br/educacao-
infantil/pre-escola/desenho-com-interferencia/3380 

- Mostras de desenho, pintura, colagem, entre outras, 
para as crianças aproveitarem momentos de fruição de 
suas próprias produções, bem como das produções dos 
demais colegas. 

- Atividades em que seja necessário o uso da tesoura para 
realização de recortes. Ex.: Recorte de gravuras para 
quebra-cabeças e montagem de mosaicos com retalhos 
de papel e/ou tecido.  

 - Atividades para conhecer artistas plásticos e pintores, 
bem como suas obras, e realizar atividades relacionadas 
a essa temática, como releitura, expressão de suas 
impressões sobre as obras. 
https://planosdeaula.novaescola.org.br/educacao-
infantil/pre-escola/apreciacao-e-producao-
artistica/2630 

- Desenhos de observação com as crianças em diferentes 
espaços, ângulos, de diferentes cenas/objetos 
relacionados aos projetos, cotidiano e interesse das 
crianças. 

- Coleta de elementos naturais diversos presentes na 
escola (folhas de árvores, flores secas, sementes etc) e 
construção coletiva de mandalas, utilizá-las como suporte 
para desenhos/pintura, criar colagens, utilizar em 
esculturas. 
https://planosdeaula.novaescola.org.br/educacao-
infantil/pre-escola/desenhos-com-areia-e-cola/2861 
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- Pinta / colore atenta aos espaços, 
desenhos, superfície. 

- Apresenta criatividade, imaginação e 
iniciativa em suas produções. 

- Exposição, sempre que possível, das criações das 
crianças pelos espaços da escola, valorizando-as com 
molduras, murais priorizando uma estética da arte 
infantil na escola e seus espaços. 
https://i.pinimg.com/originals/30/f9/52/30f9525bff8e93
5c5a4ff839573b33d0.jpg 
https://i.pinimg.com/originals/64/dd/78/64dd780360f0
0fad800d4f6b8bf2833b.jpg 

- Pintura de murais em espaços coletivos das escolas da 
infância (muros internos e externos, piso) com as crianças 
utilizando diversos tipos de tintas e temáticas escolhidas 
pelas crianças, seus projetos e turmas. 

- Utilização de projetor multimídia para refletir obras de 
arte na parede (previamente coberta de papel) 
promovendo a imersão na obra e convidando as crianças 
a fazerem suas intervenções criando suas próprias obras. 
Ex: 
https://www.youtube.com/watch?v=tQsfcidsyWQ&t=20
s 

- Misturas de diferentes tintas: tinta de giz (giz de quadro 
triturado com água), tinta ecológica (corantes naturais 
misturados com cola branca), aquarelas aromáticas (suco 
em pó com água e glucose de milho), entre outras, e 
pintar diversos espaços da escola e suportes. 

https://planosdeaula.novaescola.org.br/educacao-
infantil/pre-escola/experimentacoes-com-tintas-e-
pigmentos-naturais/2837 

https://educacaoinfantilearte.files.wordpress.com/2015
/06/11377325_879931585401611_64954561543426821
9_n.jpg 

https://planosdeaula.novaescola.org.br/educacao-
infantil/pre-escola/pintando-com-carvao-e-cafe/2628 

- Atividades explorando formas e figuras geométricas, 
através de recorte, colagem, artistas e suas obras, objetos 
e ambientes. 

Agora é a sua vez - Formas Geométricas 
Quintal da Cultura - Kandinsky - 19/02/13 

- Diversas atividades em “Mesas de luz”/ Retroprojetores 
(verificar possibilidade de doação em escolas), tais como: 
desenhos, composição com objetos e elementos da 
natureza, areia colorida, desenho sobre papel 
vegetal/acrílico etc. 
(modelos de mesa de luz “caseira”: 
https://www.youtube.com/watch?v=UktCA2Nhsbw)  
https://br.pinterest.com/pin/2322237295193084/ 
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- Ambientação de salas e espaços da escola com materiais 
diversificados, com estimulações aos diversos sentidos.  
Exemplos: 
https://i.pinimg.com/originals/9d/b7/65/9db765508347
fe391bef6454e78a2e53.jpg  
https://i.pinimg.com/originals/9a/ad/55/9aad556b6d8a
2a25348a846f09fbb683.jpg  
https://i.pinimg.com/564x/04/dd/3e/04dd3e2ccf43b9fd
847cf51526c484de.jpg  
https://i.pinimg.com/originals/82/25/ee/8225eead3e49
dbd45cd8921d75051ad4.jpg  
https://i.pinimg.com/originals/d6/97/f1/d697f1c79ce66
eceaf8cbf39f6809660.jpg  
https://i.pinimg.com/originals/e5/a5/9a/e5a59a8d9322
8e94587ae63f8f57264e.jpg  
https://i.pinimg.com/originals/2f/42/8d/2f428d6cb5a21
557d7c5f6fe6f1383cc.jpg  
https://i.pinimg.com/originals/ef/86/26/ef862647cf78e
dfa683be8900d019c82.jpg  
https://i.pinimg.com/originals/d7/f2/30/d7f2301b7eaf2
a11794f448a9bfbad1e.jpg 
https://i.pinimg.com/originals/39/0d/e3/390de392e809
7de1f84819da8c1202ba.jpg  
https://npr.tumblr.com/post/59399768368/letmypeopl
eshow-great-future-in-plastics-when  
 
- Criação de vitrais com papel contact e diversos papéis 
transparentes e desenhos. Ex.: 
https://educacaoinfantilearte.files.wordpress.com/2015
/06/img_2284.jpg  
https://educacaoinfantilearte.files.wordpress.com/2015
/06/img_2288.jpg  

- Confecção de móbiles com as crianças com diversos 
materiais: recicláveis, não estruturados, artísticos 
etc. Ex.: 
https://i.pinimg.com/originals/63/20/32/6320321564f5
aba44e0f3de84211f9dd.jpg  

Campo de Experiências: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 
BNCC/ HABILIDADES - 

PROPOSIÇÕES CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - RME-BH - 
EIXO conhecimentos essenciais 

para o processo de Letramento e 
Alfabetização 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

 
BNCC 

- Memoriza e recita parlendas, 
trava-línguas e poesias, 

- Conversas com as crianças, auxiliando-as 
a compreenderem o que sentem e 

53 
 

https://i.pinimg.com/originals/9d/b7/65/9db765508347fe391bef6454e78a2e53.jpg
https://i.pinimg.com/originals/9d/b7/65/9db765508347fe391bef6454e78a2e53.jpg
https://i.pinimg.com/originals/9a/ad/55/9aad556b6d8a2a25348a846f09fbb683.jpg
https://i.pinimg.com/originals/9a/ad/55/9aad556b6d8a2a25348a846f09fbb683.jpg
https://i.pinimg.com/564x/04/dd/3e/04dd3e2ccf43b9fd847cf51526c484de.jpg
https://i.pinimg.com/564x/04/dd/3e/04dd3e2ccf43b9fd847cf51526c484de.jpg
https://i.pinimg.com/originals/82/25/ee/8225eead3e49dbd45cd8921d75051ad4.jpg
https://i.pinimg.com/originals/82/25/ee/8225eead3e49dbd45cd8921d75051ad4.jpg
https://i.pinimg.com/originals/d6/97/f1/d697f1c79ce66eceaf8cbf39f6809660.jpg
https://i.pinimg.com/originals/d6/97/f1/d697f1c79ce66eceaf8cbf39f6809660.jpg
https://i.pinimg.com/originals/e5/a5/9a/e5a59a8d93228e94587ae63f8f57264e.jpg
https://i.pinimg.com/originals/e5/a5/9a/e5a59a8d93228e94587ae63f8f57264e.jpg
https://i.pinimg.com/originals/2f/42/8d/2f428d6cb5a21557d7c5f6fe6f1383cc.jpg
https://i.pinimg.com/originals/2f/42/8d/2f428d6cb5a21557d7c5f6fe6f1383cc.jpg
https://i.pinimg.com/originals/ef/86/26/ef862647cf78edfa683be8900d019c82.jpg
https://i.pinimg.com/originals/ef/86/26/ef862647cf78edfa683be8900d019c82.jpg
https://i.pinimg.com/originals/d7/f2/30/d7f2301b7eaf2a11794f448a9bfbad1e.jpg
https://i.pinimg.com/originals/d7/f2/30/d7f2301b7eaf2a11794f448a9bfbad1e.jpg
https://i.pinimg.com/originals/39/0d/e3/390de392e8097de1f84819da8c1202ba.jpg
https://i.pinimg.com/originals/39/0d/e3/390de392e8097de1f84819da8c1202ba.jpg
https://npr.tumblr.com/post/59399768368/letmypeopleshow-great-future-in-plastics-when
https://npr.tumblr.com/post/59399768368/letmypeopleshow-great-future-in-plastics-when
https://educacaoinfantilearte.files.wordpress.com/2015/06/img_2284.jpg
https://educacaoinfantilearte.files.wordpress.com/2015/06/img_2284.jpg
https://educacaoinfantilearte.files.wordpress.com/2015/06/img_2288.jpg
https://educacaoinfantilearte.files.wordpress.com/2015/06/img_2288.jpg
https://i.pinimg.com/originals/63/20/32/6320321564f5aba44e0f3de84211f9dd.jpg
https://i.pinimg.com/originals/63/20/32/6320321564f5aba44e0f3de84211f9dd.jpg


 

 

APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

 

(EI03EF01) 
 
PROPOSIÇÕES EI-RME 
 
Compreender e se fazer 
compreendido por meio da 
linguagem oral/linguagem de 
sinais. 
 
Desenvolver/ampliar suas 
competências linguísticas. 
 
Ebook: 
 
- (Re)produzir oralmente 
gêneros orais diversos, 
considerando o contexto de 
comunicação, respeitando as 
situações formais e informais 
escolares. 
 
- Apreciar a produção oral e a 
linguagem literária, entendendo 
o jogo lúdico e sonoro, as 
metáforas e a pluralidade de 
sentidos e deles usufruindo , 
ouvindo e declamando poesias, 
quadrinhas, produzindo contos, 
recontos e casos, encenando 
peças teatrais, empregando, nos 
textos orais, performances 
características da oralidade, tais 
como: tons de voz, gestos, 
olhares, fantasias e uso de 
instrumentos. 
 
Eixo: Cultura Escrita 

identificando as rimas e 
aliterações; 

- Inventa rimas e aliterações em 
brincadeiras coletivas. 

- Expressa suas ideias, 
sentimentos e desejos, com 
clareza e coerência, de modo a se 
fazer compreendida oralmente e 
por escrito, em textos coletivos. 

- Constrói, coletivamente, textos 
orais de roteiros, narrativas e 
outros gêneros, garantindo sua 
estrutura principal e 
características. 

- Identifica diferentes gêneros 
textuais, como: peça teatral, 
conto, bilhete, notícia e outros, 
apontando algumas de suas 
características. 

- Garante a estrutura básica da 
narrativa literária em suas 
criações: início, drama central, 
clímax e desfecho. 

desejam, para expressarem-se por 
palavras. 
 
- Promoção de rodas de conversa, 
auxiliando as crianças a interagirem umas 
com as outras pelo diálogo. 
 
 - Realização sistemática de assembleias 
com a turma, para decisões coletivas, 
votações e organização em grupo de 
demais eventos cotidianos. 
 
- Estímulo ao desenvolvimento da empatia, 
de modo a levar as crianças a prestarem 
atenção nas necessidades, nos desejos e 
nos sentimentos umas das outras. 
 
- Auxílio na ampliação progressiva da 
capacidade das crianças de prestar atenção 
nas falas umas das outras. 
 
- Mediação das falas das crianças, para 
torná-las, progressivamente, mais claras e 
compreensíveis. 
 
- Garantia de experiências cotidianas com 
textos da tradição oral: quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, trovas, 
brinquedos cantados etc. 
 
- Realização cotidiana de rodas de música 
e/ou de histórias. 
 
- Momentos de cantos com as crianças 
durante a rotina diária. 
 
- Promoção de eventos de escrita coletiva 
ou individual para registro de 
acontecimentos e sentimentos, em diários 
ou outros suportes. 
 
- Realização sistemática de brincadeiras 
com rimas e aliterações a partir de músicas 
e poesias. 
 
- Promoção de saraus ou outras atividades 
similares, para que as crianças contem 
histórias, recitem poesias, dramatizem 
textos etc. 
- Organização de momentos para que as 
crianças contem histórias em roda, usando 
o livro como apoio à memória. 
 
- Dramatização de histórias com as crianças 
no cotidiano da turma 
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 -Garantia da participação de todas as 
crianças, indistintamente, para reconto 
oral de histórias. 

- Acolhida e valorização dos pontos de vista 
e das impressões das crianças acerca das 
histórias lidas/contadas. 

- Estímulo e valorização da participação de 
todas as crianças, indistintamente. 
- Realização sistemática de produções 
coletivas orais de textos, com registro por 
escrito pelo adulto. 

- Realização sistemática da leitura dos 
textos produzidos e registrados por escrito. 

- Realização de gravação em áudio e 
filmagem de recontos e encenações feitos 
pelas crianças e reproduzir para sua 
apreciação. 

BNCC 
(EI03EF06) 

PROPOSIÇÕES EI-RME 

- Relatar fatos importantes 
sobre seu nascimento e 
desenvolvimento, sobre fatos 
do cotidiano, história dos seus 
familiares e da sua comunidade. 

- Produzir textos orais para 
expressar ideias, desejos e 
sentimentos, em contextos 
significativos 

- Produzir suas próprias histórias 
orais, usando livremente sua 
imaginação, criatividade e 
aspectos expressivos necessários 
para que o ouvinte compreenda 
a história, em contextos 
específicos e significativos. 

Eixo: Cultura Escrita 

- Cria histórias com coerência e 
encadeamento entre os 
acontecimentos, com ajuda do 
adulto. 
- Participa de dramatizações de 
histórias criadas pela turma. 

- Realiza escritas espontâneas das 
histórias criadas/recontadas. 

- Realiza escrita de diferentes 
gêneros textuais (convite, bilhete, 
notícia etc) contextualizada em 
eventos reais e significativos. 

- Garantia de experiências cotidianas com 
textos da tradição oral: quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, trovas, 
brinquedos cantados etc. 

- Manutenção de registro em diário da 
turma, com textos elaborados 
coletivamente (professora como escriba) e 
registrados em livrão com ilustrações feitas 
pelas crianças, fotos dos acontecimentos da 
turma e eventos da escola.  

- Promoção de saraus ou outras atividades 
similares para que as crianças contem 
histórias, recitem poesias etc. 

- Estímulo à criação coletiva de histórias, 
pelas crianças. 

- Registro, por escrito, das histórias criadas 
oralmente pelas crianças. 

- Promoção sistemática da produção 
coletiva de textos de variados gêneros, 
evidenciando suas características, dentro 
de situações reais e contextualizadas. 

- Garantia de oportunidades para que as 
crianças escrevam espontaneamente os 
textos produzidos oralmente. 

- Incentivo às crianças para construírem 
diferentes desfechos para uma mesma 
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história e/ou um mesmo conflito do 
cotidiano.  

- Enriquecimento das leituras e contações 
de histórias com fantoches, adereços, 
diferentes vozes e entonações. 

- Promoção de momentos para livre 
apreciação, pelos bebês e pelas crianças, de 
livros e outros materiais escritos. 

BNCC 
(EI03EF04) 

PROPOSIÇÕES EI-RME 

- Apresentar comportamentos 
letrados 

- Recontar histórias ouvidas. 

- Planejar coletivamente 
roteiros de vídeos, áudios e 
encenações, definindo os 
contextos, a estrutura da 
história, os objetivos, o tempo, 
os personagens, o figurino e os 
adereços, quando necessário 

Eixo: Cultura Escrita 

- Constrói, coletivamente, textos 
orais de roteiros, narrativas e 
outros gêneros, garantindo sua 
estrutura principal e 
características. 
- Garante a estrutura básica da 
narrativa literária em suas 
criações: início, drama central, 
clímax e desfecho. 

- Realização de gravações de áudio e 
filmagens de conversas, brincadeiras e falas 
das crianças em que aparecem rimas e 
aliterações, para escuta posterior por toda 
a turma. 
- Brincadeiras de encenar as histórias 
favoritas da turma, ora com o(a) 
professor(a) como narrador(a), ora com as 
crianças, relembrando as falas principais. 

- Produção de apresentações de teatros e 
musicais baseados nas histórias favoritas 
das crianças para apresentar para outras 
turmas. 

 - Propostas de elaboração de teatro de 
sombras, recontando oralmente alguma 
história da preferência da criança. 

- Proposta de construção de histórias em 
quadrinhos com as crianças. 

(Utilizando celular para fotografar as 
dramatizações feitas pelas crianças e a 
partir das fotos fazer a montagem das 
cenas, deixando espaços para a construção 
coletiva das falas dos personagens e 
acrescentá-las nos balões). 

BNCC 
(EI03EF05) 

PROPOSIÇÕES EI-RME 

Desenvolver a linguagem oral, 
apropriando-se dos gêneros 
como debates, exposições orais 
e mensagens, entrevistas e 
pequenos programas em áudio e 
vídeo. 

Eixo: Cultura Escrita 

- Reconta histórias ou 
acontecimentos com apoio de 
livros ou de outros materiais. 

- Organiza, oralmente, a 
sequência de acontecimentos de 
determinado fato, história, filme 
etc. 

- Cria diferentes desfechos para 
uma história já conhecida. 

- Proposta de que as crianças entrevistem 
diferentes profissionais que são 
convidados a visitar sua turma, na 
instituição educativa. 
 - Elaboração de situações-problema acerca 
de aspectos do cotidiano da instituição 
para serem debatidos coletivamente na 
busca de soluções. 
- Promoção de rodas de conversa, 
auxiliando as crianças a interagirem umas 
com as outras pelo diálogo. 
 - Realização sistemática de assembleias 
com a turma, para decisões coletivas, para 
votações, e organização coletiva de demais 
eventos cotidianos. 

- Promoção de saraus ou outras atividades 
similares, para que as crianças contem 
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- Cria roteiros de entrevistas, 
participa na construção da 
narrativa para exposição de um 
fato vivenciado. 

histórias, recitem poesias, dramatizem 
textos etc. 

- Organização de momentos para que as 
crianças contem histórias em roda, usando 
o livro como apoio à memória.

- Ampliação de repertórios das crianças, 
garantindo-lhes oportunidades para 
assistirem a filmes, peças teatrais etc. 

- Organização um telejornal com as crianças 
no qual elas serão os repórteres, 
apresentadores, entrevistados, entre 
outros. Gravar e apresentar para a turma o 
jornal produzido, para que elas possam se 
ver atuando, e criar momentos nos quais 
possam falar sobre a experiência vivida.  

BNCC 
(EI03EF09) 

PROPOSIÇÕES EI-RME 

Apresentar comportamentos 
letrados. 

Desenvolver/ampliar suas 
competências linguísticas. 

Vivenciar usos e funções da 
escrita em diferentes contextos 
(como apoio à memória, como 
modo de expressar emoções e 
ideias, informar e agir no mundo, 
entre outros), seus gêneros 
textuais, formas e suportes da 
escrita (manuscrito, impresso e 
digital). 

Eixo: Cultura Escrita 

- Realiza escritas espontâneas de 
palavras e/ou frases. 

- Participa de atividades de 
construção de palavras 
espontaneamente, com material 
manipulativo como letras móveis. 

- Apoia as crianças em suas 
reflexões sobre o sistema de 
escrita alfabética. 

- Utiliza palavras já conhecidas 
pelas crianças para apoiar suas 
reflexões sobre o sistema de 
escrita alfabética. 

- Realização da construção coletiva de 
regras para brincadeiras ou jogos, tendo 
o(a) professor(a)/adulto(a) como escriba.  

- Produção de livrões com a turma: de 
literatura, de projetos temáticos, diários da 
turma, entre outros, produzidos 
coletivamente e tendo o(a) professor(a) 
como escriba, com escritas inventadas e 
ilustrações das crianças. 

 - Coleção de diversos portadores de texto 
para montagem de kits em sala para 
manuseio livre ou mediado pela professora. 

- Ampla exploração das ilustrações dos 
livros e demais materiais gráficos (cartazes, 
folhetos etc) apresentados às crianças. 

- Nomeação de todos os elementos das 
ilustrações dos livros e demais materiais 
gráficos (cartazes, folhetos etc) 
apresentados às crianças. 

- Promoção de “desafios” de escrita 
inventada individual, em pequenos grupos, 
com diversos suportes (mini lousa, quadro 
da sala e espaços alternativos da escola). 

- Realização periódica de diagnóstico do 
conhecimento de hipótese escrita através 
de atividades de escrita inventada - sem 
intenções de classificar as crianças - para 
organizar as práticas de leitura e escrita que 
serão mais instigadoras, a fim de que as 
crianças reflitam sobre o sistema de escrita 
alfabético. 

- Utilização de repertório de podcasts e 
vídeos de contação de histórias 
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disponibilizados por editoras para que as 
crianças escutem histórias por outras vias, 
recontando-as e ilustrando-as. 

SUGESTÕES:  

- “Brinque Book conta histórias”:  

Brinque-Book Conta Histórias - YouTube 

- “Era uma Vez Podcast”:  

Era Uma Vez Um Podcast - YouTube  

- “Lá Vem História - Bia Bedran”:  

Lá Vem História - YouTube  

 
BNCC 
(EI03EF03) 
 
PROPOSIÇÕES EI-RME 
 
Apresentar comportamentos 
letrados. 
 
Usar os instrumentos e suportes 
da escrita em suas diversas 
materialidades (lápis, teclado, 
caderno, tela), conforme suas 
funções. 
 
Eixo: Cultura Escrita 
 

- Manuseia livros folheando-os 
corretamente, garantindo a 
direção da escrita, explorando 
seus elementos e componentes. 

- Identifica e escolhe diferentes 
materiais escritos e suportes de 
acordo com o objetivo da leitura 
em cada momento. 

- Antecipa o conteúdo da escrita a 
partir do suporte, das ilustrações 
e de outros elementos do 
material. 

- Identifica palavras (leitura 
global) conhecidas no texto 
manuseado. 

- Organização de atividades com diferentes 
suportes e materiais para escrita (papel, 
papelão, areia, quadro branco, quadro de 
giz, paredes, chão etc) e diferentes 
marcadores (lápis, giz de cera, giz, carvão, 
cacos de telha, tinta etc). 

- Diversificação dos ambientes da 
instituição educativa (sala, pátio, parquinho 
e outros), de acordo com os materiais para 
escrita proposta pelo(a) professor(a). 

 
 

BNCC 
(EI03EF02) 
 
PROPOSIÇÕES EI-RME 
 
Apreciar e fruir a produção 
literária: sua linguagem (jogos de 
palavras, metáforas), suas 
formas (poesia e prosa) e sua 
contribuição para vivenciar as 
emoções, o imaginário e a 
criação humanas. 
 
Eixo: Leitura 
 

- Manipula e ouve diversos 
poemas apresentados e percebe a 
estrutura da linguagem poética. 
 

 

- Exploração dos registros escritos de 
poesias, parlendas e outros textos, 
identificando, com as crianças, as palavras 
que rimam ou que iniciam pelo mesmo 
fonema. 

- Proposta de trabalho com haicais, por ser 
um gênero estruturado em apenas três 
versos, com linguagem simples, para que as 
crianças iniciem a percepção dessa forma 
poética. 

- Trabalho com a literatura de cordel, por 
ser um gênero literário popular brasileiro, 
escrito frequentemente na forma rimada, 
originado em relatos orais e depois 
impresso em folhetos. 

- Garantia de momentos para que as 
crianças possam escolher livremente os 
livros para manusear, apropriando-se 
destes; 
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 - exploração dos registros escritos de 
poesias, parlendas e outros textos, 
identificação, com as crianças, de palavras 
que rimam ou que iniciam pelo mesmo 
fonema. 

- Construção de um varal de poesias. 

BNCC 
(EI03EF07) 
 
PROPOSIÇÕES EI-RME 
- Apresentar comportamentos 
letrados. 
 
- Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais que circulam 
com mais frequência, a partir de 
suportes conhecidos, usando 
como indícios a observação 
gráfica e/ou leitura. 
 
Eixo: Leitura 

- Reconhece os gêneros textuais 
ao manipular os textos 
apresentados. 
- Percebe, com facilidade, rimas.  

- Suporte para crianças desenvolverem 
estratégias de leitura diferenciadas, de 
acordo com o suporte e o gênero textual. 
- Exploração ampla das ilustrações dos 
livros e demais materiais gráficos (cartazes, 
folhetos etc) apresentados às crianças. 
- Ampla exploração, com as crianças, da 
capa, contracapa, sinopse, folha de rosto e 
demais elementos dos livros. 
 - Coleção de diversos portadores de texto e 
manutenção de kits em sala, para manuseio 
livre ou mediado pelo(a) professor(a). 
- Proposta de encontrar palavras que rimam 
(ex.: rimas com o nome de cada criança da 
turma). 
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BNCC 
(EI03EF08) 

PROPOSIÇÕES EI-RME/ EBOOK 

- Apresentar comportamentos 
letrados. 
- Desenvolver/ampliar suas 
competências linguísticas. 
- Ouvir a leitura e identificar o 
gênero textual a partir de sua 
estrutura composicional. 

- Incorporar ao vocabulário 
novas palavras encontradas em 
textos. 

- Inferir o sentido de palavras ou 
expressões, em textos de 
diferentes gêneros, 
considerando o contexto em 
que aparecem, a partir da 
leitura do(a) professor(a) ou de 
forma autônoma. 

- Compreender as funções de 
signos não verbais e outros 
símbolos presentes na 
sociedade. 
- Saber que se escreve com letras 
e diferenciar letras de desenhos 
e números. 
- Conhecer a direção e o 
alinhamento da escrita. 
- Identificar letras do próprio 
nome e de outras palavras 
significativas. 
- Explorar a ordem alfabética 
como pista para identificar letras 
e palavras, bem como para 
compreender seus usos 

- Levantar hipóteses sobre as 
letras que compõem a escrita de 
palavras significativas, de forma 
espontânea ou ditando para 
o(a) professor(a) escrever. 

- Escrever letras ouvindo seu 
nome. 
- Identificar e reconhecer as 
letras do alfabeto em letra de 
imprensa maiúscula. 

- Reconhece os gêneros textuais 
ao manipular os textos 
apresentados. 
- Utiliza novas palavras, 
ampliando o repertório 
vocabular. 

- Produção coletiva de textos de diferentes 
gêneros, de acordo com cada situação 
discursiva; compartilhamento com a turma 
de textos informativos e científicos, dentre 
outros, para esclarecimento de 
questionamentos das crianças e dos 
projetos temáticos. 

- Exploração de diversos aspectos de um 
livro durante a leitura para a turma: quem é 
o autor(a); ilustrador(a); tradutor(a)
editora. 

- criação, no mural da sala, de um espaço 
para colocar novas palavras encontradas 
nas histórias compartilhadas e nos diálogos. 

- Apresentação dos suportes textuais 
relacionados aos diferentes gêneros, 
destacando suas características físicas e 
linguísticas. 

- Conversa com a turma, mediando sempre 
que surgirem palavras novas, 
desconhecidas ou que a turma questione 
durante contação de histórias, rodas de 
conversa, etc. 

- Produção com as crianças de placas de 
trânsito mais comuns para utilização nas 
brincadeiras de velotrol e carrinhos nos 
espaços da escola; criação de sinalizações 
nos trajetos da escola; apresentação no 
contexto da turma (brincadeiras, conversas 
e eventos) do uso de números de 
documentos e telefone. 

- Apoio às crianças nas reflexões sobre o 
sistema de escrita alfabética; criação de 
estratégias de registro de presenças e 
escolhas da turma, desenvolvendo 
símbolos significativos para as crianças e 
utilizando-os nos contextos da rotina da 
sala. 

 - Promoção de atividades de escrita 
inventada; registro da rotina da turma, 
propondo que se criem desenhos que 
expressem as atividades do dia bem como 
registro por escrito do nome da atividade 
(inicialmente pelo(a) professor(a) e, 
progressivamente, pelas crianças). 

- Promoção de eventos de escrita coletiva 
ou individual para registro de 
acontecimentos e sentimentos, em diários 
ou outros suportes. 
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- Grafar as letras do alfabeto em 
letra de imprensa maiúscula. 
 
- Memorizar e recitar 
quadrinhas, parlendas e trava-
línguas. 
 
- Segmentar palavras orais em 
sílabas. 
 
- Identificar palavras que rimam 
e marcar segmentos 
semelhantes em palavras 
escritas. 
- Contar letras de palavras 
escritas. 
- Identificar número de sílabas 
de palavras orais e/ou de 
palavras escritas. 
- Identificar semelhanças 
sonoras de palavras orais e 
escritas a partir da sílaba inicial. 
- Identificar semelhanças 
sonoras de palavras orais e 
escritas, considerando a letra 
inicial. 
- Substituir letra inicial de 
palavras, formando novas 
palavras orais e/ou escritas. 
 
- Produzir rimas a partir de 
palavra falada e/ou escrita. 
 
- Compreender que o registro 
escrito se relaciona à 
linearidade sonora das partes 
das palavras. 
 
- Agrupar palavras escritas 
considerando a mesma letra 
inicial (ex.: mola, medo, mico, 
bota, bico, bala e bule). 
- Comparar palavras escritas 
considerando mudanças na letra 
inicial (ex.: pato/rato, 
mato/gato, pia/mia). 
 
- Reconhecer o próprio nome e 
palavras muito frequentes de 
uso cotidiano e escolar. 
 
- Escrever, com apoio na 
memória, o próprio nome. 
 

- tenta “adivinhar" qual palavra 
está sendo apresentada à medida 
que a professora vai puxando 
lentamente o papel em que o 
termo está oculto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- pula corda recitando as letras do 
alfabeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Evidenciação da direção da escrita para as 
crianças, tanto em situações de escrita 
coletiva quanto no manuseio de materiais 
gráficos.  

- realização sistemática de produções 
coletivas orais de textos, com registro por 
escrito pela pessoa adulta; mediação do uso 
e manuseio de cadernos pelas crianças. 

- Realização diária da chamada das crianças 
por meio de material escrito; criação de 
murais interativos com fotos e nome de 
cada criança, no qual se registram ações 
cotidianas como: aniversariante do dia, 
ajudante do dia, quem já levou o 
mascote/livrão da turma para casa etc. 

- Nomeação das letras usadas para escrever 
os nomes das crianças e incentivo a que elas 
encontrem nomes que possuem uma 
determinada letra. 

- Criação de uma “ janelinha” onde as 
palavras ficam ocultas e são apresentadas 
lentamente, letra por letra, para que a 
criança faça a inferência de qual letra virá 
logo após e qual palavra está sendo 
descortinada (dobrar uma folha de ofício 
em três partes, formando uma abertura por 
onde a palavra vai sendo apresentada aos 
poucos). 

- Brincadeiras orais com o nome do(a) 
ajudante do dia, levantando outras palavras 
que começam com a mesma letra. 

- Manutenção do mural da sala em ordem 
alfabética dos nomes das crianças e 
utilização como base (de A a Z e de Z a A) 
para definir os(as) ajudantes, ordem em 
brincadeiras e desempate de quem vai 
primeiro, no caso de crianças com primeiro 
nome igual. 

- Diálogo na rotina da turma sobre, por 
exemplo, o nome do ajudante do dia, os 
nomes das crianças e os personagens 
favoritos, relacionando as primeiras letras, 
quantas vezes se abre a boca para falar 
determinado nome/palavra, contando as 
letras utilizadas para escrevê-las. 

- Brincadeiras de desafios de letras e 
palavras com as crianças, utilizando 
alfabeto móvel e com registro posterior no 
papel;  

 - Produção e uso sistemático de bingos de 
letras e nomes. 
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Eixo: Apropriação do sistema 
alfabético/ortográfico de escrita 
 

 
 

 - Promoção da prática de escrita 
significativa no cotidiano da turma: livrões, 
diários, cartazes e murais, com mediação 
do(a) professor(a) ou espontaneamente. 

- Manutenção da tradição oral e cultura 
infantil com a turma trazendo para o 
cotidiano brinquedos cantados, 
brincadeiras populares, parlendas, rimas, 
adivinhas etc.  

- Trabalho, sempre que possível, com a 
segmentação oral de palavras em 
brincadeiras, nos momentos de 
combinados, no registro da rotina da turma, 
marcando com palmas ou algum gesto 
combinado com as crianças. 

- Exploração de registros escritos de 
poesias, parlendas e outros textos, 
identificando, com as crianças, as palavras 
que rimam ou que se iniciam pelo mesmo 
fonema. 

- Registro, com a turma, do nome do(a) 
ajudante do dia (ou aniversariante, ou um 
nome eleito naquele momento), no quadro, 
segmentando-o oralmente e demonstrando 
por escrito; em seguida, contar as letras e 
levantar palavras que começam e terminam 
com a mesma letra. 

- Proposta de desafios de encontrar outras 
palavras com o som inicial igual aos nomes 
das crianças da turma. 

- Realização, diariamente, da chamada das 
crianças por meio de material escrito;  

- Solicitação para que as crianças se 
agrupem conforme a letra inicial de seu 
nome. 

 

- Uso de alfabeto móvel, quebra-cabeça ou 
outros jogos que incentivem a formação de 
diferentes palavras. 

- Brincadeiras cotidianas de desafios de 
encontrar e produzir rimas com nomes, 
palavras dos projetos. 

- Registro com as crianças, sempre que 
houver oportunidade, dos nomes de 
brincadeiras, pessoas, objetos e palavras 
relacionadas ao cotidiano da turma; criar 
uma caixa com imagens de palavras de 
sílabas simples que se relacionam em seus 
significados mas também em seus sons 
(aliterações, pares mínimos, rimas) e 
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desafiar, nas rodas de conversa, as crianças 
a relacionar uma ou mais imagens, 
convidando-as a refletir sobre seus sons. 

- Escrita com a turma de palavras para cada 
letra do alfabeto relacionadas aos projetos 
ou temas de interesse da turma, agrupá-las 
de acordo com sua primeira letra; utilizar 
fichas de nomes das crianças ou crachás, 
agrupando-os de acordo com a primeira 
letra. 

- Jogo "troca letra" CEEL (ou jogo 
semelhante adaptado); desafiar as crianças 
oralmente a trocar a primeira letra de uma 
palavra formando outra. 

 

- Realização, diariamente, da chamada das 
crianças por meio de material escrito; 
montar mural interativo com fotos e nomes 
das crianças e utilizá-lo para fazer a 
chamada; registrar com as crianças os 
nomes dos objetos da sala e manter as 
fichas com este registro coladas em seus 
respectivos objetos. 

 - Jogo “bingo dos nomes”.  

BNCC 
(EI03EF06) 
 
PROPOSIÇÕES EI-RME/ EBOOK 
Desenvolver/ampliar suas 
competências linguísticas. 
Apresentar comportamentos 
letrados. 
 
Escrever palavras significativas, 
de forma espontânea e não 
convencional, usando os 
recursos que conhece. 
Ler, com apoio na memória, 
palavras muito frequentes em 
sala de aula e na vida cotidiana. 
Escrever, com apoio na 
memória, palavras muito 
frequentes de uso em sala de 
aula e no cotidiano. 
Utilizar a escrita espontânea ou 
outras linguagens, como fotos e 
desenhos, para expressar ideias, 
desejos e sentimentos sobre 
suas vivências. 
Produzir suas próprias histórias 
escritas (escrita espontânea ou 
convencional), em contextos 
sociais significativos. 

 
Produz suas próprias histórias 
orais e escritas (escrita 
espontânea), em situações com 
função social significativa. 

- Trabalho com escrita inventada individual 
e coletivamente; fazer desafios de escrita 
inventada agrupando crianças (após 
diagnóstico) com diferentes percepções e 
hipóteses de escrita para trabalharem 
juntas e com a mediação do(a) professor(a) 
(a atividade pode ser realizada com 
material para escrever ou com alfabeto 
móvel). 

- Etiquetação com o nome das crianças da 
turma em caixa alta em seus objetos de uso 
e convite ao(à) ajudante - com mediação 
do(a) professor(a) - a entregar os objetos 
aos colegas observando o nome escrito. 

- Uso de palavras já conhecidas pelas 
crianças para apoiar suas reflexões sobre o 
sistema de escrita alfabética. 

- Convite às crianças a assinarem seus 
nomes em bilhetes e cartas da turma e no 
diário da sala; diariamente, oportunizar que 
escrevam palavras na rotina, em listas 
relacionadas às temáticas discutidas, 
palavras recorrentes em histórias favoritas 
da turma. 
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Produzir textos de diferentes 
gêneros vivenciados na leitura, 
atendendo a diferentes 
finalidades, por meio da 
atividade de um escriba ou com 
autonomia. 
Produzir textos orais a serem 
escritos pelo(a) professor(a), 
respeitando algumas 
características formais da língua 
escrita, usando como repertório 
gêneros e temas conhecidos. 
Recontar oralmente uma 
história, respeitando 
características do gênero que 
circula na linguagem escrita, tais 
como estrutura textual, 
construção de frases e 
vocabulário. 

Eixo: Produção de textos 
escritos 

- Garantia de oportunidades para que as 
crianças escrevam espontaneamente os 
textos produzidos oralmente  

- apoiar as crianças em suas reflexões 
sobre o sistema de escrita alfabética. 

- Uso de palavras já conhecidas pelas 
crianças para apoiar suas reflexões sobre o 
sistema de escrita alfabética. 

- Oferta, durantes os momentos de 
brincadeiras livres, de suportes de escrita 
(caixas com canetas e papel para rascunho) 
para que as crianças escrevam livremente 
em suas atividades de faz-de-conta. 

- Promoção sistemática e produção 
coletiva de textos de variados gêneros, 
evidenciando suas características, dentro 
de situações reais e contextualizadas. 

- Realização do registro escrito das 
histórias e demais gêneros textuais 
produzidos oralmente pelas crianças. 

- Ampliação de repertórios pelas crianças, 
garantindo-lhes oportunidades para 
assistirem a filmes, peças teatrais etc. 

- Realização sistemática de produções 
coletivas orais de textos, com registro por 
escrito por pessoa adulta; criar um livrão 
diário da turma para registro coletivo de 
acontecimentos significativos do cotidiano, 
elaborando textos em conjunto e com 
registro do(a) professor(a) como escriba (e 
progressivamente pelas crianças); propor 
diferentes formas de reconto das histórias 
favoritas da turma (em forma de rima ou de 
livro com capa ou ilustrações, por exemplo). 

- Dramatização de histórias com a turma, 
recitando os versos e convidando as 
crianças a expressá-los corporalmente e a 
repetir as frases mais significativas. 

 - Organização de momentos para que as 
crianças contem histórias em roda, usando 
o livro como apoio à memória.
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Campo de Experiências: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM BNCC/ 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH / PERCURSOS 

CURRICULARES 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS COM AS 

CRIANÇAS 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

BNCC 

(EI03ET01) Estabelecer 
relações de comparação 
entre objetos, 
observando suas 
propriedades. 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 
CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH 

- Explorar, organizar, 
classificar e ordenar 
objetos, materiais ou 
figuras que fazem parte 
do seu cotidiano, 
utilizando todos os 
sentidos e observando 
suas características. 

- Identificar, nomear 
adequadamente e 
comparar as 
propriedades dos 
objetos, estabelecendo 
relações entre eles. 

- Nomeia características 
relacionadas a tamanho, forma, 
textura, peso etc. 

- Apresenta progressiva 
percepção visual e tátil, 
identificando características em 
objetos que antes não 
identificavam. 

- Demonstra acuidade visual e 
tátil para encontrar objetos com 
a mesma característica no meio 
de outros. 

- Explora características físicas 
de objetos e brinquedos, 
nomeando-as. 

- Compara dois objetos, 
relacionando seus atributos 
similares e diferentes. 

- Concentra-se no atributo 
determinado para seleção dos 
objetos/brinquedos. 

- Identifica o atributo 
estabelecido nos 
objetos/brinquedos disponíveis. 

- Usa vocabulário adequado de 
acordo com o(s) atributo(s) em 
destaque. 

- Compara os 
objetos/brinquedos para 
identificar suas características 
em relação ao atributo 
determinado. 

- Explora o formato, o tamanho 
e as características dos materiais 
com os quais trabalham. 

- Explora e compara objetos de 
tamanhos e formatos 

- Seleção de vários exemplares de um mesmo 
objeto feitos em tamanhos e de materiais 
diferentes. 

- “Jogo dos 7 erros”: levantar as similaridades e 
diferenças entre dois objetos. 

- Procura de brinquedos iguais em meio a um 
conjunto de brinquedos no centro da rodinha. 

- Produção coletiva de listas, orais e escritas, de 
objetos que possuem um mesmo atributo.  

- Oficinas culinárias envolvendo experimentos com 
odor, temperatura e degustação de alimentos 
enquanto as crianças estão com os olhos vendados. 

- Seleção de objetos de diferentes materiais para 
manipulação pelas crianças, identificando sua 
temperatura por meio do tato. 

- Jogo “Detetive”, para descrever objetos dentro de 
uma caixa utilizando apenas o tato. 

- Situações-problema para seleção de objetos de 
acordo com um atributo previamente solicitado. 

- Organização coletiva de caixas temáticas com 
objetos doados pelos familiares ou brinquedos para 
classificação e uso no “Faz de conta”. 

- Brincadeiras para selecionar e classificar objetos e 
brinquedos de acordo com determinado critério, 
como: supermercado, médico, mecânico etc. 

- Jogos e brincadeiras com materiais manipulativos, 
utilizando palitos, canudos, tampinhas etc. 

- Construção e realização de jogos, quebra-cabeça 
gigante, jogo da memória e outros, utilizando fotos 
das crianças ou ilustrações diversificadas. 

BNCC 

(EI03ET05)  
Classificar objetos e figuras 
de acordo com suas 
semelhanças e diferenças. 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 
CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH 
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Campo de Experiências: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM BNCC/ 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH / PERCURSOS 

CURRICULARES 

 
POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS COM AS 

CRIANÇAS 

 
 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

 
- Classificar objetos ou 
figuras de acordo com suas 
características, 
semelhanças e diferenças. 
- Utilizar vocabulário 
relativo às noções de 
grandeza (maior, menor, 
igual etc.), espaço (dentro e 
fora) e medidas (comprido, 
curto, grosso e fino) como 
meio de comunicação de 
suas experiências. 
Explorar, organizar, 
classificar e ordenar 
objetos, materiais ou 
figuras que fazem parte do 
cotidiano, utilizando todos 
os sentidos e observando 
suas características. 

diferentes, relacionando-os com 
sua capacidade. 

- Identifica sabores doces, 
amargos, salgados e azedos a 
partir dos alimentos provados. 

- Compara temperaturas de 
objetos metálicos, plásticos e de 
madeira, por meio do tato. 

- Identifica o atributo 
estabelecido nos 
objetos/brinquedos disponíveis. 

- Usa vocabulário adequado de 
acordo com o(s) atributo(s) em 
destaque. 

BNCC 
 
(EI03ET02) Observar e 
descrever mudanças em 
diferentes materiais, 
resultantes de ações sobre 
eles, em experimentos 
envolvendo fenômenos 
naturais e artificiais. 
 
HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 
CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH 
 
- Interagir com o meio 
ambiente e com fenômenos 
naturais ou artificiais, 
demonstrando curiosidade 

- Identifica percursos históricos 
e naturais de desenvolvimento 
em objetos e seres vivos. 

- Relaciona objetos atuais a seus 
antecessores, como o telefone 
de disco, o telefone de teclas e 
o telefone touch. 

 

- Experiências de observação do desenvolvimento 
de sementes. 

- Vivência por meio de observação dos fenômenos 
naturais ou artificiais como derretimento de gelo, 
crescimento de plantas, apodrecimento de frutos, 
cozimento de produtos alimentícios etc. 

- Construção de brinquedos utilizando materiais 
recicláveis, como óculos, pé de lata, telefone com 
fio e peteca. 

- Apresentação de mudanças históricas em objetos, 
vestuário, aparelhos elétrico-eletrônicos, mobília 
etc. 

- Trabalho com a historicidade dos objetos, levando 
artefatos antigos para manuseio e conversando 
sobre seus usos e tempos em que eram utilizados. 

- Exposições com fotos antigas das famílias das 
crianças, com conversas sobre os antepassados e 
sua época. 
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Campo de Experiências: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM BNCC/ 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH / PERCURSOS 

CURRICULARES 

 
POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS COM AS 

CRIANÇAS 

 
 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

e cuidado com relação a 
eles. 
 
PERCURSOS 
CURRICULARES 
 
Observar mudanças em 
diferentes materiais, 
resultantes de fenômenos 
naturais ou artificiais, como 
o derretimento do gelo, 
crescimento de plantas, 
apodrecimento de frutos, 
cozimento de produtos 
alimentícios etc. 

- Visitas a museus históricos da cidade (de diversas 
épocas): diálogos, releituras, mediação e criação 
sobre o que foi experienciado. 

- Trabalho com diferentes suportes para pintura, 
como tecidos, papelão, madeira, plástico e 
emborrachado.  

- Experiências de observação do desenvolvimento 
de sementes.  

- Participação ativa do cultivo de hortas e jardins na 
escola. 

- Exploração com recipientes de diferentes 
tamanhos utilizando água ou objetos para 
experimentação das relações de volume ou 
capacidade. 

- Mistura de ingredientes para fazer massa de 
modelagem, bolo, suco ou outras receitas. 

BNCC 
 
(EI03ET03) Identificar e 
selecionar fontes de 
informações, para 
responder a questões sobre 
a natureza, seus 
fenômenos, sua 
conservação. 
 
HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 
CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH 
 
 
PERCURSOS 
CURRICULARES 

- Identificar e selecionar 
diferentes fontes de 

- Identifica diferentes fontes de 
informação e consulta, 
nomeando-as corretamente. 

 

- Manuseia livros, mapas, 
gráficos, tabelas, dicionários, 
mesmo que ainda não seja uma 
leitora autônoma. 

 

- Participa de eventos de 
pesquisa. 

 

- Observa e descreve mudanças 
em diferentes materiais, 
resultantes de ações sobre eles, 
em experimentos envolvendo 
fenômenos naturais e artificiais. 

- Coleção de diversos objetos: brinquedos, 
elementos naturais e classificação durante 
brincadeiras da turma. 

- Reorganização dos brinquedos e objetos da turma 
de acordo com determinados atributos (cor, 
tamanho e peso):  

https://youtu.be/qzui2cspsWw 

- Observação de fenômenos da natureza, registros 
e pesquisas sobre arco-íris, chuva, sombra e luz, 
bem como prismas. 

- Experimento de fotografia: Ex.: “Câmera 
fotográfica Pinhole de lata (experiência de Física)”: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xt3Cdq0qOns  

- Uso e observação de brinquedos que se movem 
por corda, vento etc. Exemplos: ioiôs, cata-ventos, 
hélices e brinquedos de soprar. 

- Brincadeiras de bolinha de sabão. 
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Campo de Experiências: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM BNCC/ 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH / PERCURSOS 

CURRICULARES 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS COM AS 

CRIANÇAS 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

informação e consulta. 
Participação na elaboração 
de listas, tabelas, gráficos 
com medidas de diferentes 
grandezas. 

- Observar mudanças em 
diferentes materiais, 
resultantes de fenômenos 
naturais ou artificiais, como 
o derretimento do gelo,
crescimento de plantas, 
apodrecimento de frutos, 
cozimento de produtos 
alimentícios etc. 

- Experimentos com água e diversos objetos 
“Flutua ou Afunda” - registros em desenho, escrita 
convencional ou não. 

- Observação de sombras: de si mesmos, de 
prédios, árvores, brincar com sombras de objetos 
em diversos horários e posições do Sol - 
construção de registros e gráficos de comparação. 

- Montagem de relógio de sol em algum espaço 
aberto da escola. 

BNCC 

(EI03ET04) 

Registrar observações, 
manipulações e medidas, 
usando múltiplas 
linguagens (desenho, 
registro por números ou 
escrita espontânea), em 
diferentes suportes. 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 
CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH 

- Identificar e registrar 
quantidades por meio de 
diferentes formas de 
representação (contagens, 
desenhos, símbolos, escrita 
de números, organização de 
gráficos básicos etc.). 

- Realiza registros buscando 
contemplar o maior número de 
informações possível. 

- Participa de produções 
coletivas de registros: sejam 
escritos, com imagens, rótulos 
etc. 

- Contribui com o grupo na 
produção de registros, visando 
ao alcance das informações 
mais completas possível. 

- Compartilha suas produções, 
ouvindo as contribuições dos 
colegas e contribuindo nas 
produções deles. 

- Medição de diversos espaços escolares com as 
crianças, utilizando instrumentos convencionais 
(trenas, fitas métricas etc.) e não convencionais 
(passos, pés, palmos etc). 

- Construção de diários de medição de peso e 
medida das crianças com registros periódicos. 

- Receitas utilizando copos graduados. 

- Registro de observações, manipulações e 
medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, 
registro por números ou escrita espontânea), em 
diferentes suportes. 

- Atividades coletivas de registro de receitas 
culinárias, utilizando rótulos, desenhos e escrita. 

- Registro, em cartazes ou murais, de jogos e 
brincadeiras realizados pelas crianças, como 
“Amarelinha” e “Boliche”. 

- Registro individual das pontuações obtidas pelas 
crianças, em jogos e brincadeiras. 

- Socialização de registros produzidos pelas 
crianças, debatendo coletivamente suas 
qualidades e os elementos que precisam ser 
inseridos para o registro. 
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Campo de Experiências: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM BNCC/ 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH / PERCURSOS 

CURRICULARES 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS COM AS 

CRIANÇAS 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

- Investigar sobre as 
relações de igualdade ou 
desigualdade (mais 
que/menos que, maior 
que/menor que, igual 
a/diferente de). 
- Representar quantidades 
utilizando registros não 
convencionais e 
convencionais. 
- Utilizar medidas não 
convencionais (noções de 
mais alto, mais baixo, mais 
comprido, mais curto, mais 
grosso, mais fino, mais 
largo, mais pesado, mais 
leve, cabe mais, cabe 
menos, entre outros). 
- Registrar e ler medidas 
(peso, altura etc.), 
utilizando gráficos básicos. 

- Utilização de diferentes instrumentos de medição 
convencional e não convencional, a fim de 
estabelecer distância, comprimento, capacidade 
(litro e massa), com a participação das crianças na 
verificação de suas próprias medidas. 

BNCC 

(EI03ET06) 

Relatar fatos importantes 
sobre seu nascimento e 
desenvolvimento, a história 
dos seus familiares e da sua 
comunidade. 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 
CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH 

- Identificar, na interação 
com seus pares e com 
pessoas adultas, uma 
sequência temporal que 

- Identifica objetos do passado e 
do presente. 

- Reconhece fotos, vídeos e 
demais registros como 
documentos históricos. 

- Valoriza a história de sua 
família, de sua comunidade e 
sua própria história. 

- Respeita e valoriza a história 
de seus colegas. 

- Narra fatos garantindo 
sequência lógica e temporal 
entre eles. 

- Exploração de documentos históricos, como 
certidão de nascimento, fotos, vídeos e 
reportagens. 

- Entrevistas com familiares ou pessoas da 
comunidade escolar para compreensão cultural e 
histórica do desenvolvimento de cada família e da 
comunidade do bairro. 

- Exposição de objetos antigos ou saraus com 
apresentação de canções da cultura popular da 
família das crianças. 

- Trabalho diário com calendário (manter à vista na 
sala).  

- Marcação coletiva de datas importantes e 
aniversários no calendário da sala: 
https://youtu.be/ws8nASdfp2g 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

 

Campo de Experiências: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM BNCC/ 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH / PERCURSOS 

CURRICULARES 

 
POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS COM AS 

CRIANÇAS 

 
 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

organize a rotina do dia e 
passagens significativas do 
tempo, ampliando o 
vocabulário adequado ao 
conceito em uso social. 
 
. 

- Contagem dos dias que faltam para eventos da 
escola, diferenciando a cor do registro de dias da 
semana e finais de semana. 

- Trabalho com a historicidade dos objetos, levando 
artefatos antigos para manuseio e conversando 
sobre seus usos e tempos em que eram utilizados. 

- Exposições com fotos antigas das famílias das 
crianças com conversas sobre os antepassados e 
sua época. 

- Visitas a museus históricos da cidade (de diversas 
épocas): diálogos, releituras, mediação e criação 
sobre o que foi experienciado. 

BNCC 
 
(EI03ET07)  
 
Relacionar números às suas 
respectivas quantidades e 
identificar o antes, o depois 
e o entre em uma 
sequência. 
 
HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 
CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH 
 
- Estabelecer relações entre 
número, numeral e 
quantidades, utilizando 
materiais concretos em 
contextos significativos. 
- Investigar a relação de 
igualdade ou desigualdade 
(mais que/menos que, 
maior que/menor que, 
igual a/diferente de). 

- Apropria-se da contagem de 
memória, mesmo que ainda 
tenha equívocos na ordem dos 
números. 

- Realiza a relação um a um ao 
fazer a contagem oral. 

- Atenta-se para não deixar 
nenhum elemento sem ser 
contado ou contar o mesmo 
elemento duas vezes. 

- Relaciona, corretamente, 
alguns números às suas 
respectivas quantidades. 

- Organização e dramatização coletiva de textos 
elaborados pelas crianças, destacando a sequência 
de fatos narrados.  

- Utilização de material manipulativo como “Ábaco” 
ou “Colar de contas”, para relacionar números e 
quantidades. 

- Produção de registros individuais, feito pelas 
crianças, de números e quantidades. 

- Brincadeiras de contagem com músicas ou não, 
deixando lacunas na contagem para serem 
completadas pelas crianças. 

- “Jogo de trilha” (no chão, em tabuleiro) e “Jogo da 
amarelinha”.  

- Utilização de material manipulativo como “Ábaco” 
ou “Colar de contas” para relacionar números e 
quantidades.https://youtu.be/5ddQaeZhtxI 

- Brincadeiras para seleção e classificação de 
objetos e brinquedos de acordo com determinado 
critério, como: supermercado, médico, mecânico 
etc. 

- Situações-problema para seleção de objetos de 
acordo com um atributo previamente solicitado. 
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Campo de Experiências: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM BNCC/ 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH / PERCURSOS 

CURRICULARES 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS COM AS 

CRIANÇAS 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

- Representar quantidades 
utilizando registros não 
convencionais e 
convencionais. 
- Estabelecer relações entre 
número, numeral e 
quantidades, utilizando 
materiais concretos em 
contextos significativos. 

- Atividades, jogos e brincadeiras com materiais 
manipulativos utilizando palitos, canudos, 
tampinha, blocos lógicos etc. 

- Construção e realização de jogos, como “Quebra-
cabeça gigante”, “Jogo da memória” e outros, 
utilizando fotos das crianças ou ilustrações 
diversificadas. 

- Dramatização coletiva de textos elaborados pelas 
crianças, destacando a sequência de fatos 
narrados. 

BNCC 

(EI03ET08) Expressar 
medidas (peso, altura etc.), 
construindo gráficos 
básicos. 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 
CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH 

- Representar quantidades 
utilizando registros não 
convencionais e 
convencionais;  
- Estabelecer relações entre 
número, numeral e 
quantidades, utilizando 
materiais concretos em 
contextos significativos.  
- Utilizar diferentes 
instrumentos de medição 
convencional e não 
convencional, a fim de 
estabelecer distância, 
comprimento, capacidade 
(litro e massa), com a 
participação das crianças 

- Identifica alguns instrumentos 
de medição e seus usos, como 
balança, relógio etc. 

- Realiza medições utilizando 
instrumentos de referência 
criados pela turma. 

- Acompanha a mudança de 
medidas em sua altura e dos(as) 
colegas, identificando o antes e 
o depois.

- Desenho da figura humana em tamanho natural. 

- Produção, com as crianças, de cartazes com 
gráficos e tabelas registrando as crianças e seu 
crescimento. 

- Criação de um “Painel” com registro 
docrescimento das crianças ao longo do ano, por 
meio de linhas ou barbantes. 

- Medições, com as crianças, usando instrumentos 
não convencionais. 

- Utilização de copos graduados para medidas ao 
realizarem receitas culinárias com as crianças. 

- Apresentação para as crianças de alguns 
instrumentos de medição convencionais e seus 
usos. 

- Desenho da figura humana em tamanho natural. 

- Produção com as crianças de cartazes com 
gráficos e tabelas registrando as crianças e seu 
crescimento. 

- Criação de um “Painel” registrando o crescimento 
das crianças ao longo do ano, por meio de linhas 
ou barbantes. 

- Medições, com as crianças, usando medidas não 
convencionais. 
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Campo de Experiências: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM BNCC/ 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH / PERCURSOS 

CURRICULARES 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS COM AS 

CRIANÇAS 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

pequenas na verificação de 
suas próprias medidas. 
- Experienciar e comparar 
comprimentos, capacidades 
ou massas, por meio de 
estratégias pessoais e 
instrumentos de medida 
não convencionais, 
utilizando noções como: 
mais alto, mais baixo, mais 
comprido, mais curto, mais 
grosso, mais fino, mais 
largo, mais pesado, mais 
leve, cabe mais, cabe 
menos, entre outros. 

- Utilização de lupas para observar elementos da 
natureza no pátio e espaços verdes da escola;  

- Experimentos simples (misturas, receitas, tintas 
com materiais alternativos). 

- Brincadeira "flutua ou afunda". 

- Observação do céu e registros artísticos diversos a 
partir da contemplação das nuvens, do movimento 
do sol etc. 

- Observação de fenômenos da natureza (chuva, 
arco-íris) e conversa sobre eles. 
https://youtu.be/uK9ZtG8 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 
CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH 

- Localizar e movimentar 
pessoas e objetos no 
espaço: descrever o 
deslocamento e a posição 
em relação a si mesma e a 
um ponto de referência. 

- Descreve e registra pequenos 
deslocamentos de objetos ou 
de pessoas no espaço, tendo 
como referência seu próprio 
corpo, orientando-se por 
noções como: em frente, atrás, 
em cima, embaixo, direita e 
esquerda, alternando diferentes 
direções e posições, durante as 
situações de interações e 
brincadeiras. 

- Descrição e registro de pequenos deslocamentos 
de objetos ou de pessoas no espaço, tendo como 
referência o próprio corpo, orientando-se por 
noções como em frente, atrás, em cima, embaixo, 
direita e esquerda, alternando diferentes direções 
e posições, durante as situações de interações e 
brincadeiras. 

- Apresentação de mapas para as crianças 
brincarem livremente. 

- Deslocamentos pelos espaços da escola, 
observando suas características principais e criando 
posteriormente mapas de planta baixa 
simplificados da instituição. 

- Utilização de mapas criados pela turma para 
brincadeiras de "caça ao tesouro", marcando X nos 
locais onde se esconderam objetos, de forma que 
as crianças se utilizem do mapa para sua navegação 
pelo espaço da instituição. 

- Brincadeira do robô: convidar uma criança para 
ser o robô, amarrar uma fita no braço direito da 
criança e explicar que toda vez que pedir para virar 
à direita, deve se orientar pelo braço que está com 
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Campo de Experiências: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM BNCC/ 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH / PERCURSOS 

CURRICULARES 

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A 
SEREM OBSERVADAS COM AS 

CRIANÇAS 

AÇÕES/MEDIAÇÕES SUGERIDAS 

a fita. O robô tem que seguir as orientações, por 
exemplo, dar 5 passos para frente, virar à direita, 
dar 3 passos para trás. https://youtu.be/-
HTR2hgq4_4 - https://youtu.be/xupTCdJvpAc 

HABILIDADES - 
PROPOSIÇÕES 
CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
RME-BH 

- Utilizar unidades de 
medida (dia e noite; dias, 
semanas, meses e ano) e 
noções de tempo (presente, 
passado e futuro; antes, 
agora e depois), para 
responder a necessidades e 
questões do cotidiano. 
- Identificar, na interação 
com seus pares e com 
pessoas adultas, uma 
sequência temporal que 
organize a rotina do dia e 
passagens significativas do 
tempo, ampliando o 
vocabulário adequado ao 
conceito em uso social.  
- Utilizar medidas de tempo 
relacionadas a fatos e 
acontecimentos, 
desenvolvendo noções 
como antes, agora, depois, 
ontem, hoje, amanhã. 

- Trabalho com a historicidade dos objetos, levando 
artefatos antigos para manuseio e conversando 
sobre seus usos e tempos em que eram utilizados. 

- Exposições com fotos antigas das famílias das 
crianças com conversas sobre os antepassados e 
sua época. 

- Visitas a museus históricos da cidade (de diversas 
épocas): diálogos, releitura, mediação e criação 
sobre o que foi experienciado. 

- Trabalho sistemático com calendário, mantendo 
um em sala para contar dias e marcar datas 
importantes. 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

 

Ações, Mediações e Atividades do PEAlfa 

- ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO - 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

PADRÃO BÁSICO  
 No Padrão Básico, a criança deve ser capaz de: 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

 SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

- Saber que se escreve com letras e 
diferenciar letras de desenhos e 
números. 

- Construir o “Mural Interativo” da turma, utilizando fotos das crianças, fichas 
com nomes, símbolos e numerações. Nele, também podem ser 
compartilhados notícias e textos significativos e contextualizados, em 
conformidade com as temáticas trabalhadas.  

- Registrar a rotina no quadro da sala com escrita e desenho feitos pelas 
crianças, mediados pelo(a) professor(a).  

- Realizar atividades que possibilitem às crianças levantarem hipóteses sobre 
a presença de números e letras, diferenciando-os. Para isso, utilize 
calendários, cartazes, folhetos de mercadorias, por exemplo.  

- Realizar Jogo de Bingo em cartelas; contendo: letras (maiúsculas e 
minúsculas) e números, o nome da criança ou palavras significativas, 
conforme a temática trabalhada.  

- Realizar Jogo da Memória, contendo fichas com letras do alfabeto e, como 
par, imagens de palavras significativas, conforme temática trabalhada, que 
começam com cada letra apresentada nas fichas.  

- Realizar atividades de modo que as crianças identifiquem as letras em 
sílabas, palavras e textos.  

- Realizar as atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na 
parte “Meus escritos e outras coisinhas mais”, especialmente a seção: “Um 
pouco sobre mim”, a partir da página 12 e na parte “Abecedário com animais, 
brincadeiras, super-heróis e desafios”, a partir da página 125. 

- Identificar letras do próprio 
nome e de outras palavras 
significativas. 

- Identificar e reconhecer as letras 
do alfabeto de imprensa 
maiúscula. 

 
 
 
 
PADRÃO INTERMEDIÁRIO  
No Padrão Intermediário, além das habilidades/aprendizagens essenciais descritas no Padrão Básico, a criança deve 
ser capaz de: 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

- Identificar palavras que rimam e 
marcar segmentos semelhantes em 
palavras escritas. 

- Apresentar às crianças palavras ou pequenos textos, como poemas, 
quadrinhas, cantigas, trava-línguas, parlendas e pedir-lhes que 
identifiquem as rimas, as semelhanças e as diferenças de sons de 
algumas das palavras do texto, refletindo sobre a sonoridade delas.  
 
- Realizar as atividades do “Almanaque para Alfabetização e 
Letramento” na parte “Meus escritos e outras coisinhas mais”, 
especialmente, na seção, quadrinhas, adivinhas e trava-línguas, a 
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

partir da página 103. Mas há trava-línguas também na parte, 
“Abecedário com animais, brincadeiras, super-heróis e desafios” 
especialmente na página 179.  
 
- Realizar, oralmente, a atividade lúdica “Lá vai uma barquinha 
carregadinha de ...”, pedindo para cada criança da turma ou do grupo 
completar a frase com palavras terminadas em - ão, -eza, -ol, -inha, etc.) 
e ou “Macaco disse”: falar só palavras começadas com ...”. Sugere-se 
avançar o comando, pedindo para escreverem as palavras, de modo a 
explorarem as relações entre grafemas e fonemas.  
 
- Brincar com as palavras, enfatizando os seus segmentos, por exemplo: 
escrever listas de palavras que comecem ou terminem com uma 
determinada sílaba.  
 
- Puxar da memória e registrar palavras que rimam, acrescentando à 
lista palavras que não rimam (intrusas). Compará-las, observando seus 
sons e reconhecendo as que são ”intrusas”. No “Almanaque para 
Alfabetização e Letramento”, encontram-se alguns exemplos, na parte 
“Abecedário com animais, brincadeiras, super-heróis e desafios”, a 
partir da página 125. 

- Identificar número de sílabas de 
palavras orais e/ou de palavras escritas. 

- Brincar com o nome das crianças (ajudante do dia, aniversariante), 
registrando o nome no quadro, contanto as letras, dividindo oralmente 
as sílabas.  
 
- Realizar o jogo “Batalha de Palavras”, no qual o(a) jogador(a) que 
desvirar a ficha cuja palavra contiver maior quantidade de sílabas fica 
com a sua própria ficha e ganha do(a) adversário(a). Jogo da Caixa 
Amarela dos Jogos do CEEL. Manual disponível em: 
http://www.serdigital.com.br/gerenciador/cliente 
s/ceel/arquivos/190.pdf 

- Escrever palavras significativas, de 
forma espontânea e não convencional, 
usando os recursos que conhece. 

- Propor desafios de escrita de palavras significativas, dividindo as 
crianças em grupos e disponibilizando o alfabeto móvel; propor 
atividades de escrita inventada em grupo e/ou individual com mediação 
do(a) professor(a).  
 
- Realizar ditado de palavras ou de frases, promovendo a produção da 
escrita pelas crianças, com mediação do(a) professor(a).  
- Solicitar às crianças que escrevam palavras sem modelos de escrita, 
por exemplo, a partir de uma imagem (desenho, fotografia, pintura, 
escultura etc. – entendendo a imagem aqui como representação de 
objetos e pessoas por diferentes meios), solicitar que escrevam da 
maneira que pensam que é.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”. 
Na parte “Meus escritos e outras coisinhas mais”, há atividades de 
escrita de lista de brincadeiras (seção – “Brinquedos e brincadeiras”, a 
partir da página 33), de lista de programas, filmes e desenhos de heróis 
e heroínas (seção – “Heróis e heroínas”, a partir da página 44) e de lista 
de frutas (seção – “Comidinhas”, a partir da p. 50), dentre outras.  
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

- Ao se trabalhar, por exemplo, com listas de palavras, um bom diálogo 
pode ser usando a linguagem musical, por meio da música “Pomar”, do 
grupo Palavra Cantada - link: 
https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg 

- Comparar palavras escritas, 
considerando mudanças na letra inicial 
(ex. pato/rato, mato/gato, pia/mia). 

- Oferecer jogos que proponham troca de letras (palavras com 
segmentos iguais que mudam apenas a primeira letra na cartela).  
- Realizar atividades que explorem a contraposição entre palavras 
semelhantes, em que a diferença se dá na(s) letra(s) inicial(is), como 
destaca a habilidade, ou nas outras letras também, por exemplo: cala e 
cola, maleta e muleta, mala/mata.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e 
Letramento”, na parte “Abecedário com animais, brincadeiras, super 
heróis e desafios”, a partir da página 125. 

- Identificar o gênero do texto pela sua 
configuração gráfica. 

-Apresentar diferentes gêneros textuais: folhetos, bilhetes, convites, 
listas, receitas culinárias, manchetes, artigos, contos, dentre outros.  
 
- Proporcionar a familiaridade com gêneros textuais diversos e 
apresentar as características gerais deles (configuração gráfica, recursos 
linguísticos) e para quê servem.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
na parte “Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 7, 
onde há várias situações inspiradoras, partindo de temas e gêneros 
variados, por exemplo: o gênero autobiografia, nas páginas 23 e 24; 
receita culinária, a partir da página 50 - há uma boa sugestão, na página 
58, de confecção de uma receita de “Sopa Maluca”; piada, a partir da 
página 60; fábula e contos de fadas, a partir da página 78. 

- Escrever pequenos relatos, histórias 
vividas no cotidiano, mensagens, 
receitas, mesmo que de forma não 
convencional. 

- Promover eventos de escrita coletiva ou individual para registro de 
acontecimentos significativos e de práticas cotidianas em murais, 
cartazes, diário da turma e nos mais variados suportes. Esses textos 
podem ser ilustrados pelas crianças.  
 
- Propor a escrita de listas de palavras, ditados de palavras, frases e 
pequenos textos.  
 
- Promover situações de escrita que permitam a consolidação de um 
conhecimento que é muito importante: toda produção escrita tem um 
objetivo. Qualquer produção de texto oral e/ou escrita requer que se 
estabeleçam as condições de produção, por exemplo: Qual gênero vou 
escrever? Para quê? Para quem? Em qual suporte vai circular? Qual 
estilo de linguagem usar?  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente na parte “Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir 
da página 13 e, na parte "Papéis de carta”, a partir da página 231. 
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

- Produzir suas próprias histórias (escrita 
espontânea), por exemplo: relato 
pessoal. 

- Criar um “Diário da Turma”, escrevendo coletivamente o texto, 
alternando registro do(a) professor(a) como escriba e registros das 
crianças, ilustrações diversas planejadas e elaboradas pela turma.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente da parte “Meus escritos e outras coisinhas mais” (a partir 
da página 13) e também da parte "Papéis de carta” (a partir da página 
231). 

 
 
 
 
PADRÃO AVANÇADO  
 
 No Padrão Avançado, além das habilidades/aprendizagens essenciais descritas nos padrões Básico e Intermediário, a 
criança deve ser capaz de: 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

- Substituir sílabas iniciais e finais, 
formando novas palavras orais e 
escritas. 

- Realizar uma “Gincana das Sílabas'' - dividir a turma em duas ou mais 
equipes. Elas deverão elaborar listas de palavras, a partir de uma 
determinada sílaba inicial. Refletir sobre a composição das mesmas. 
Listar as palavras, de forma bem visível, para todas as crianças, 
circulando ou grifando a primeira sílaba para que possam verificar as 
letras que compõem a parte em questão. Solicitar às crianças que 
pensem em novas palavras iniciadas com aquelas sílabas.  
 
- Realizar brincadeiras de troca de ordem de sílabas para formação de 
outras palavras, bem como instigar as crianças a formarem novos 
vocábulos, a partir da sílaba final de uma determinada palavra, por 
exemplo, atividades das páginas 125; 131; 139; 143; 161 do “Almanaque 
para Alfabetização e Letramento”, na parte “Abecedário com animais, 
brincadeiras, super-heróis e desafios”. 

- Escrever palavras contendo sílabas 
canônicas (formadas de consoante e 
vogal). 

- Realizar atividade que explore palavras contendo sílabas canônicas, 
por exemplo: apresentar determinada palavra oralmente e escrita, para 
separá-la em sílabas, de modo a desafiar as crianças a falarem e a 
escreverem outras, a partir da primeira sílaba: Pato - Pa? 
(padaria/palito/panela/pano).  
 
- Realizar atividades de escritas significativas e de um mesmo campo 
semântico. 
  
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e 
Letramento”, na parte “Abecedário com animais, brincadeiras, super 
heróis e desafios”. 
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

- Identificar uma determinada palavra 
escrita em um texto curto. 

- Realizar a leitura da lista de tarefas planejadas para o dia escolar, pedir 
para as crianças localizarem algumas palavras num texto lido em sala de 
aula ou ainda distribuir para a turma fichas de palavras selecionadas 
para uma atividade específica de trabalho com a escrita.  
 
- Realizar atividades que permitam às crianças destacar palavras num 
texto escrito.  
 
- Desenvolver atividades que permitam às crianças refletirem sobre as 
unidades fonológicas, como fonemas e sílabas, para assim conseguirem 
identificá-los na palavra, bem como desenvolverem o reconhecimento 
global de palavras, por exemplo, a associação de certos vocábulos a uma 
imagem.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e 
Letramento”, especialmente na parte “Meus escritos e outras 
coisinhas mais”, a partir da página 13.  

- Inferir o sentido de palavras ou 
expressões em textos de diferentes 
gêneros, lidos por um(a) professor(a). 

- Realizar atividades que permitam à criança prestar atenção no texto, 
buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais, relacionando 
informações, para conseguirem “ler nas entrelinhas” (fazer inferência).  
 
- Trabalhar com textos significativos para a turma, propondo questões 
abertas sobre a temática geral, bem como palavras específicas.  
 
- Desenvolver atividade de leitura que permita aos(às) leitores(as) a 
compreensão do texto e, especialmente, a inferência do(s) sentido(s) de 
uma palavra e/ou expressão, partindo da percepção de pistas, como por 
exemplo palavras em destaque, ilustrações etc. e para além dele 
(informações implícitas). Assim, ao longo da leitura, é importante se 
fazer pausas propositais (pausas protocoladas) e dialogar com as 
crianças sobre suas hipóteses, bem como para propiciar a elas 
comprová-las ou não. Fazer perguntas ao texto é sempre um caminho 
muito interessante para se diagnosticar a compreensão dos(as) 
leitores(as).  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e 
Letramento”, especialmente na parte “Meus escritos e outras 
coisinhas mais”, a partir da página 13.  

- Apreender o tema central de um texto, 
relacionando-o aos assuntos tratados, a 
partir da leitura do(a) professor(a). 

- Realizar atividade de leitura que permita às crianças formularem e 
testarem hipóteses sobre o texto, bem como relacionar informações ao 
longo da leitura.  
 
- Solicitar que as crianças, após a leitura, façam um resumo do texto lido 
e ou recontem-no para um colega ou familiar, uma vez que o que 
compreendeu ajuda o desenvolvimento da compreensão global do 
texto.  
 
- Realizar a leitura coletiva de um texto, por meio da estratégia das 
pausas protocoladas.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

especialmente na parte “Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir 
da página 13. Alguns exemplos: páginas 38 e 39; 68; 74 a 78; 81 a 98. 

- Localizar informações explícitas em um 
texto. 

- Utilizar estratégias em diversos momentos: antes, durante e depois da 
leitura. Por exemplo: levantamento de hipótese e antecipação de 
informação, utilizando pistas como título e ilustração; levantar questões 
ao longo da leitura do texto, confirmar ou refutar hipóteses e, por fim, 
perceber a compreensão/interpretação realizada pelas crianças.  
 
- Localizar num texto lido e destacar - com lápis de cor - as informações 
solicitadas.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento” 
(p. 62, 63, 64, 68, 86 a 89). 

- Escrever, de forma alfabética, textos 
curtos como listas, avisos, relatos etc.. 

- Trabalhar com textos da tradição oral, brincar com as crianças até que 
as histórias e as brincadeiras façam parte do acervo da turma e, então, 
proponha atividades de escrita e de leitura desses textos, como sugere 
a Professora Liane Araújo em seu trabalho. Sugestões disponíveis em: 
http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/sear e 
ch/label/Textos%20da%20tradi%C3%A7%C3% A3o%20oral  
 
- Desenvolver atividades de produção de texto, considerando o objetivo 
da escrita, por exemplo, ter uma conversa prévia com as crianças sobre 
as condições de produção, para que se possa prosseguir com a tarefa: O 
texto é destinado a quem? “Em qual suporte circulará?”; “Para quê 
vamos escrever?”. A esse respeito, há alguns bons exemplos no livro 
“Alfaletrar: Toda criança pode aprender a ler e a escrever2”, nas 
páginas 264; 270, 271.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente, na parte “Meus escritos e outras coisinhas mais” , a 
partir da página 13. Alguns exemplos mais específicos podem ser 
encontrados nas páginas 19 e 20, 37, 51, 53, 54, 58, 99, 106, 109 e 110.  
 
- Realizar a escrita de frases para sequências de cenas compartilhadas e 
formar uma história. 
 
- Propor elaboração de livro de história ou contos, construídos 
coletivamente, revezando-se a escrita e a ilustração entre as crianças, 
sob a mediação do(a) professor(a) durante o processo. 
 
- Trabalhar com o jogo "Adivinhas Embaralhadas” proposto pela 
Professora Liane Araújo.1 Envelopes com adivinhas, contendo as letras 
das respostas, disponível em: 
http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/201 1/07/mais-
adivinhas_13.html  
 

- Escrever textos curtos como listas, 
avisos, relatos, usando 
correspondências diretas. 
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

1 Professora Doutora da UFBA, pesquisadora de cultura oral e 
alfabetização  
2 Soares, Magda. Alfaletrar: Toda criança pode aprender a ler e a 
escrever. 1. ED. 2ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2021. 

- Ler textos de curta extensão com 
autonomia, atribuindo sentido. 

- Ler e cantar quadrinhas populares e parlendas, como também brincar 
com esses gêneros textuais. Expor um verso ou uma estrofe no quadro 
e solicitar às crianças que o(a) leiam em voz alta.  
 
- Realizar atividades que proporcionem familiaridade com gêneros 
textuais variados e que sejam discutidos e comentados seus respectivos 
conteúdos e usos.  
 
- Desenvolver estratégias específicas antes, durante e depois da leitura. 
Desse modo, anteriormente à leitura: fazer previsões, levantar 
hipóteses. Durante e após a leitura: decifrar, compreender e interpretar 
através da comprovação ou não das hipóteses levantadas 
antecipadamente, atribuir sentido ao texto lido, bem como entender as 
relações entre as informações explícitas e implícitas, desenvolvendo 
assim uma leitura crítica. Um bom exemplo está no livro “Alfaletrar”, 
páginas 233 a 243.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente na parte “Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir 
da página 13.  
 
- Escutar músicas, registrar suas letras e conversar, coletivamente, sobre 
o que determinados versos querem dizer. (Ex.: “Filhote do Filhote” - 
Rubinho do Vale; “Criança não trabalha” - Palavra Cantada 
https://www.youtube.com/watch?v=lgDOXkKSobM “Bernardo” - 
Manoel de Barros/Crianceiras 
https://www.youtube.com/watch?v=PTG_TLyFQ Eg 

 
 
 

- ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO - 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

PADRÃO BÁSICO  
No Padrão Básico, a criança deve ser capaz de: 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Saber que se escreve com 
letras e diferenciar letras 

- Construir um “Mural Interativo” da turma, utilizando fotos das crianças, fichas com 
nomes, símbolos e numerações. Ele também pode ser usado para compartilhar 
notícias, textos significativos e contextualizados com as temáticas trabalhadas.  
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

de desenhos e números.  
- Registrar a rotina no quadro da sala com escrita e desenho feitos pelas crianças, 
mediados pelo(a) professor(a).  
 
- Trabalhar com gêneros variados, por exemplo calendário e agenda, diariamente.  
 
- Trabalhar com gêneros variados que possibilitem às crianças perceberem tanto a 
presença de letras, números, desenhos e outras formas gráficas quanto suas 
diferenças.  
 
- Realizar as atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Meus escritos e outras coisinhas mais”, especialmente a seção: “Um pouco sobre 
mim”, a partir da página 12.  
 
- Realizar as atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Abecedário com animais, brincadeiras, super heróis e desafios”, a partir da página 
125, que traz, de maneira lúdica e desafiadora, atividades com o abecedário. 

- Identificar letras do próprio 
nome e de outras palavras 
significativas. 

- Realizar Jogo de Bingo em cartelas, contendo letras (maiúsculas e minúsculas) e 
números, o nome da criança ou palavras significativas conforme a temática 
trabalhada.  
 
- Solicitar às crianças que identifiquem a letra inicial do nome delas em palavras 
presentes nos textos apresentados em sala de aula.  
 
- Crachás misturados - preparar os crachás de todas as crianças, tendo o cuidado de 
não usar papel transparente. Organizar as crianças em roda e espalhar os crachás no 
chão com a escrita para baixo. As crianças deverão pegar um crachá e fazer a leitura 
para descobrir de quem é. Aproveitar esse momento para fazer intervenções (chamar 
atenção para a letra inicial do nome, o tamanho do nome, a quantidade de letras etc.). 
Depois que todas as crianças estiverem com seu próprio crachá nas mãos, solicitar que 
façam a leitura dele em voz alta.  
 
- Promover o Jogo “Duelo das Letras” - seu objetivo é identificar palavras que começam 
com a letra proposta. Disponível em:  
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzle/letterbattle_pt.htm?language=p
ortuguese&link back=../../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.ht m  
 
- Realizar as atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Meus escritos e outras coisinhas mais”, especialmente a seção: “Um pouco sobre 
mim”, a partir da página 12.  
 
- Realizar as atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Abecedário com animais, brincadeiras, super heróis e desafios”, a partir da página 
125, que traz, de maneira lúdica e desafiadora, atividades com o abecedário. 
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Identificar e reconhecer as 
letras do alfabeto em letra de 
imprensa maiúscula e 
minúscula. 

- Realizar Jogo da Memória, contendo fichas com letras do alfabeto, grafadas em 
maiúscula e minúscula e, como par, imagens de palavras significativas, conforme 
temática trabalhada, que começam com cada letra apresentada nas fichas.  
 
- Solicitar às crianças que identifiquem a letra inicial do nome delas em palavras 
presentes nos textos apresentados em sala de aula, bem como em jornais, cartazes, 
revistas, dentre outros.  
 
- Trabalhar com acervo “Abecedários Poético” proposto pela Professora Liane Araújo, 
disponível em:  
http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/201009/abecedarios-poeticos.html  
 
- Promover o Jogo Dominó – utiliza-se alfabeto maiúsculo e minúsculo. Disponível 
em: https://www.digipuzzle.net/kids/cartoons/puzzles 
/domino_alphabet.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/a
lfabeto/index. htm  
 
- Realizar as atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Meus escritos e outras coisinhas mais”, especialmente a seção: “Um pouco sobre 
mim”, a partir da página 12. 
 
- Realizar as atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Abecedário com animais, brincadeiras, super heróis e desafios”, a partir da página 
125, que traz, de maneira lúdica e desafiadora, atividades com o abecedário. 

- Identificar palavras que 
rimam e marcar segmentos 
semelhantes em palavras 
escritas. 

- Realizar, sistematicamente, brincadeiras com rimas e aliterações, a partir de músicas, 
quadrinhas e poesias, registrando-as em cartazes ou no quadro.  
- Garantir experiências cotidianas com textos da tradição oral: quadrinhas, parlendas, 
trava línguas, trovas etc.  
 
- Realizar as atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento” na parte 
“Meus escritos e outras coisinhas mais”, especialmente na seção “Quadrinhas, 
adivinhas e trava-línguas”, a partir da página 103. Há trava-línguas também na parte 
“Abecedário com animais, brincadeiras, super-heróis e desafios”, especialmente na 
página 179.  
- Puxar da memória e registrar palavras que rimam, acrescentando à lista palavras que 
não rimam (intrusas). Compará-las, observando seus sons e reconhecendo as que são 
”intrusas”. No “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, encontram-se alguns 
exemplos, na parte “Abecedário com animais, brincadeiras, super-heróis e desafios”, 
a partir da página 125.  
 
- Explorar os registros escritos de poesias, parlendas e outros textos, identificando 
neles as palavras que rimam ou que se iniciam pelo mesmo fonema.  
 
- Acervo de atividades com rimas “Arquivo Poético”, compilado pela Professora Liane 
Araújo, disponível em:  
http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/201 1/08/arquivo-poetico.html  
 
- Jogar com “Quadrinhas Lacunadas” (trocar rimas), disponível em:  
http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/2018/11/quadrinhas-lacunadas-troca-
rimas.html  
 
- Trabalhar com videoclipes como o de “O Leão” Caetano Veloso e Moreno Veloso, 
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

ou “O Gato” de Mart’nália que possuem seu visual focado nas rimas das palavras. 
Disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=8EVkgISA4 ms e 
https://www.youtube.com/watch?v=YYxPYCHKd 2Y 
 
- Trava-Línguas – Tiquetê. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGWWq9m Wf_E 

- Escrever palavras muito 
frequentes de uso cotidiano 
e escolar. 

- Realizar o “Ditado Interativo” - entregar às crianças a lista dos nomes dos estudantes 
da turma e pedir que façam antecipações a respeito do material escrito: “O que está 
escrito?”; “Será que tem o seu nome escrito aí?”; “E o nome dos colegas?” - e ou listas 
de objetos escolares, nomes de animais, frutas etc. 
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Meus escritos e outras coisinhas mais”, há atividades de escrita de lista de 
brincadeiras (seção – “Brinquedos e brincadeiras”, a partir da página, p. 33), lista de 
programas, filmes e desenhos de heróis e heroínas (seção – “Heróis e heroína”s, a 
partir da página, 44) e lista de frutas (seção – “Comidinhas”, a partir da página, 50), 
dentre outras.  
 
- Realizar atividades que permitam a ampliação do vocabulário das crianças, por 
exemplo, a partir de uma palavra familiar escrever novas, mudando letras, sílabas ou 
acrescentando letras e sílabas e ainda identificando palavras dentro de palavras, por 
exemplo: fama/famoso; gosto/gostoso; rato/raposa; mamão/mão; luva/uva; 
pato/prato/parto. 
 
- No “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, encontram-se alguns exemplos, 
na parte “Abecedário com animais, brincadeiras, super-heróis e desafios”, a partir da 
página 125. 

- Identificar uma mesma 
palavra escrita com 
diferentes tipos de letras. 

- Realizar Jogo da Memória, contendo fichas com palavras grafadas com 2 tipos de 
letras ou mais para que se encontrem os pares. Variação: Jogo do Mico.  
 
- Apresentar para a criança uma mesma palavra escrita com diferentes tipos de 
letras.  
 
- Apresentar textos em diferentes suportes, livros, jornais, cartazes, sites de internet 
para a criança reconhecer os diferentes tipos de letra que circulam socialmente.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 13. Na página 23, há textos 
escritos com diferentes tipos de letra, por exemplo. 

- Comparar palavras escritas, 
considerando mudanças na 
letra inicial (ex.: pato/rato, 
mato/gato, pia/mia). 

- Oferecer jogos que proponham troca de letras (palavras com segmentos iguais que 
mudam apenas a primeira letra na cartela) ou que trabalham com pares mínimos 
(trocando-se uma letra, muda-se a palavra).  
 
- Realizar atividades com fonemas, propostas pela Professora Liane Araújo, disponível 
em: http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/201 8/09/e-os-fonemas.html  
 
- Realizar atividades que explorem a contraposição entre palavras parecidas, em que 
a diferença se dá na(s) letra(s) inicial(is), como destaca a habilidade, ou nas outras 
letras também, por exemplo: cala e cola; maleta e muleta, mata e mala.  
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 
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- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Abecedário com animais, brincadeiras, super heróis e desafios”, a partir da página 
125. 

 
 
 
PADRÃO INTERMEDIÁRIO  

No Padrão Intermediário, além das habilidades/aprendizagens essenciais descritas no Padrão Básico, a criança 
deve ser capaz de: 

 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

- Organizar palavras em 
ordem alfabética, com base 
na primeira letra. 

- Utilizar a convenção da ordem alfabética no cotidiano da turma, por exemplo: para 
escolha do ajudante do dia.  
 
- Demonstrar como a convenção da ordem alfabética organiza a distribuição dos títulos 
dos livros na Biblioteca, por exemplo.  
 
- Escrever pequenos grupos de palavras significativas, partindo de projetos ou temas 
de interesse da turma, sendo uma para cada letra do alfabeto e montar um mural; 
produzir fichas com essas palavras e propor, em rodas de conversa, a organização em 
ordem alfabética.  
 
- Jogo “Sequência-letras” - trabalha ordem alfabética. Disponível em:  
https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/character_rows.htm?language=portu
guese&linkb ack=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/index.htm  
 
- Jogo “Ordem Alfabética” - propõe ordenar palavras na ordem do alfabeto: 
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/pzzles/rowmixer_alphabet_pt.htm?la
nguage=p ortuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/a lfabeto/index.htm  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Abecedário com animais, brincadeiras, super heróis e desafios”, a partir da página 
125. 

- Substituir sílabas iniciais e 
finais, formando novas 
palavras orais e escritas. 

- A partir da leitura de gêneros textuais variados, trabalhar com as palavras desses 
textos e brincar de formar novas palavras a partir delas, com possibilidade de 
desdobramento para o registro escrito.  
 
- Realizar brincadeiras de troca de ordem de sílabas e formar novas palavras, bem 
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como instigar as crianças a formarem novas palavras, a partir da sílaba final de um 
determinado vocábulo, por exemplo, nas páginas 131, 139; 143, 161 do “Almanaque 
para Alfabetização e Letramento”, na parte “Abecedário com animais, brincadeiras, 
super-heróis e desafios”.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Abecedário com animais, brincadeiras, super-heróis e desafios”, a partir da 
página 125. 

- Compreender que o registro 
escrito se relaciona à 
linearidade sonora das partes 
das palavras. 

- Realizar atividades que permitam às crianças lidar com as relações entre fonemas e 
grafemas, por exemplo, auxiliar a criança a identificar determinados fonemas dentro 
de alguma palavra: “f” nas palavras fita, futebol, farofa, faca, foto. 
  
- Realizar atividades que permitam às crianças perceberem diferenças na escrita de 
palavras, quando se modifica um fonema, uma letra. Por exemplo: janela/panela; 
maleta/muleta; pia/mia.  
 
- Realizar o jogo linguístico, uma estratégia didática da Profa. Arlete Correa Alves. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com 
_docman&view=download&alias=- 4034-crianca-seis-
anosopt&category_slug=marco-2010-pdf&Itemid=30192  
 
- Realizar o Jogo “Caça Palavras”, disponível em:  
https://www.escolagames.com.br/jogos/cacaP alavras/  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
“Abecedário com animais, brincadeiras, super-heróis e desafios”, a partir da página 
125.  
 
- Buscar inspiração na atividade “procedimento das casinhas” - Alfaletrar / Cenpec 
- uma estratégia pedagógica que tem como objetivo colaborar na identificação dos 
fonemas e sua relação com as letras. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=YYmXG6 Hcpa8. No livro “Alfaletrar”, há 
outro um bom exemplo, nas páginas 110 e 111, de mediação pedagógica, com 
uma proposta de escrita silábico-alfabética que nos inspira para novas 
intervenções. 

- Segmentar, em sílabas, 
palavras escritas. 

- Trabalhar atividades que permitam à criança refletir sobre a palavra e sobre a sua 
composição silábica, lembrando que é sempre importante que sejam vocábulos que 
estão em um texto e/ou um contexto.  
 
- Realizar a atividade “Painel de Palavras”, destacado por Sara Mourão3, no Seminário: 
“A apropriação do princípio alfabético: A escrita silábico-alfabética e a estabilização da 
escrita alfabética”. Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=FXkI7zrF11 8  
 
- A partir de textos significativos para turma, preparar material para a brincadeira 
“Dado Silábico”: dados formados com sílabas, fichas de palavras compostas por 
aquelas determinadas sílabas. Cada grupo recebe um grupo de palavras e 4 dados 
silábicos. O objetivo é formar as palavras, organizando os lados do dado. Disponível 
em:  
https://www.youtube.com/watch?v=3GbixgJI8o E&t=29s  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
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especialmente na parte “Abecedário com animais, brincadeiras, super-heróis e 
desafios”, a partir da página 125. 
 
3Professora Adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais 

- Escrever palavras contendo 
sílabas canônicas (formadas 
de consoante e vogal). 

- Realizar atividades que explorem palavras contendo sílabas canônicas, por exemplo: 
apresentar determinada palavra oralmente e escrita, separar em sílabas e desafiar as 
crianças a falarem e escreverem novas palavras a partir da primeira sílaba. Pato - pa? 
(padaria/palito/panela/pano).  
 
- Realizar o Jogo “Caixa de Leitura/Escrita”. Assista ao vídeo explicativo, acessando o 
link: https://www.youtube.com/watch?v=4yO3TCn1 5pk  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente na parte "Abecedário com animais, brincadeiras, super-heróis e 
desafios”, a partir da página 125. 

- Escrever palavras 
significativas, de forma 
espontânea e convencional, 
usando os recursos que 
conhece. 

- Realizar atividades de decompor e recompor palavras, bem como que permitam às 
crianças perceberem sílabas que estão faltando em uma determinada palavra.  
 
- Realizar o Jogo “Forma Palavras”, disponível em:  
https://www.escolagames.com.br/jogos/formaP alavras/  
 
- Jogar “Palavras dentro de palavras” - Caixa CEEL (por exemplo, mamão/mão; 
casa/asa; fivela/vela), acessível em:  
http://www.serdigital.com.br/gerenciador/client es/ceel/arquivos/190.pdf  
 
- Palavra Secreta - Caixa Ceel (por exemplo, - da palavra GARFO, tire a sílaba FO, sobra 
GAR; da palavra GIRAFA, tire a sílaba GI, sobra RAFA. O resultado será GAR + RAFA = 
GARRAFA.  
 
- Assistir ao vídeo “O procedimento das casinhas” - Alfaletrar/Cenpec: uma estratégia 
pedagógica que tem como objetivo colaborar na identificação dos fonemas e na sua 
relação com as letras. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YYmXG6H 
cpa8  
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente na parte “Abecedário com animais, brincadeiras, super-heróis e 
desafios”, a partir da página 125. 

- Localizar informações 
explícitas em um texto - 
como convites, receitas, 
cartazes e pequenas 
narrativas - de forma 
autônoma. 

- Realizar atividades com estratégias de leitura: antes, durante e depois. Por exemplo: 
levantamento de hipótese, antecipação de informação utilizando pistas como título, 
ilustração, realizar questões ao longo da leitura do texto, confirmar/refutar hipóteses, 
e compreensão/interpretação.  
 
- Promover, sistematicamente, leitura e escrita de convites, bilhetes, cartazes, notícias, 
receitas etc.  
 
- Localizar e destacar, com lápis de cor, as informações solicitadas num texto lido.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 13. 
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- Inferir o sentido de palavras 
ou expressões em textos de 
uso frequente. 

- Realizar atividades que permitam às crianças prestarem atenção no texto, buscarem 
pistas textuais, intertextuais e contextuais, relacionando informações, para 
conseguirem “ler nas entrelinhas” (fazer inferência).  
 
- “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, “Meus escritos e outras coisinhas 
mais”, a partir da página 13.  
 
- Estratégias de leitura: antes, durante e depois. Por exemplo: levantamento de 
hipótese; antecipação de informação, utilizando pistas textuais, como título, 
ilustração; realizar questões ao longo da leitura do texto, confirmação/refutação de 
hipóteses e compreensão/interpretação.  
 
- Realizar atividades com letras de músicas, curtas, videoclipes que trazem uma 
linguagem mais metafórica, para auxiliar as crianças a fazerem inferência de 
significado de determinadas palavras e outras expressões, a partir de um contexto. Um 
exemplo é trabalhar a música “A casa é sua'', de Arnaldo Antunes, disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=YxVpQ1KRWw 

- Identificar o gênero do 
texto pela sua configuração 
gráfica. 

- Apresentar vários gêneros textuais, para que as crianças possam conhecê-los e, 
assim, identificarem suas características gráficas e seus usos.  
 
- Realizar estratégias antes da leitura de um gênero, como por exemplo, fazer 
perguntas ao texto: Esse texto está em qual suporte: num jornal?; num livro?; Para quê 
esse gênero serve?; Quem é que conhece outros textos parecidos com esse?  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, “Meus 
escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 13. 

- Localizar informações 
explícitas em um texto. 

- Promover, sistematicamente, rodas de conversa para expressão das crianças sobre 
histórias, poesias e demais textos literários com que têm contato 
.  
- Realizar atividades com estratégias de leitura: antes, durante e depois. Por exemplo: 
levantamento de hipótese; antecipação de informação, utilizando pistas, como título, 
ilustração; realizar questões ao longo da leitura do texto; confirmação/refutação de 
hipóteses; compreensão/interpretação.  
 
- Numa lista de títulos de histórias, tentar identificar o nome de uma determinada 
história contada. 

- Escrever texto em 
continuidade a uma situação 
proposta. 

- Trabalhar atividades de escrita, considerando o tema central de um texto e seus 
desdobramentos. Por exemplo: apresentar um tema, alguns elementos que o 
compõem, o início e construir, coletivamente, a continuidade e o desfecho da 
narrativa.  
 
- Promover situações de escrita que permitam a consolidação de um conhecimento 
que é muito importante: toda produção escrita tem um objetivo. Qualquer produção 
de texto oral e/ou escrita requer que se estabeleçam as condições de produção, por 
exemplo: Qual gênero vou escrever? Para quê? Para quem? Em qual suporte vai 
circular? Qual estilo de linguagem usar?  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, “Meus 
escritos e outras coisinhas mais”, especialmente, na seção - “Contando Histórias”, a 
partir da página 79; e, na parte "Papéis de carta”, a partir da página 235. 
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- Produzir suas próprias 
histórias (escrita espontânea 
ou convencional), por 
exemplo: relato pessoal. 

- Criar um “Diário” para que as crianças registrem suas experiências diárias (escrita 
inventada, escrita convencional, desenhos).  
 
- Realizar atividades que permitam às crianças contar e/ou registrar uma situação em 
que ficaram felizes ou tristes, com medo, animadas.  
 
- Criar uma “Coleção de sentimentos” da turma: organizar um recipiente (pote, jarra, 
baú, caixa, cesto), no qual, ao final do dia, cada criança deposite o registro sobre o que 
a fez feliz. Periodicamente, em um determinado dia convencionado pelo grupo, o(a) 
professor(a) retira alguns registros e conversa sobre eles com as crianças.  
 
- “Diário de ideias e suas possibilidades no contexto de pandemia”, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ybXwln3bL J4  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, “Meus 
escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 13. 

- Produzir suas próprias 
histórias como relato pessoal, 
bilhetes, textos com 
informações simples, usando 
a forma de composição de 
gêneros. 

- Promover situações de escrita que permitam a consolidação de um conhecimento 
que é muito importante: toda produção escrita tem um objetivo. Qualquer produção 
de texto oral e/ou escrita requer que se estabeleçam as condições de produção, por 
exemplo: Qual gênero vou escrever? Para quê? Para quem? Em qual suporte vai 
circular? Qual estilo de linguagem usar?Há alguns bons exemplos, no livro “Alfaletrar”, 
nas páginas 264; 270, 271.  
 
- Realizar atividades que permitam aos alunos organizarem os textos a partir das 
características de composição gráfica dos gêneros e de suas funções sociais.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente nas partes, “Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 
13 e, na parte "Papeis de carta”, a partir da página 235.  
 
- Realizar atividades de revisão e reelaboração da própria escrita. 

 
 
 
PADRÃO AVANÇADO  
 
No Padrão Avançado, além das habilidades/aprendizagens essenciais descritas nos padrões Básico e Intermediário, a 
criança deve ser capaz de: 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Identificar uma 
determinada palavra escrita 
em um pequeno texto. 

- Realizar atividades que permitam às crianças identificar palavras, através da 
decodificação e da leitura global, como por exemplo, destacar determinadas palavras 
em um texto, estabelecendo relação entre o oral e o escrito.  
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, nas partes 
“Meus escritos e outras coisinhas mais” e “Abecedário com animais, brincadeiras, 
super heróis e desafios”, a partir da página 13. 
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- Ler palavras frequentes, 
considerando 
correspondência direta entre 
fonema e grafema. 

- Realizar atividades que permitam às crianças identificar palavras, através da 
decodificação e da leitura global, como por exemplo, ler e cantar músicas populares e 
parlendas, como também brincar com isso. 
  
- Trabalhar com poemas e chamar a atenção das crianças para determinadas palavras, 
solicitando-lhes que as leiam, circulem e registrem.  
 
- Realizar atividades que possibilitem às crianças montarem palavras a partir de sílabas, 
tendo em vista contextos já trabalhados anteriormente.  
 
- Realizar atividades de decompor e recompor a palavra, analisando as relações entre 
fonema e grafema.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente na parte “Abecedário com animais, brincadeiras, super-heróis e 
desafios”, a partir da página 125. 

- Aprender o tema central de 
um texto, relacionando-o aos 
assuntos tratados. 

- Realizar atividades de leitura que permitam às crianças formularem e testarem 
hipóteses sobre o texto, relacionar informações ao longo da leitura, bem como 
esclarecer dúvidas junto ao(à) professor(a) sobre vocabulário e compreensão.  
 
- Trazer, para o cotidiano da turma, textos científicos sobre assuntos trabalhados e 
voltados para questões propostas pelas crianças, de modo que as informações, além 
de sanarem a curiosidade e as indagações feitas, possam propiciar o desenvolvimento 
de projetos da turma 
.  
- Assistir a videoclipes de músicas com conteúdo metafórico e poético e também a 
curtas metragens para se discutir os temas, e realizar registros sobre eles com a 
turma Exemplo: “Minha Casa, Minha Janela” - Janela Periférica, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gel--U9_RRg&t=4s  
O portal “Curtas na Escola” traz várias sugestões com planos de aula compartilhados, 
dialogando curtas para crianças com a língua portuguesa, disponível em: 
https://www.curtanaescola.org.br/busca/advanc 
edSearch.aspx?field=disciplinas&term=l%c3%A dngua_portuguesa 

- Inferir o sentido de palavras 
ou expressões, em textos de 
diferentes gêneros. 

- Mostrar fichas de palavras selecionadas para que sejam localizadas e destacadas em 
material impresso (cartaz, por exemplo).  
 
- Criar uma caixa de “Portadores de Texto” para que as crianças, além de manusearem 
com a mediação do(a) professor(a) - destacando características gráficas e funções 
sociais do gênero textual, bem como características do suporte – possam, nos 
momentos livres, fazer a exploração lúdica do material.  
 
- Conversar sobre o significado das palavras em textos poéticos, músicas. Usar suporte 
audiovisual, conversar sobre o tema e criar registros 
 Exemplos: “Canção da Primavera” - Mário Quintana (Crianceiras), disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=IpJ_8luC0g Y  
“A casa é sua” - Arnaldo Antunes, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=YxVpQ1KRWw&t=240s 
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- Inferir informação implícita 
em um texto. 

- Realizar atividades que permitam às crianças prestarem atenção no texto (gêneros 
textuais variados); buscarem pistas textuais, intertextuais e contextuais, relacionando 
informações, para conseguirem ler nas entrelinhas” (fazer inferência).  
 
- Escutar músicas; registrar suas letras e conversar, coletivamente, sobre o que 
determinados versos querem dizer. (Ex.: “Filhote do Filhote” - Rubinho do Vale; 
“Criança não trabalha” - Palavra Cantada 
https://www.youtube.com/watch?v=lgDOXkKSobM “Bernardo” Manoel de 
Barros/Crianceiras https://www.youtube.com/watch?v=PTG_TLyFQ Eg  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente na parte “Meus escritos e outras coisinhas mais” , a partir da página 
13. 

- Escrever, de forma 
alfabética, textos curtos 
como listas, avisos, relatos 
etc.. 

- Promover situações de escrita que permitam a consolidação de um conhecimento 
que é muito importante: toda produção escrita tem um objetivo. Qualquer produção 
de texto oral e/ou escrita requer que se estabeleçam as condições de produção, por 
exemplo: Qual gênero vou escrever? Para quê? Para quem? Em qual suporte vai 
circular? Qual estilo de linguagem usar?Há alguns bons exemplos, no livro “Alfaletrar”, 
nas páginas 264; 270, 271. 
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente na parte “Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 13.  
- Trabalhar com textos da tradição oral, brincar com as crianças até que esse material 
faça parte do acervo da turma e, então, proponha atividades de escrita e leitura desses 
textos, como sugere a Professora Liane Araújo em seu trabalho. Sugestões disponíveis 
em:  
http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/seach/label/Textos%20da%20tradi%C3
%A7%C3% A3o%20oral 

- Escrever textos curtos como 
listas, avisos, relatos, usando 
correspondências diretas e 
regras contextuais. 

- Promover situações de escrita que permitam a consolidação de um conhecimento 
que é muito importante: toda produção escrita tem um objetivo. Qualquer produção 
de texto oral e/ou escrita requer que se estabeleçam as condições de produção, por 
exemplo: Qual gênero vou escrever? Para quê? Para quem? Em qual suporte vai 
circular? Qual estilo de linguagem usar?Há alguns bons exemplos, no livro “Alfaletrar”, 
nas páginas 264; 270, 271.  
 
- “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, “Meus escritos e outras coisinhas 
mais”, a partir da página 13.  
 
- Trabalhar com textos da tradição oral, brincar com as crianças até que atividades de 
escrita e leitura desses textos, como sugere a Professora Liane Araújo em seu trabalho. 
Sugestões disponíveis em: 
http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/search/label/Textos%20da%20tradi%C3
%A7%C3% A3o%20oral 
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- Escrever pequenos relatos, 
histórias vividas no cotidiano, 
mensagens, receitas etc.. 

- Promover situações de escrita que permitam a consolidação de um conhecimento 
que é muito importante: toda produção escrita tem um objetivo. Qualquer produção 
de texto oral e/ou escrita requer que se estabeleçam as condições de produção, por 
exemplo: Qual gênero vou escrever? Para quê? Para quem? Em qual suporte vai 
circular? Qual estilo de linguagem usar?Há alguns bons exemplos, no livro “Alfaletrar”, 
nas páginas 264; 270, 271.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente nas partes “Meus escritos e outras coisinhas mais” e "Papéis de carta”. 

- Produzir textos de diferentes 
gêneros, a partir de 
experiências vivenciadas na 
leitura, de forma mais 
frequente, com autonomia 
para: narrar fatos, passar uma 
informação, registrar um 
conhecimento e interagir com 
pessoas.  

- Promover situações de escrita que permitam a consolidação de um conhecimento 
que é muito importante: toda produção escrita tem um objetivo. Qualquer produção 
de texto oral e/ou escrita requer que se estabeleçam as condições de produção, por 
exemplo: Qual gênero vou escrever? Para quê? Para quem? Em qual suporte vai 
circular? Qual estilo de linguagem usar?Há alguns bons exemplos, no livro “Alfaletrar”, 
nas páginas 264; 270, 271.  
 
- Realizar atividades de elaboração de relatórios e registros de acontecimentos sobre 
atividades/fatos que aconteceram na escola; escrever cartas, receitas culinárias; 
narrar fatos (oralidade); por exemplo.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente nas partes “Meus escritos e outras coisinhas mais” e "Papéis de carta”. 

- Ler, com fluência, textos 
curtos. 

- Realizar atividades de leitura que permitam às crianças ampliarem seu vocabulário, 
pois assim, ao lerem, elas já reconhecem a palavra (faz parte do seu léxico mental);  
 
- Propor atividades que solicitem às crianças acrescentarem determinadas palavras já 
estabelecidas e trabalhadas anteriormente, em certos textos.  
- Promover atividades que convidem o(a) aluno(a) a usar seus conhecimentos prévios 
e a levantar hipóteses antes mesmo de iniciar a leitura propriamente dita.  
 
- Produzir e trabalhar com o “Kit Adivinhas”, compartilhado pela Professora Liane 
Araújo. Disponível em:  
http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/201 0/03/kit-adivinhas.html  
 
- Jogo “Leitura Fashion” - a criança lê pequenos comandos simples sobre a vestimenta 
da personagem e tem que executá-los corretamente:  
https://www.digipuzzle.net/minigames/decorate/mathgirl/mathgirl_words.htm?lan
guage=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/palavras /index.htm  
 
- Promover a leitura coletiva, em voz alta, de livros de literatura, textos de encartes 
infantis de jornais e revistas, textos científicos que respondam às questões de interesse 
da turma. 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Ler textos curtos com 
autonomia, atribuindo 
sentido e inferindo 
informações implícitas em 
textos. 

- Realizar atividades que permitam às crianças prestarem atenção no texto (gêneros 
textuais variados); buscarem pistas textuais, intertextuais e contextuais, relacionando 
as informações para conseguirem “ler nas entrelinhas” (fazer inferência).  
 
- Escutar músicas, registrar suas letras e conversar, coletivamente, sobre o que 
determinados versos querem dizer. (Ex.: “Filhote do Filhote” - Rubinho do Vale; 
“Criança não trabalha” - Palavra Cantada 
https://www.youtube.com/watch?v=lgDOXkKSobM “Bernardo” - Manoel de 
Barros/Crianceiras https://www.youtube.com/watch?v=PTG_TLyFQ Eg ou qualquer 
outra música que suscite discussões mais aprofundadas sobre seu significado) . 
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente na parte “Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 13.  

 
 
 
 

- ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO - 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
PADRÃO BÁSICO  
No Padrão Básico, a criança deve ser capaz de: 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Identificar letras do próprio 
nome e de outras palavras 
significativas. 

- Ler palavras novas com sílabas já conhecidas (do próprio nome, do nome do colega, 
de palavras de uso frequente em sala de aula, de palavras trabalhadas em atividades 
de consciência fonológica e fonêmica).  
 
- Realizar atividades, na quais as crianças identifiquem as letras em sílabas, palavras e 
textos. 

- Identificar e reconhecer as 
letras do alfabeto em letra de 
imprensa maiúscula e 
minúscula. 

- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Abecedário com animais, brincadeiras, super heróis e desafios”, a partir da página 
125.  
 
- “Baralho de letras” - jogo compartilhado pela Professora Liane Araújo, disponível 
em: http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/201 1/03/baralho-de-letras.html  
 
- Jogo “Clique Alfabeto” – trabalhar o alfabeto em letras minúsculas e também 
ordem alfabética: https://www.digipuzzle.net/minigames/likearock 
et/likearocket_alphabet.htm?language=portugu 
ese&linkback=../../pt/jogoseducativos/alfabeto/in dex.html 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Identificar palavras que 
rimam e marcar segmentos 
semelhantes em palavras 
escritas. 

- Apresentar às crianças palavras ou pequenos textos, como poemas, quadrinhas, 
cantigas, trava-línguas, parlendas e pedir-lhes que identifiquem as semelhanças e as 
diferenças de sons de algumas das palavras do texto.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Meus escritos e outras coisinhas mais”, especialmente na seção – “Quadrinhas, 
adivinhas e trava línguas”, a partir da página 103. Há trava-línguas também na parte 
“Abecedário com animais, brincadeiras, super-heróis e desafios”, especialmente na 
página 179. 
 
- Realizar, oralmente, a atividade lúdica “Lá vai uma barquinha carregadinha de ...”, 
pedindo para cada criança da turma ou do grupo completar a frase com palavras 
terminadas em - ão, -eza, -ol, -inha etc.) e ou “Macaco mandou falar só palavras 
começadas com ...”. Sugere se avançar o comando, pedindo para as crianças 
escreverem as palavras, de modo a explorarem as relações entre grafemas e 
fonemas.  
 
- Brincar com as palavras, enfatizando os seus segmentos, por exemplo, escrever listas 
de palavras que comecem ou terminem com uma determinada sílaba.  
 
- Puxar da memória e registrar palavras que rimam, acrescentando à lista palavras que 
não rimam (intrusas). Compará-las, observando seus sons e reconhecendo as que são 
”intrusas”. No “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, encontram-se alguns 
exemplos, na parte “Abecedário com animais, brincadeiras, super-heróis e desafios”, 
a partir da página 125.  
 
- No “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, encontram-se alguns exemplos, 
na parte “Abecedário com animais, brincadeiras, super-heróis e desafios”, a partir da 
página 125.  
 
- Jogar em pequenos grupos “Caça Rima” e “Trinca Mágica” do CEEL ou jogos de 
configuração semelhante. Acessível em:  
http://www.serdigital.com.br/gerenciador/cliente s/ceel/arquivos/190.pdf 

- Substituir sílabas iniciais e 
finais, formando novas 
palavras orais e escritas. 

- Realizar brincadeiras de troca de ordem de sílabas para se formarem novas palavras, 
bem como instigar as crianças a criarem outros vocábulos a partir da sílaba final de 
uma determinada palavra, por exemplo, nas páginas 131, 139, 143, 161 do 
“Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte “Abecedário com animais, 
brincadeiras, super heróis e desafios”.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Abecedário com animais, brincadeiras, super heróis e desafios”, a partir da página 
125.  
 
- Realizar atividades de leitura e exploração com rótulos: Quebra-cabeça, Bingo, Jogo 
da Memória.  
 
- Jogar em pequenos grupos “Quadriminó de Sílabas” (jogo composto de peças 
retangulares que trazem uma sílaba em cada lado, as regras seguem as do Dominó 
comum, com a seguinte diferença: o jogador só encaixa as peças, se elas formarem 
palavra com as peças que estão no tabuleiro). 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Compreender que o registro 
escrito se relaciona à 
linearidade sonora das partes 
das palavras. 

- Realizar atividades que permitam às crianças lidarem com as relações entre fonemas 
e grafemas, por exemplo, auxiliar o aluno a identificar determinados fonemas dentro 
de alguma palavra: “f” nas palavras fita, futebol, farofa, faca, fita, foto.  
 
- Realizar atividades que permitam às crianças perceberem diferenças na escrita de 
palavras, quando se modifica um fonema, uma letra. Por exemplo: janela/panela; 
maleta/muleta;pia/mia.  
 
- Realizar o jogo linguístico, uma estratégia didática da Professora Arlete Correa Alves. 
Disponível em:  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=- 
4034-crianca-seis-anosopt&category_slug=marco-2010-pdf&Itemid=30192  
 
- A partir de músicas escritas em cartazes, propor antecipações, por exemplo: “Tem 
alguma coisa que vocês conseguem ler? ”, “Onde começa e onde termina a palavra 
que você consegue ler?  
 
- Trabalhar com o Jogo “Bingo dos sons iniciais” - CEEL, disponível em:  
http://www.serdigital.com.br/gerenciador/cliente s/ceel/arquivos/190.pdf  
Escutar, cantar, registrar músicas que brincam com os sons das palavras, letras, sílabas. 
Por exemplo: “A,E,I,O,U” grupo Trii.  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IFm3SRDPZ60 Sopa Supimpa 
(Grupo Trii): https://www.youtube.com/watch?v=_goF3LrcxA O Tomate e o Caqui 
(Grupo Trii): https://www.youtube.com/watch?v=Hew4Cywa PgE Pomar (Palavra 
Cantada): https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg 

- Segmentar palavras escritas 
em sílabas. 

- Realizar a atividade “Painel de palavras”, destacado por Sara Mourão, no seminário: 
“A apropriação do princípio alfabético: a escrita silábico-alfabética e a estabilização da 
escrita alfabética”. Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=FXkI7zrF118 
 
- Trabalhar com o Jogo “Dado Sonoro” - Caixa CEEL (relaciona palavras com sílabas 
iniciais iguais). Disponível em: http://www.serdigital.com.br/gerenciador/cliente 
s/ceel/arquivos/190.pdf 
 
- Trabalhar com o Jogo “Separe as Sílabas”. Disponível em:  
https://www.escolagames.com.br/jogos/separesi labas/  
 
- Trabalhar com o Jogo “Forme Palavras” (jogo feito com sucata para formação de 
palavras a partir de sílabas). Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=HTQR9k5X ZUE  
 
- Jogo “Contando sílabas (alimentos) ”. Disponível em:  
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/food/puzzles/syllablescount_names_pt.htm?
language=por tuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/pala vras/index.htm  
 
- “Contando sílabas (animais) ”. Disponível em: 
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/syllablescount_names_pt.ht
m?language= portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/ palavras/index.htm  
- Jogo “Colmeia Sílabas”. Disponível em: 
https://www.digipuzzle.net/minigames/beehive/beehive_syllables_pt.htm?language
=portuguese &linkback=../../pt/jogoseducativos/palavras/inde x.htm 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Escrever o próprio nome e 
palavras muito frequentes de 
uso cotidiano e escolar. 

- Realizar atividades de escrita de palavras, em textos curtos significativos, por 
exemplo: etiquetas, crachás, listas, parlendas, trovas, canções conhecidas.  
 
- Realizar a brincadeira da “Caça ao tesouro” - esconder alguns nomes das crianças na 
sala de aula e, enquanto vão caçando, dizer “está quente” ou “está frio”, ao chegarem 
ou não perto do esconderijo. À medida que forem achando os nomes, chamar a 
atenção de todos para que identifiquem o(a) dono(a) de cada nome. Em todas as 
atividades propostas, é essencial que se faça mediações junto às crianças que 
apresentarem alguma dificuldade em relação à atividade. 

- Escrever palavras contendo 
sílabas canônicas formadas 
de consoante e vogal. 

- Realizar atividade que explore palavras contendo sílabas canônicas, por exemplo: 
apresentar determinada palavra, oralmente e escrita; separá-la em sílabas e desafiar 
as crianças a falarem e a escreverem outras, a partir da primeira sílaba. Pato - pa? 
(padaria/palito/panela/pano).  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Abecedário com animais, brincadeiras, super heróis e desafios”, a partir da página 
125.  
 
- Propor o jogo “Quem escreve sou eu! ” – CEEL, Disponível em:  
http://www.serdigital.com.br/gerenciador/cliente s/ceel/arquivos/190.pdf 

- Identificar uma mesma 
palavra escrita com 
diferentes tipos de letras. 

- Apresentar para a criança uma mesma palavra escrita com diferentes tipos de 
letras.  
 
- Apresentar textos em diferentes suportes - livros, jornais, cartazes, sites de internet 
- para a criança reconhecer os diferentes tipos de letra que circulam socialmente.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 13. Na página 23, por 
exemplo, há textos escritos com diferentes tipos de letras.  
 
- Confeccionar/colecionar um alfabeto móvel com diferentes tipos de letras 
(recortadas de revistas, jornais, panfletos etc.) e estimular as crianças a formarem 
palavras, utilizando-as.  
 
- Realizar atividades no computador, quando possível, levando as crianças a 
perceberem diferentes tipos de letras, tamanho, maiúscula/minúscula.  
 
- Propor a escrita de um texto coletivo, utilizando o computador, quando possível, e 
apresentando-o em diferentes fontes.  
 
- Consultar o livro “Tecnologias digitais de alfabetização. O trabalho com jogos e 
atividades digitais para aquisição do sistema alfabético e ortográfico de escrita”, de 
FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva et al. Faculdade de Educação. Belo Horizonte. 
Horizonte: UFMG/FaE/ Ceale. 2018. Disponível em:  
http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/files/uploads/Not%C3%ADcias/Tecnol
ogias%20Digit ais%20na%20Alfabetizacao.pdf 
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Identificar uma 
determinada palavra escrita 
em um pequeno texto. 

- Realizar atividades que permitam às crianças identificar palavras, através da 
decodificação e da leitura global, como por exemplo: destacar determinadas palavras 
em um texto, estabelecendo relação entre o oral e o escrito.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, nas partes 
“Meus escritos e outras coisinhas mais” e “Abecedário com animais, brincadeiras, 
super heróis e desafios”.  
 
- Propor a escrita de lista com os nomes dos títulos das histórias lidas pela turma e ou 
conhecidas e solicitar que a criança faça a relação entre a imagem das capas dos livros 
com o seu título descrito na lista.  
 
- Cantar cantigas de roda e registrar as letras das mesmas de forma coletiva em um 
cartaz, fazer a leitura e solicitar que as crianças encontrem determinadas palavras para 
posterior registro. 

- Escrever palavras 
significativas, de forma 
espontânea e não 
convencional, usando os 
recursos que conhece. 

- Realizar atividades de decompor e recompor palavras, bem como atividades que 
permitam às crianças perceberem sílabas que estão faltando em uma determinada 
palavra.  
 
- Assistir ao vídeo: “O procedimento das casinhas" - Alfaletrar/Cenpec – trata-se de 
interessante estratégia pedagógica que tem como objetivo colaborar na identificação 
dos fonemas e sua relação com as letras. Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=YYmXG6Hc pa8  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente na parte “Abecedário com animais, brincadeiras, super-heróis e 
desafios” , a partir da página 125.  
 
- Realizar atividades lúdicas como “Macaco disse para escrever palavras começadas 
com ...” , de modo a explorar as relações entre grafemas e fonemas. 

- Comparar palavras escritas, 
considerando mudanças na 
letra inicial (ex. pato/rato, 
mato/gato, pia/mia) 

- Propor jogos que possibilitem troca de letras (palavras com segmentos iguais que 
mudam apenas a primeira letra na cartela) ou que trabalham com pares mínimos 
(trocando uma letra, muda-se a palavra).  
 
- Realizar atividades com fonemas propostas pela Professora Liane Araújo, disponível 
em: http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/201 8/09/e-os-fonemas.html  
 
- Realizar atividades que explorem a contraposição entre palavras parecidas, em que a 
diferença se dá na(s) letra(s) inicial(is), como destaca a habilidade, ou nas outras letras 
também, por exemplo: cala e cola; maleta e muleta mala e mata.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Abecedário com animais, brincadeiras, super heróis e desafios”, a partir da página 
125.  
 
- Apresentar à criança palavras ou pequenos textos, como poemas, quadrinhas, 
cantigas, trava-línguas, parlendas e pedir que ela identifique as semelhanças e as 
diferenças no registro das palavras dos textos. 
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Localizar informações 
explícitas em textos 
informativos, como pequenas 
notícias e cartazes. 

- Realizar atividades com estratégias de leitura: antes, durante e depois. Por exemplo: 
levantamento de hipótese; antecipação de informação a partir de pistas, como título, 
ilustração; levantamento de questões ao longo da leitura do texto; 
confirmação/refutação hipóteses e compreensão/interpretação.  
 
- Localizar e destacar, com lápis de cor, as informações solicitadas num texto lido.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte “Meus 
escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 13. 

- Localizar informações 
explícitas em um texto 

- Realizar atividades com estratégias de leitura: antes, durante e depois. Por exemplo: 
levantamento de hipótese; antecipação de informação a partir de pistas, como título, 
ilustração; levantamento de questões ao longo da leitura do texto; 
confirmação/refutação hipóteses e compreensão/interpretação.  
 
- Localizar e destacar, com lápis de cor, as informações solicitadas num texto lido.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 13. 

- Apreender o tema central de 
um texto, relacionando-o aos 
assuntos tratados. 

- Realizar atividades de leitura que permitam às crianças formularem e testarem 
hipóteses sobre o texto, relacionar informações ao longo da leitura, bem como 
esclarecer junto ao(à) professor(a) dúvidas de vocabulário e compreensão.  
 
- Brincar de levantar hipóteses: o(a) professor(a) poderá conduzir esse processo de 
exploração, lendo o título ou a manchete e fazendo perguntas sobre o assunto do texto 
ou da notícia. Pode, ainda, interromper a leitura de um texto e fazer perguntas sobre 
o que irá acontecer depois: - “Pelo título, que informações você acha que essa notícia 
vai nos dar?” 

- Escrever texto em 
continuidade a uma situação 
proposta. 

- Realizar uma produção coletiva de textos escritos com as crianças em duplas ou em 
trios, solicitando-lhes que continuem uma frase ou um texto a partir de uma imagem 
ou do início de uma história.  
 
- Trabalhar atividades de escrita, considerando o tema central de um texto e seus 
desdobramentos, por exemplo: apresentar um tema, alguns elementos que o 
compõem, o início da narrativa e construir, coletivamente, a continuidade e o desfecho 
do texto.  
 
- Promover situações de escrita que permitam a consolidação de um conhecimento 
que é muito importante: toda produção escrita tem um objetivo. Qualquer produção 
de texto oral e/ou escrita requer que se estabeleçam as condições de produção, por 
exemplo: Qual gênero vou escrever? Para quê? Para quem? Em qual suporte vai 
circular? Qual estilo de linguagem usar? Há alguns bons exemplos, no livro 
“Alfaletrar”, nas páginas 264; 270, 271. 
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Meus escritos e outras coisinhas mais”, especialmente na seção - “Contando 
Histórias”, a partir da página 79, e, na parte "Papéis de carta”, a partir da página 235. 
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PADRÃO INTERMEDIÁRIO  
 No Padrão Intermediário, além das habilidades/aprendizagens essenciais descritas no Padrão Básico, a criança deve 
ser capaz de: 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Escrever palavras contendo 
sílabas não canônicas e usar 
regras contextuais. 

- Realizar atividades que explorem as sílabas não canônicas, por exemplo: brincar com 
algumas palavras e solicitar que a criança reflita sobre qual letra cabe no espaço vazio: 
Po_ta: porta; P_ato: prato; Pa_to: parto. Ou ainda brincar com a ordem das letras nas 
sílabas: parto - praga; Na coleção “Instrumentos da Alfabetização”, volume 6: 
“Planejamento da Alfabetização: capacidades e atividades” há outros bons exemplos 
que podem ser apreciados, acesso pelo link: 
http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/files/uploads/instrumentos%20da%20al
fabetiza%C3%A7%C3%A3o/Col-Instrumentos06_Capacidades_Atividades.pdf  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, da parte 
“Abecedário com animais, brincadeiras, super heróis e desafios”, a partir da página 
125.  

- Ler palavras regulares 
frequentes utilizando regras 
de correspondências 
contextuais. 

- Realizar atividades que permitam às crianças identificar palavras, através da 
decodificação e da leitura global, como por exemplo: ler, cantar e brincar com músicas 
populares e parlendas.  
 
- Trabalhar com poemas e chamar a atenção das crianças para determinadas palavras, 
solicitando-lhes que as leiam, circulem e registrem.  
 
- Realizar atividades que possibilitem às crianças montarem palavras a partir de sílabas, 
tendo em vista contextos já trabalhados anteriormente.  
- Realizar atividades de decompor e recompor a palavra, analisando as relações entre 
fonema e grafema.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente na parte “Abecedário com animais, brincadeiras, super-heróis e 
desafios”, a partir da página 125. 

- Identificar o gênero do texto 
pela sua configuração gráfica 
e informações textuais. 

- Apresentar vários gêneros textuais para que as crianças possam conhecê-los e, 
assim, identificarem suas características gráficas e seus usos.  
 
- Realizar estratégias antes da leitura de um gênero, como por exemplo, fazer 
perguntas ao texto: Esse texto está em qual suporte? Num jornal? Num livro?; Para 
quê esse gênero serve?; Quem é que conhece outros textos parecidos com esse?  
 
- Propor que a criança identifique, no cotidiano, diferentes suportes da escrita, como 
por exemplo:, agendas, catálogos, livros de receitas, embalagens, jornais etc.. Levar 
para a sala de aula vários materiais dessa natureza e propor para as crianças 
responderem se conhecem esses diferentes suportes e se saberiam dizer “para quê 
servem e como são usados”, a partir da identificação de suas particularidades físicas 
(formato, disposição e organização do texto escrito, recursos de formatação 
presentes, interação entre as linguagens verbal e visual: qual dessas linguagens foi 
utilizada com mais frequência, etc..)  
 
- Brincar de “O que é? O que é? ”: dar dicas sobre o texto que irão ler, para que as 
crianças identifiquem o gênero textual.  
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente na parte “Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 13, 
e, na parte "Papéis de carta”, a partir da página 235. 

- Inferir o sentido de palavras 
ou expressões, em textos de 
diferentes gêneros 

- Conversar sobre o significado das palavras em textos poéticos, músicas. Usar suporte 
audiovisual, conversar sobre o tema e criar registros.  
Exemplos: “Canção da Primavera” - Mário Quintana (Crianceiras) disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=IpJ_8luC0g Y e ainda “A casa é sua” - Arnaldo 
Antunes, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YxVpQ1KRWw&t=240s  
 
- Conversar com as crianças sobre um texto lido, realizando rodas de conversa. É 
importante explorar o vocabulário do texto, o conhecimento prévio das crianças, 
indagando-lhes sobre palavras, siglas, abreviaturas ou expressões possivelmente 
desconhecidas por elas.  
  
- Converse sobre os significados dessas palavras, sobre o sentido em que estão sendo 
utilizadas no texto. Procure saber se os(as) alunos(as) já ouviram ou leram essas 
palavras em outros textos.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente na parte “Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 13, 
e da parte “Abecedário com animais, brincadeiras, super heróis e desafios”, a partir da 
página 125. 

- Escrever, de forma 
alfabética, textos curtos 
como listas, avisos, relatos 
etc. 

- Promover situações de escrita que permitam a consolidação de um conhecimento 
que é muito importante: toda produção escrita tem um objetivo. Qualquer produção 
de texto oral e/ou escrita requer que se estabeleçam as condições de produção, por 
exemplo: Qual gênero vou escrever? Para quê? Para quem? Em qual suporte vai 
circular? Qual estilo de linguagem usar?Há alguns bons exemplos, no livro “Alfaletrar”, 
nas páginas 264; 270, 271. 
  
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente na parte “Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 
13.  
 
- Trabalhar com textos da tradição oral, brincar com as crianças até que esse material 
faça parte do acervo da turma e, então, proponha atividades de escrita e leitura desses 
textos, como sugere a Professora Liane Araújo em seu trabalho. Sugestões disponíveis 
em: http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/sear 
ch/label/Textos%20da%20tradi%C3%A7%C3% A3o%20oral  
 
- Criar situações em que a produção ou cópia de textos curtos sejam necessárias, como 
por exemplo: a cópia de um bilhete para os pais; a construção e a anotação de lista de 
materiais necessários para a realização de uma atividade; a organização de um 
caderno com letras de música, poesia ou receitas culinárias. 
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Escrever pequenos relatos, 
histórias vividas no cotidiano, 
mensagens, receitas. 

- Promover situações de escrita que permitam a consolidação de um conhecimento 
que é muito importante: toda produção escrita tem um objetivo. Qualquer produção 
de texto oral e/ou escrita requer que se estabeleçam as condições de produção, por 
exemplo: Qual gênero vou escrever? Para quê? Para quem? Em qual suporte vai 
circular? Qual estilo de linguagem usar? Há alguns bons exemplos, no livro 
“Alfaletrar”, nas páginas 264; 270, 271. 
  
- Observar no “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, a parte “Meus escritos 
e outras coisinhas mais”, a partir da página 13. E, na parte "Papéis de carta”, a partir 
da página 235.  
 
- Trabalhar com textos da tradição oral, brincar com as crianças até que esse material 
faça parte do acervo da turma e, então, proponha atividades de escrita e leitura desses 
textos, como sugere a Professora Liane Araújo em seu trabalho. Sugestões disponíveis 
em:  
http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/search/label/Textos%20da%20tradi%C
3%A7%C3% A3o%20oral  
 
- Entregar para as crianças algumas imagens, por exemplo, de animais e pedir que 
escrevam legendas para as cenas ou distribuir papéis de carta e solicitar que escrevam 
uma carta ou um bilhete para um(a) amigo(a) sobre um tema proposto sempre a partir 
de condições bem definidas: “para quê?”, “para quem?” e “o quê escrever?”.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente na parte “Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 13, 
e, na parte “Papéis de carta”, a partir da página 235. 

- Produzir textos de diferentes 
gêneros, vivenciados na 
leitura de forma mais 
frequente, com autonomia 
para: narrar fatos, passar uma 
informação, registrar um 
conhecimento e interagir com 
pessoas. 

- Promover situações de escrita que permitam a consolidação de um conhecimento 
que é muito importante: toda produção escrita tem um objetivo. Qualquer produção 
de texto oral e/ou escrita requer que se estabeleçam as condições de produção, por 
exemplo: Qual gênero vou escrever? Para quê? Para quem? Em qual suporte vai 
circular? Qual estilo de linguagem usar?Há alguns bons exemplos, no livro “Alfaletrar”, 
nas páginas 264; 270, 271.  
 
- Realizar atividades de elaboração de relatórios e registros de acontecimentos sobre 
atividades/fatos que aconteceram na escola; escrever cartas, receitas culinárias; 
narrar fatos (oralidade); por exemplo.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente nas partes: “Meus escritos e outras coisinhas mais” e "Papéis de carta”  
- Trabalhar com mais de uma versão do mesmo livro literário e solicitar às crianças que 
produzam um novo final.  
 
- Solicitar às crianças que reescrevam ou recontem uma narrativa curta; produzam um 
convite; registrem uma receita. 
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PADRÃO AVANÇADO: 
 No Padrão Avançado, além das habilidades/aprendizagens essenciais descritas nos padrões Básico e Intermediário, a 
criança deve ser capaz de: 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Inferir informação implícita 
em um texto. 

- Realizar atividades que permitam às crianças prestarem atenção no texto (gêneros 
textuais variados); buscarem pistas textuais, intertextuais e contextuais, relacionando 
informações, para conseguirem “ler nas entrelinhas” (fazer inferência).  
 
- Escutar músicas, registrar suas letras e conversar, coletivamente, sobre o que 
determinados versos querem dizer. (Ex.: “Filhote do Filhote” - Rubinho do Vale; 
“Criança não trabalha” - Palavra Cantada 
https://www.youtube.com/watch?v=lgDOXkKSobM“Bernardo” - Manoel de 
Barros/Crianceiras https://www.youtube.com/watch?v=PTG_TLyFQ Eg ou qualquer 
outra música que suscite discussões mais aprofundadas sobre seu significado.).  
 
- No livro “Alfaletrar”, nas páginas 222, 223 e 224, há interessante exemplo de um 
trabalho de leitura de tirinha que traz muitas possibilidades de se fazer inferências do 
texto.  
 
- Propor ao(à) aluno(a) que, após a leitura de um texto, estabeleça alguns tipos de 
relações, por exemplo, entre o título e o conteúdo do texto; ou que tire conclusões 
sobre o que está implícito no texto, a partir do que pensa sobre o assunto. Para os(as) 
alunos(as) que ainda não sabem ler, o(a) professor(a) poderá fazer a leitura oral e 
solicitar que a criança tente identificar e explicar os não ditos do texto.  
 
- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, 
especialmente na parte ”Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 13.  

- Escrever textos curtos como 
listas, avisos, relatos, usando 
correspondências diretas e 
regras contextuais. 

- Promover situações de escrita que permitam a consolidação de um conhecimento 
que é muito importante: toda produção escrita tem um objetivo. Qualquer produção 
de texto oral e/ou escrita requer que se estabeleçam as condições de produção, por 
exemplo: Qual gênero vou escrever? Para quê? Para quem? Em qual suporte vai 
circular? Qual estilo de linguagem usar? Há alguns bons exemplos, no livro 
“Alfaletrar”, nas páginas 264; 270, 271.  
 
- “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, “Meus escritos e outras coisinhas 
mais”, a partir da página 13.  
 
- Trabalhar com textos da tradição oral, brincar com as crianças até que esse material 
faça parte do acervo da turma e, então, proponha atividades de escrita e de leitura 
desses textos, como sugere a Professora Liane Araújo em seu trabalho. Sugestões 
disponíveis em:  
http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/search/label/Textos%20da%20tradi%C
3%A7%C3% A3o%20oral . 

- Ler textos de média 
extensão com autonomia e 
atribuindo sentido. 

- Realizar atividades com estratégias de leitura: antes, durante e depois. Por exemplo: 
levantamento de hipótese; antecipação de informação a partir de pistas, como título, 
ilustração; levantamento de questões ao longo da leitura do texto; 
confirmação/refutação de hipóteses e compreensão/interpretação.  
 
- Realizar atividades que permitam às crianças prestarem atenção no texto (gêneros 
textuais variados); buscarem pistas textuais, intertextuais e contextuais, relacionando 
informações, para conseguirem “ler nas entrelinhas” (fazer inferência).  
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
- Realizar atividades de leitura por meio de pausas protocoladas e, a cada pausa, fazer 
perguntas sobre a compreensão, explorando e explicando o vocabulário.  
 
- Realizar atividades de leitura que permitam às crianças ler e agrupar frases, por 
exemplo: ler frases referentes aos personagens ou às situações ocorridas em histórias 
já trabalhadas anteriormente e desafiar os(as) alunos(as) a indicarem a frase que 
combina com a história. No Caderno 6 da coleção “Instrumentos da Alfabetização”, a 
partir da página 157, há bons exemplos. Acesso ao Caderno pelo link: 
http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/files/u 
ploads/instrumentos%20da%20alfabetiza%C3%A7%C3%A3o/Col-
Instrumentos06_Capacidades_Atividades.pdf  
 
- Escutar músicas, registrar suas letras e conversar, coletivamente, sobre o que 
determinados versos querem dizer. (Ex.: “Filhote do Filhote” - Rubinho do Vale; 
“Criança não trabalha” - Palavra Cantada 
https://www.youtube.com/watch?v=lgDOXkKSobM “Bernardo” - Manoel de 
Barros/Crianceiras https://www.youtube.com/watch?v=PTG_TLyFQ Eg ou qualquer 
outra música que suscite discussões mais aprofundadas sobre seu significado.).  
 
- Realizar as atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte 
“Meus escritos e outras coisinhas mais”, a partir da página 13. 

- Produzir suas próprias 
histórias de forma 
convencional, por exemplo: 
relato pessoal. 

- Promover situações de escrita que permitam a consolidação de um conhecimento 
que é muito importante: toda produção escrita tem um objetivo. Qualquer produção 
de texto oral e/ou escrita requer que se estabeleçam as condições de produção, por 
exemplo: Qual gênero vou escrever? Para quê? Para quem? Em qual suporte vai 
circular? Qual estilo de linguagem usar?Há alguns bons exemplos, no livro “Alfaletrar”, 
nas páginas 264; 270, 271.  
 
- “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, “Meus escritos e outras coisinhas 
mais”, a partir da página 13.  
 
- Apresentar aos(às) estudantes exemplos de gêneros de texto, tais como: cartazes de 
campanhas de saúde pública e outros de circulação cotidiana, como bilhetes, contos 
de fadas etc.. Para cada gênero de texto apresentado, realizar atividades 
sistematizadas que estimulem a criança a produzir seus próprios textos (convites de 
aniversário, cartazes, bilhetes, histórias etc.). Essas atividades podem ser feitas em 
pequenos grupos, de forma que possam trocar informações e ajudarem-se 
mutuamente.  
 
- Observar como cada criança registra, por meio da linguagem verbal (palavras, frases, 
pequenos textos, acompanhados ou não de desenhos representativos), suas ideias em 
relação ao tema e ao tipo de texto solicitado. 

- Produzir suas próprias 
histórias como relato pessoal, 
bilhetes, textos com 
informações simples, usando 
a forma de composição de 
gêneros e regras contextuais. 

- Promover situações de escrita que permitam a consolidação de um conhecimento 
que é muito importante: toda produção escrita tem um objetivo. Qualquer produção 
de texto oral e/ou escrita requer que se estabeleçam as condições de produção, por 
exemplo: Qual gênero vou escrever? Para quê? Para quem? Em qual suporte vai 
circular? Qual estilo de linguagem usar?Há alguns bons exemplos, no livro “Alfaletrar”, 
nas páginas 264; 270, 271.  
 
- “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, na parte “Meus escritos e outras 
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

coisinhas mais”, a partir da página 13.  
 
- Entregar às crianças folhas com fotocópias de tirinhas (com poucos quadrinhos) sem 
as falas dos personagens. Solicitar aos(às) alunos(as) que preencham os balões com os 
textos que representem as falas dos personagens, de modo a criarem um texto com 
sentido. 

- Ler, com fluência, textos de 
curta e média extensão. 

- Realizar atividades de leitura que permitam às crianças ampliarem seu vocabulário, 
pois assim, ao lerem, elas já reconhecem a palavra (faz parte do seu léxico mental);  
 
- Realizar atividades que solicitem às crianças acrescentarem determinadas palavras já 
estabelecidas e trabalhadas anteriormente, em certos textos.  
 
- Promover atividades que convidem o(a) aluno(a) a usar seus conhecimentos prévios 
e a levantar hipóteses antes mesmo de iniciar a leitura propriamente dita. Todas essas 
estratégias propiciarão, progressivamente, o desenvolvimento da fluência na leitura.  
 
- Produzir e trabalhar com o “Kit Adivinhas”, compartilhado por Professora Liane 
Araújo, disponível em:  
http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/201 0/03/kit-adivinhas.html  
 
- Jogo “Leitura Fashion” - a criança lê pequenos comandos simples sobre a vestimenta 
da personagem e tem que executá-los corretamente. Disponível em:  
https://www.digipuzzle.net/minigames/decorate/mathgirl/mathgirl_words.htm?lan
guage=portugu ese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/palavras /index.htm  
 
- Promover a leitura coletiva, em voz alta, de livros de literatura, textos de encartes 
infantis de jornais e revistas, textos científicos que respondam a questões de interesse 
da turma. 
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AÇÕES, MEDIAÇÕES E ATIVIDADES 

- ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA E NUMERAMENTO - 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
PADRÃO BÁSICO  
No Padrão Básico, a criança deve ser capaz de: 
 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Identificar e nomear figuras 
planas (círculo, quadrado, 
retângulo e triângulo) em 
desenhos apresentados em 
diferentes disposições ou em 
contornos de faces de sólidos 
geométricos. 

- Explorar o formato, o tamanho e as características dos materiais com os quais se 
trabalha.  
 
- Trabalhar com desafios de agrupamentos por cores e formas com caixas de blocos 
lógicos ou materiais diversos.  
 
- Oportunizar jogos investigativos como “Detetive”, para descrever objetos dentro de 
uma caixa, utilizando apenas o tato (usar peças de blocos lógicos ou toquinhos de 
madeira).  
 
- Observar objetos, cenas ou imagens apresentadas, encontrar as figuras planas 
existentes e nomeá-las. Por exemplo: descobrir quais as figuras planas existem em 
uma caixa de papelão, na cadeira e em outros móveis e objetos do ambiente.  
 
- Propor desafios com "Tangram" (passo a passo da confecção do Tangram:  
https://www.youtube.com/watch?v=7mtf0NVWP FU )  
 
- Propor “Jogo dos Polígonos on-line” - identificar formas geométricas em fotos. 
Disponível em: https://atividade.digital/plataforma/storie/player/i 
ndex.php?saber=175&etapa=0&story=Jogo+do s+Pol%C3%ADgonos  
 
- Jogar “Explorando cores e formas” (sequências de figuras, nomes de figuras 
geométricas e outros desafios), disponível em: 
https://www.educacaodinamica.com.br/plataforma/storie/player/?saber=538&etap
a=0&story=E xplorando%20cores%20e%20formas. 

- Organizar e ordenar objetos 
familiares ou representações 
por figuras, por meio de 
atributos tais como cor, forma 
e medida. 

- Entregar diversos materiais para que as crianças os separem por um atributo 
determinado. Ex.: Peças de Monta Tudo, coleção de tampas de frascos, pedras, folhas, 
garrafas, dentre outros.  
 
- Organizar com as crianças as caixas de brinquedos da sala, classificando-os como: 
JOGOS, BONECAS, CARRINHOS, BLOCOS DE MONTAR etc.  
 
- Apresentar uma sequência de combinação de cores, formas, tamanhos, para que as 
crianças deem continuidade à sequência proposta.  
 
- Propor jogos em que as crianças se agrupem por alguma característica: vestimenta, 
comprimento de cabelo, acessório, etc.  
 
- Jogar “Maior e Menor na Selva” - comparação de animais de diferentes tamanhos: 
https://www.escolagames.com.br/jogos/maiorM enorSelva/ 
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Utilizar números naturais 
como indicadores de 
quantidade ou de ordem em 
diferentes situações 
cotidianas e reconhecer 
situações em que os números 
não indicam contagem, nem 
ordem, mas código de 
identificação. 

- Estimular as crianças a encontrarem similaridades e diferenças entre dois objetos, a 
exemplo do Jogo dos 7 erros.  
 
- Pedir que as crianças observem em casa, na rua e na escola - onde existem numerais 
e o que eles representam.  
 
- Realizar jogos de trilhas numeradas. 
  
- Brincar de Amarelinha com as casas numeradas.  
 
- Construir, coletivamente, um calendário e fazer registros diários nele.  
 
- Relacionar o numeral com a quantidade de objetos apresentados.  
 
- Registrar quantidades com numerais.  
 
- Trabalhar com documentos (RG, CPF), números de telefone e outros.  
 
- Propor o Jogo “Zoo Louco” (contagem de animais). Disponível em:  
https://www.escolagames.com.br/jogos/zooLouc o/ 

 
 
 
PADRÃO INTERMEDIÁRIO  
No Padrão Intermediário, além das habilidades/aprendizagens essenciais descritas no Padrão Básico, a criança deve 
ser capaz de: 

 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

- Descrever e registrar a 
localização e o deslocamento de 
pessoas e de objetos no espaço, 
segundo um dado ponto de 
referência, compreendendo que, 
para a utilização de termos que 
se referem à posição, como 
direita, esquerda, em cima, 
embaixo - é necessário explicitar 
o referencial. 

- Organizar caminhadas pela instituição educativa ou seu entorno, 
observando o percurso do deslocamento realizado.  
 
- Registrar, por meio de desenhos e utilizando setas indicativas, o percurso da 
casa até a instituição educativa.  
 
- Construir com as crianças maquetes e esculturas (representação espacial) ou 
mapas (representação planificada) sobre os espaços, objetos e percursos 
dentro da instituição educativa.  
 
- Propor jogos como “Esconde-Esconde” ou “Caça ao tesouro”, usando 
espaços da escola e mapas enigmáticos.  
 
- Criar circuitos na escola para que as crianças transitem pelo espaço, com 
sinalização, mão única e dupla: a pé ou de triciclo.  
 
- Promover brincadeiras como “Macaco disse” ou “Chicotinho Queimado”, em 
que um adulto ou uma criança dá orientações orais para os demais se 
deslocarem: “para frente”, “para trás”, “para a direita”, “para a esquerda”.  
 
- Acesse o site de programação para jogos que auxiliam na localização 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

espacial: https://code.org/ 

- Relacionar figuras geométricas 
espaciais (cones, cilindros, 
esferas e blocos retangulares) a 
objetos familiares do mundo 
físico. 

- Reproduzir, tridimensionalmente, objetos e ambientes, utilizando-se caixas, 
papelão e outros materiais não estruturados.  
 
- Propor brincadeiras de “detetive”, descobrir objetos dentro de uma caixa, 
utilizando apenas o tato. Ex.: Garrafa - cilindro, bola - esfera etc.  
 
- Trabalhar com obras de arte que ajudem a pensar ambientes domésticos, 
identificando as formas presentes (Ex.: “O Quarto em Arles” - Vincent Van 
Gogh). 

- Estimar e comparar quantidades 
de objetos de dois conjuntos (em 
torno de 20 elementos), por 
estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a 
dois), para indicar “tem mais”, 
“tem menos” ou “tem a mesma 
quantidade''. 

- Organizar, coletivamente, coleções de objetos (folhas, pedras, gravetos) 
coletados em situações diversas.  
 
- Criar um desafio de estimativa: deixe um recipiente em um canto da sala, 
contendo objetos (peças, frutas, brinquedos, bolas de gude) e fixe uma folha 
na parede junto com um pincel, para que as crianças - sem tocar ou contá-los - 
registrem suas hipóteses sobre a quantidade existente no recipiente. O(a) 
professor(a) faz a contagem no tempo estipulado com a turma (final do dia, 
final da semana) para se descobrir a resposta que mais se aproximou do 
número real de objetos.  
 
- Estimar, sem fazer a contagem, se no dia há mais meninos ou meninas 
frequentes.  
 
- Propor jogos (dividindo as crianças em duas equipes) tipo “Bolas ao cesto” e 
mediar, fazendo estimativas com as crianças: “Qual equipe acertou mais? ”; 
“Qual cesto tem menos bolas?”  
 
- Realizar, sistematicamente, jogos como Boliche, Bingo e Baralho com 
mediação do(a) professor(a) para problematizar questões relacionadas ao 
resultado.  
 
- Jogar “Peso-pena ou Peso-pesado?” - Jogo que relaciona estimativa e medidas 
de massa, disponível em: https://www.educacaodinamica.com.br/platafor 
ma/storie/player/?saber=570&etapa=0 

- Comparar comprimentos, 
capacidades ou massas, 
utilizando termos como “mais 
alto”, “mais baixo”, mais 
comprido, mais curto, “mais 
grosso”, “mais fino”, “mais largo”, 
“mais pesado”, “mais leve”, “cabe 
mais”, “cabe menos”, dentre 
outros para ordenar objetos de 
uso cotidiano. 

- Propor ordenamentos diversos das crianças, durante atividades ou 
brincadeiras cotidianas da turma. Ex.: ordem crescente ou decrescente de 
tamanho; organização de brinquedos e materiais do maior para menor e vice-
versa, do mais pesado para o mais leve, do mais escuro para o mais claro e vice-
versa.  
 
- Criar fichas de acompanhamento e registro de medidas das crianças da sala. 
Cada uma delas deverá preencher sua ficha, anotando seu peso, sua altura 
perante medição e problematização do(a) professor(a).  
 
- Utilizar diferentes objetos para as crianças compararem suas características. 
Por exemplo: descrever e organizar os lápis e as canetinhas de acordo com o 
tamanho, a espessura e a tonalidade desses materiais.  
 
- Transferir líquidos, grãos e outros ingredientes para recipientes de formatos 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

variados - tanto com capacidades iguais quanto diferentes - e pedir para 
fazerem as comparações.  
 
- Utilizar copos graduados para medidas ao se realizar receitas culinárias, 
misturas e experimentos com as crianças. 
- Fazer comparações de caminhos diferentes, partindo-se de um ponto para se 
chegar a outro determinado na escola. 
 
- Propor o “Jogo das Medidas”, disponível em: 
https://sesieducacao.com.br/brasil/jogos.php?id =47354 

- Relatar, em linguagem verbal ou 
não verbal, sequência de 
acontecimentos relativos a um 
dia, utilizando, quando possível, 
os horários dos eventos. 

- Trabalhar, no registro da rotina da sala, a inserção dos horários específicos 
(Ex.: Parquinho 15h30, Lanche 16h).  
 
- Conversar sobre a localização temporal de eventos da rotina diária e 
semanal.  
 
- Criar convites para eventos da turma, combinando e registrando dia e 
horário.  
 
- Estimular as crianças a utilizarem os advérbios de tempo (hoje, amanhã, 
ontem, agora, antes, depois) mesmo que elas não os compreendam 
totalmente. 

 
 
 
PADRÃO AVANÇADO  
 
 
No Padrão Avançado, além das habilidades/aprendizagens essenciais descritas nos padrões Básico e Intermediário, a 
criança deve ser capaz de: 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Contar a quantidade de objetos 
de coleções compostas por até 
100 unidades e apresentar o 
resultado por registros verbais e 
simbólicos, em situações de seu 
interesse, como jogos, 
brincadeiras, materiais da sala de 
aula, dentre outros. 

- Utilizar palitos de picolé, tampinhas ou materiais recicláveis para compor 
coleções. Fazer contagem e registrar - de formas diferentes - as quantidades 
encontradas.  
 
- Realizar jogos entre as crianças, criando estratégias para a marcação de pontos.  
 
- Propor um jogo em que as crianças recolham peças ou pequenos objetos de 
coleção, a partir do Jogo de Dado, registrando a quantidade obtida 
acumuladamente a cada rodada, tendo como objetivo chegar primeiro a uma 
quantidade determinada. 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Comparar números naturais de 
até duas ordens em situações 
cotidianas, com e sem suporte da 
reta numérica. 

- Utilizar material manipulativo como colar de contas ou Ábaco para relacionar 
números e quantidades.  
 
- Trabalhar com registro de números naturais, a partir da utilização de material 
dourado.  
 
- Organizar cartazes, propondo - em tabelas e gráficos - a quantidade de crianças 
em cada dia da semana e mês. 
 
- Aproveitar situações de contagem e quantificação para registrar quantidades. Ex.: 
“eleição para escolhas coletivas diversas”. 

- Resolver e elaborar problemas 
de adição e de subtração, 
envolvendo números de até dois 
algarismos, com os significados 
de juntar, acrescentar, separar e 
retirar, com o suporte de 
imagens e/ou material 
manipulável, utilizando 
estratégias e formas de registro 
pessoais. 

- Propor situações-problema que envolvam adição e subtração no cotidiano, que 
possibilitem às crianças o exercício com explicitação do raciocínio por escrito ou 
oral. Ex.: registro do somatório de quantas crianças escolheram cada tipo de 
brinquedo; alimentos que se serviram no refeitório, entre outros.  
 
- Jogar “A adição em nosso dia a dia”, disponível em:  
https://www.educacaodinamica.com.br/plataforma/storie/player/?saber=537
&etapa=0 

- Reconhecer e relacionar 
períodos do dia, dias da semana e 
meses do ano, utilizando 
calendário, quando necessário. 

- Registrar, em calendário no mural da sala, com cores convencionadas, os dias da 
semana, o final de semana, as datas com compromissos, aniversários, eventos da 
escola etc.  
 
- Estimular as crianças a utilizarem os advérbios de tempo (hoje, amanhã, ontem, 
agora, antes, depois).  
 
- Construir e mediar “Jogo da Memória” com cartas relacionadas às ações 
cotidianas e horário em que acontecem (manhã, tarde e noite). 
 
- Propor o jogo “Seguindo sempre juntos” (desafios com os dias da semana), 
disponível em:  
https://www.educacaodinamica.com.br/plataforma/storie/player/?saber=507&
etapa=0&story=S eguindo%20sempre%20juntos…  
 
- Jogar “Calendário Mágico” - desafios sobre leitura de calendário, disponível em: 
https://www.escolagames.com.br/jogos/calenda rioMagico/ 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

 

- ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA E NUMERAMENTO - 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
PADRÃO BÁSICO  
No Padrão Básico, a criança deve ser capaz de: 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Identificar e registrar, em 
linguagem verbal ou não verbal, a 
localização, a orientação e os 
deslocamentos de pessoas e de 
objetos no espaço, 
considerando-se mais de um 
ponto de referência, e indicar 
mudanças de direção e de 
sentido. 

- Fazer comparações de trajetos diferentes, criados por pequenos grupos de 
crianças, partindo de um ponto para se chegar a outro determinado na escola.  
 
- Promover às crianças o manuseio de mapas simples de cidades, 
estabelecimentos etc, com mediação do(a) professor (a); criar mapa do bairro e 
entorno da escola após observação dos percursos realizados pela turma. 
  
- Jogos de trilha (estilo “Jogo da Vida”, com temáticas relacionadas aos projetos e 
assuntos de interesse da turma). 
 
- Propor atividades no computador, sempre que possível, acessando o Google 
Earth: https://earth.google.com/web/ 

- Reconhecer, nomear e 
comparar figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e esfera), 
relacionando-as com objetos do 
mundo físico. 

- Propor construção de origamis simples, observando as figuras formadas durante 
sua execução. 
  
- Buscar fotos de locais a serem reproduzidos tridimensionalmente pelas crianças, 
utilizando materiais não estruturados (toquinhos, rolos de papelão, caixas etc.).  
 
- Produzir e oferecer um Jogo da Memória onde os pares sejam figuras geométricas 
espaciais e objetos do cotidiano que possuam a mesma forma. Ex.: cubo/dado ou 
puff, esfera/lustre esférico, cone/chapéu de festa de aniversário, bloco 
retangular/tijolo, cilindro/latas ou velas etc. 
 
- Jogo “Modelos em 3D”, disponível em:  
https://www.digipuzzle.net/minigames/build/buil_patterns.htm?language=port
uguese&linkback =../../pt/jogoseducativos/matematica/index.htm 

- Reconhecer, comparar e 
nomear figuras planas (círculo, 
quadrado, retângulo e triângulo), 
por meio de características 
comuns, em desenhos 
apresentados em diferentes 
disposições ou em sólidos 
geométricos. 

- Dialogar com História da Arte, trabalhando com obras que conjugam diversos 
elementos, tais como: Picasso, Mondrian, Matisse, Kandinsky, Volpi, Portinari, 
Tarsila do Amaral, entre outros. 
 
- Jogo “Aventura Geométrica” - capturar figuras geométricas pré-determinadas 
com submarino) https://www.escolagames.com.br/jogos/aventur ageometrica/ 

- Estabelecer a equivalência de 
valores entre moedas e cédulas 
do Sistema Monetário Brasileiro 
para resolver situações 
cotidianas. 

- Jogos de Faz de Conta - vendinha, banco, supermercado com dinheiro de 
brinquedo - e registros coletivos pela turma sob mediação do(a) professor(a).  
 

- Realizar atividades do “Almanaque para Alfabetização e Letramento”, páginas 
69 a 73 (cédulas brasileiras).  
 
- Propor desafios que relacionam valores de moedas e cédulas. Ex.: “Quantas 
moedas de R$0,50 (cinquenta centavos) são necessárias para se completar R$2,00 
(dois reais)  
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Construir um jogo de dominó, evidenciando a equivalência entre cédulas e 
moedas.  
 
- Jogo de Memória com cédulas - jogo da memória clássico, relacionando valores e 
cédulas, disponível em:  
https://www.digipuzzle.net/minigames/mathmemory/mathmemory_brazilian_re
al_bills.htm?langu age=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativ 
os/matematica-dinheiro/index.htm 

 
 
 
PADRÃO INTERMEDIÁRIO  
 
No Padrão Intermediário, além das habilidades/aprendizagens essenciais descritas no Padrão Básico, a criança deve 
ser capaz de: 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Construir sequências de 
números naturais, em ordem 
crescente ou decrescente, a 
partir de um número 
qualquer, utilizando uma 
regularidade estabelecida. 

- Apresentar tabelas numéricas com ausência de alguns dos numerais, para que a 
criança complete as lacunas.  
 
- Contar, propor brincadeiras e escrever sequências numéricas de 1 em 1; de 2 em 2; 
de 5 em 5 etc.  
 
- Propor jogos on-line de sequências numéricas diversas. 
 
- Jogo “Labirinto 123”:  
https://www.digipuzzle.net/minigames/mathmaze/mathmaze_count.htm?languag
e=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm  
- Jogo “Completando os números” - (jogo de completar sequências numéricas) 
https://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros/  
- Jogo “Brincando com as dezenas”:  
https://www.educacaodinamica.com.br/plataforma/storie/player/?saber=271&eta
pa=0  
- Jogo “Sequência Numérica”:  
https://www.educacaodinamica.com.br/plataforma/storie/player/?saber=217&eta
pa=0 
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APPIA INFÂNCIA | AÇÕES, MEDIAÇÕES, ESTIMULAÇÕES E ATIVIDADES PARA A INFÂNCIA 

 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Comparar e ordenar 
números naturais (até a 
ordem de centenas) pela 
compreensão de 
características do sistema de 
numeração decimal (valor 
posicional e função do zero). 

- Propor desafio de construir um numeral, dando pistas sobre o algarismo de cada 
unidade.  
 
- Trabalhar com “fichas sobrepostas” (conjunto de fichas que permitem escrever os 
números de 0 a 999), pode ser confeccionado ou ser jogado on line em:  
https://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=16&jog
o=Cartelas+So brepostas  
 
- Utilizar o material dourado para compor e decompor quantidades (material 
dourado on-line disponível em):  
https://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=13&jog
o=Material%20 Dourado%20Virtual  
 
- Brincar de “Bingo Sonoro 1-100”  
https://www.digipuzzle.net/minigames/wordbingo/wordbingo_one_till_hundred_p
t.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-
contando/index.htm 

- Construir fatos básicos da 
adição e da subtração e 
utilizá-los no cálculo mental 
ou escrito. 

- Usar pentes de ovos como tabuleiros individuais. Ao jogar dois dados, a criança 
preencherá espaços do seu tabuleiro de acordo com o somatório dos números 
sorteados. Vence quem terminar de preencher primeiro o seu tabuleiro. Variações: 
entregar tabuleiro completo e retirar peças de acordo com jogo de dados; propor 
preencher cada espaço com duas ou mais peças etc.  
 
- Propor situações-problema e desafios cotidianos que mobilizem cálculos mentais 
(exatos ou aproximados) de adição e de subtração; ações que demandem reunir ou 
retirar quantidades determinadas.  
 
- Propor jogos de adição e de subtração on-line: 
Jogo “Antecessor e Sucessor” - descobrir o antecessor ou o sucessor do número  
resultante da soma ou da subtração proposta:  
https://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/ 
Jogo “Resolvendo as subtrações”:  
https://www.educacaodinamica.com.br/plataforma/storie/player/?saber=346&eta
pa=0  
Jogo “Enigmas matemáticos” (soma e subtração até 10):  
https://www.digipuzzle.net/kids/animalcartoons/puzzles/mathriddles_till_10.htm?l
anguage=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-
ate10/index.htm  
Jogo “Monstro Guloso” (soma e subtração até 10), disponível em:  
https://www.digipuzzle.net/minigames/hungrymonster/hungrymonster_math.htm?
language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-
ate10/index.htm  
Jogo “Retirar ou diminuir= diminuir” :  
https://www.educacaodinamica.com.br/plataforma/storie/player/?saber=260&eta
pa=0  
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Estimar, medir e comparar 
capacidade e massa, 
utilizando estratégias 
pessoais e unidades de 
medida não padronizadas e 
padronizadas (litro, mililitro, 
grama e quilograma). 

- Transferir líquidos, grãos e outros ingredientes para recipientes de formatos variados 
- tanto com capacidades iguais quanto diferentes - e pedir para fazerem as 
comparações. 
 
- Estabelecer medidas de objetos e ambientes, utilizando pés e mãos, fitas e barbantes 
e registrá-las; compará-las com as medidas aferidas por meio de fitas métricas e 
trenas.  
 
- Jogar “Pensando e Pesando” – problemas envolvendo medidas de massa. Disponível 
em: 
https://www.educacaodinamica.com.br/plataforma/storie/player/?saber=590&etap
a=0 

- Indicar a duração de 
intervalos de tempo entre 
duas datas, como dias da 
semana e meses do ano, 
utilizando calendário, para 
planejamentos e organização 
de agenda. 

- Utilizar o calendário linear para organização das atividades ou projetos da turma, 
criando com as crianças um cronograma para isso.  
 
- Propor o registro de eventos nas agendas individuais dos(as) estudantes e 
cotidianamente fazer relações entre intervalos para a realização dos 
compromissos/tarefas agendados.  
 
- Jogar “Organizando os meses do ano”, disponível em:  
https://www.educacaodinamica.com.br/plataforma/storie/player/?saber=498&et
apa=0  
 
- Compartilhar o jogo on-line “Era dos Dinossauros”, cujo objetivo é capturar páginas 
do calendário para o retorno ao presente. Disponível em:  
https://www.escolagames.com.br/jogos/eraDos Dinossauros/ 

 
 
 
PADRÃO AVANÇADO  
 
No Padrão Avançado, além das habilidades/aprendizagens essenciais descritas nos padrões Básico e Intermediário, a 
criança deve ser capaz de: 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Compor e decompor 
números naturais de até três 
ordens, com suporte de 
material manipulável, por 
meio de diferentes adições. 

- Explorar e utilizar o material dourado para construir hipóteses sobre a constituição 
de números propostos pelo(a) professor(a) e compor e decompor quantidades. 
Material dourado on-line, disponível em: 
https://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=13&jogo
=Material%20 Dourado%20Virtual)  
 
- Realizar operações com o material dourado e com o ábaco.  
 
- Realizar registros do raciocínio utilizado para a resolução de problemas propostos. 
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Resolver e elaborar 
problemas de adição e de 
subtração, envolvendo 
números de até três ordens, 
com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar, utilizando 
estratégias pessoais ou 
convencionais. 

- Propor às crianças situações-problema que possibilitem o exercício e a explicitação – 
por escrito ou oral - do raciocínio utilizado.  
 
- Trabalhar com “fichas sobrepostas” - conjunto de fichas que permitem escrever os 
números de 0 a 999, podendo ser confeccionado ou acessado em:  
https://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=16&jogo
=cartelas+sob repostas  
 
- Jogar “A adição em nosso dia a dia”, disponível em:  
https://www.educacaodinamica.com.br/plataforma/storie/player/?saber=537&et
apa=0  
 
- Compartilhar o jogo “Estão sumindo bichos no zoológico”. Acesso em:  
https://www.educacaodinamica.com.br/plataforma/storie/player/?saber=305&et
apa=0 

- Estimar, medir e comparar 
comprimentos de lados de 
salas (incluindo contorno) e 
de polígonos, utilizando 
unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas 
(metro, centímetro e 
milímetro) e instrumentos 
adequados. 

- Estimar quantos palmos/passos determinado objeto ou local possui.  
 
- Realizar medições com instrumentos diversos (régua, fita métrica, trena, palmo, 
polegada). 

 
  

 

- ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA E NUMERAMENTO - 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
PADRÃO BÁSICO  
 
No Padrão Básico, a criança deve ser capaz de: 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Descrever e representar, por 
meio de esboços de trajetos 
ou utilizando croquis e 
maquetes, a movimentação 
de pessoas ou de objetos no 
espaço, incluindo mudanças 
de direção e sentido, com 
base em diferentes pontos de 
referência. 

- Construir com as crianças, maquetes e esculturas (representação espacial) ou mapas 
(representação planificada) dos espaços, objetos e percursos dentro da instituição 
educativa.  
 
- Propor jogos como “Esconde-esconde” ou “Caça ao tesouro”, usando espaços da 
escola e mapas enigmáticos.  
 
- Propor visitas virtuais a museus (com roteiros construídos previamente). Ex.: MASP: 
https://artsandculture.google.com/partner/masp 
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Consolidar os fatos básicos 
da adição e da subtração para 
o cálculo mental ou escrito. 

- Lançar desafios relacionados aos fatos básicos da adição e da subtração, com cálculos 
mentais e registros dos resultados por escrito.  
 
- Propor o jogo “Mestres da Tabuada” - trabalha os fatos com desafios. Disponível 
em: https://www.escolagames.com.br/jogos/mestreD aTabuada/ 
  
- Jogar “Vamos Calcular” - desafios de cálculos mentais. Disponível em:  
https://www.educacaodinamica.com.br/plataforma/storie/player/?saber=584&et
apa=0 

- Resolver e elaborar 
problemas de adição e 
subtração com os significados 
de juntar, acrescentar, 
separar, retirar, comparar e 
completar quantidades, 
utilizando diferentes 
estratégias de cálculo exato 
ou aproximado, incluindo 
cálculo mental. 

- Propor às crianças situações-problema contextualizadas, que lhes possibilitem o 
exercício do raciocínio e sua explicitação por escrito ou oral.  
 
- Trabalhar com cálculo mental no jogo “Roleta”, disponível em:  
https://wordwall.net/pt/resource/7243525/c%c3%a1lculo-mental-
daadi%c3%a7%c3%a3o/c%c3%a1lculo-mentalenvolvendo-adi%c3%a7%c3%a3o 

- Estimar, medir e comparar 
comprimentos, utilizando 
unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas 
mais usuais (metro, 
centímetro e milímetro) e 
diversos instrumentos de 
medida. 

- Estimar quantos palmos/passos há em determinado local e realizar medições com 
instrumentos diversos.  
 
- Fazer comparações entre objetos de tamanhos variados, realizando estimativas sobre 
suas medidas e comprovando suas hipóteses, posteriormente, com medições 
padronizadas. 

- Estimar e medir capacidade 
e massa, utilizando unidades 
de medida não padronizadas 
e padronizadas mais usuais 
(litro, mililitro, quilograma, 
grama e miligrama), 
reconhecendo-as em leitura 
de rótulos, embalagens e 
outros. 

- Confeccionar receitas, observando as medidas da embalagem e as quantidades 
solicitadas para sua execução, utilizando copo graduado ou outras formas alternativas 
para balizar as medidas de massa (xícara, colher, copo etc.).  
 
- Trabalhar com o “Jogo das unidades de massa”, disponível em:  
https://wordwall.net/pt/resource/5002426/medid a-de-massa 
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PADRÃO INTERMEDIÁRIO  
 
No Padrão Intermediário, além das habilidades/aprendizagens essenciais descritas no Padrão Básico, a criança deve 
ser capaz de: 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Identificar características do 
sistema de numeração decimal, 
utilizando a composição e a 
decomposição de número 
natural de até quatro ordens. 

- Propor desafio de construir um numeral, dando pistas sobre o algarismo de cada 
unidade.  
 
- Utilizar o material dourado para compor e decompor quantidades, realizando 
registros. Material dourado on-line encontra-se disponível em:  
https://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=13&jo
go=Material%20 Dourado%20Virtual  
 
- Trabalhar com “fichas sobrepostas” - conjunto de fichas que permitem escrever os 
números de 0 a 9 999, podendo ser confeccionado ou acessado em:  
https://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=16&jo
go=Cartelas+So brepostas 

- Ler, escrever e comparar 
números naturais até a ordem 
de unidade de milhar, 
estabelecendo relações entre 
os registros numéricos e em 
língua materna. 

- Propor o jogo “Batalha dos Números” - modalidade “fácil”, disponível em:  
https://www.escolagames.com.br/jogos/batalha Numeros/  

- Ler horas, em relógios digitais 
e analógicos, e reconhecer a 
relação entre hora e minutos e 
entre minuto e segundos. 

- Estimular o uso do relógio como instrumento de contagem do tempo.  
 
- Organizar a rotina da turma com desenhos de relógio indicando a hora de cada 
atividade no quadro. Inicialmente, o(a) professor(a) faz o registro. Depois, com o 
tempo, as crianças o farão autonomamente, interagindo com os colegas.  
 
- Confeccionar Jogo de Bingo das Horas, ou Dominó, alternando na cartela ou peças, 
imagens das horas marcadas em relógios analógicos e digitais.  
 
- Jogar “Aprendendo as horas” (desafios de registrar, analogicamente, horas dadas 
no relógio digital). Disponível em:  
https://www.escolagames.com.br/jogos/aprende ndoHoras/  
 
- Propor o jogo “Como medimos o tempo? ”, disponível em:  
https://www.educacaodinamica.com.br/plataforma/storie/player/?saber=501&
etapa=0  
 
- Propor o jogo “Relógio analógico + digital”, disponível em:  
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/linkpuzzle_analogue_digital_c
locks.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/horas/index
.htm 

- Ler, interpretar e comparar 
dados apresentados em tabelas 
de dupla entrada, gráficos de 
barras ou de colunas, 

- Organizar e registrar - em tabelas ou gráficos - a quantidade de materiais 
utilizados, a pontuação de jogos, o inventário de livros, brinquedos etc.  
 
- Fazer pesquisas de opinião com a turma (brinquedos favoritos, alimento favorito, 
nome da turma) e registrar o resultado em gráficos construídos conjuntamente com 
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

envolvendo resultados de 
pesquisas significativas, 
utilizando termos como maior e 
menor frequência e 
apropriando-se desse tipo de 
linguagem para compreender 
aspectos significativos da 
realidade sociocultural. 

as crianças.  
 
- Decidir programações (eventos, atividades de projetos) em assembleia, registrando 
o resultado em formato de gráfico ou tabela.  
 
- Apresentar tabelas ou gráficos - de temas de interesse da turma - para análise e 
interpretação pelas crianças. 

 
 
 
PADRÃO AVANÇADO  
 
No Padrão Avançado, além das habilidades/aprendizagens essenciais descritas nos padrões Básico e Intermediário, a 
criança deve ser capaz de: 
 

HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Resolver e elaborar problemas 
de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 
10), com os significados de 
adição de parcelas iguais, 
proporcionalidade, 
combinatória e elementos 
apresentados em disposição 
retangular, utilizando 
diferentes estratégias de 
cálculo e registros. 

- Propor problemas para resolução com utilização de material concreto, registro 
escrito ou cálculo mental.  
 
- Jogar “Relações entre adição e subtração e multiplicação e divisão”, disponível 
em: 
https://www.educacaodinamica.com.br/plataforma/storie/player/?saber=524&eta
pa=0  
 
- Mediar partidas de “Salute”: jogo de baralho (sem valetes, damas, reis e coringas). Jogam de 
três pessoas, sendo que um é o juiz (que embaralha e distribui as cartas meio a meio), sentando-
se onde pode ver ambos jogadores. Quando o juiz diz “Salute”, os dois jogadores pegam a carta 
de cima do monte sem olhá-la, posicionam acima dos olhos sem saber seu valor, apenas o 
oponente vê a carta do outro. O juiz olha as duas cartas e informa para os jogadores o resultado 
da multiplicação entre as cartas. Cada jogador sabe que um dos fatores da multiplicação é a carta 
do oponente, assim, seu objetivo é descobrir sua carta, utilizando-se desses dados: o jogador 
que acertar a sua carta primeiro ficam com as duas cartas. O vencedor é aquele que conseguir 
juntar mais cartas.  
 
- Confeccionar “Jogo da Memória” onde os pares sejam o fato fundamental e sua 
resposta.  
 
- Propor o jogo “Quebra-cabeça da multiplicação”, disponível em:  
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath.htm?language=p
ortuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematicamultiplicacao/index.ht
m  
 
- Propor o Jogo “Pacman - Multiplicações”, disponível em:  
https://www.digipuzzle.net/minigames/pacman/pacman_multiplications.htm?lan
guage=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-
multiplicacao/index.htm 
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HABILIDADES/APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

SUGESTÕES DE AÇÕES, MEDIAÇÕES, ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Resolver e elaborar problemas 
que envolvam a comparação e 
a equivalência de valores 
monetários do sistema 
brasileiro, em situações de 
compra, venda e troca. 

- Propor brincadeiras de “lojinha”, “supermercado”, utilizando notas e moedas de 
brinquedo para vivenciar a situação e realizar registros diversos e problematizações 
a partir do conhecimento adquirido.  
 
- Propor o jogo “Casa de Carnes” que trabalha multiplicação e valor das cédulas 
brasileiras, disponível em:  
https://www.escolagames.com.br/jogos/casaDe Carne/ 
 
- Propor o jogo “Dar o troco”, disponível em: 
https://www.digipuzzle.net/minigames/cashregister/cashregister_brazilean_real.ht
m?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-
dinheiro/index.htm 
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Referências Bibliográficas para Estudo e Pesquisa 

 
Este capítulo objetiva trazer para os(as) professores(as) indicações de livros, vídeos, e 
diversos materiais que auxiliem na qualificação do fazer pedagógico e no aprofundamento 
dos estudos e construção do conhecimento destes(as) profissionais. 

 
Documentação oficial: 
 
BRASIL, Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal nº 
9394 e leis complementares. Diário Oficial da União. Brasília, 20 de dezembro de 1996. 

BRASIL, Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação. Lei Federal nº 13.005. Diário Oficial 
da União. Brasília, 26 de junho de 2014. 

BRASIL, Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - 
Resolução Nº 5, de 17 de dezembro de 2009. SEB/CEB  

BRASIL, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica/ Ministério da Educação. 
Secretária de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. – Brasília: MEC, SEB, 
DICEI, 2013 

BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Portaria nº 1.570. Diário Oficial 
da União. Brasília, 20 de dezembro de 2017. 

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal.Secretaria Municipal de Educação Proposições 
Curriculares Ensino Fundamental: Textos introdutórios - Desafios da Formação- SMED, 2010. 

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal.Secretaria Municipal de Educação Proposições 
Curriculares Ensino Fundamental: Arte- SMED, 2010. 

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal.Secretaria Municipal de Educação Proposições 
Curriculares Ensino Fundamental: Ciências- SMED, 2010 

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal.Secretaria Municipal de Educação Proposições 
Curriculares Ensino Fundamental: Educação Física- SMED, 2010. 

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal.Secretaria Municipal de Educação Proposições 
Curriculares Ensino Fundamental:Geografia- SMED, 2010 

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal.Secretaria Municipal de Educação Proposições 
Curriculares Ensino Fundamental: História- SMED, 2010. 

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal.Secretaria Municipal de Educação Proposições 
Curriculares Ensino Fundamental: Língua Inglesa - SMED, 2010. 
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BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal.Secretaria Municipal de Educação Proposições 
Curriculares Ensino Fundamental: Língua Portuguesa- SMED, 2010. 

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal.Secretaria Municipal de Educação Proposições 
Curriculares Ensino Fundamental: Matemática - SMED, 2010 

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal.Secretaria Municipal de Educação Desafios da Formação: 
Proposições Curriculares para a Educação Infantil- volumes 1 e 2 - SMED, 2016. 

BELO HORIZONTE. Percursos Curriculares e Trilhas de Aprendizagens para a Rede Municipal de 
Educação de Belo Horizonte em Tempos de Pandemia. SMED, 2021. Disponível em 
<https://prefeitura.pbh.gov.br/wiki/educacao/percursos-curriculares/doku.php/inicio>  

 
Videos: 
 
FOCHI, Paulo S. A BNCC para a Educação Infantil. Youtube, 2019. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=HLk7hsj3LUk&t=63s> 
FOCHI, Paulo S. & TRAVESSINI, Clarisse. A Base Nacional Comum Curricular e a Educação 
Infantil. Youtube, 15 de abr. de 2020. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=uB8CQPr8jf8 

 
Campos de Experiências: 

 
BARBOSA, Maria Carmen Silveira; RICHTER, Sandra Regina Simonis; Campos de Experiência: 
uma possibilidade para interrogar o currículo. In: Campos de experiências na escola da infância: 
contribuições italianas para inventar um currículo de educação infantil brasileiro/ Daniela Franco, 
Maria Carmen Silveira Barbosa, Ana Lúcia Goulart de Faria (orgs). Campinas, SP: Edições Leitura 
Crítica. 2015. 

FOCHI, Paulo Sérgio. Ludicidade, continuidade e significatividade nos campos de experiência. In: 
FINCO Daniela, BARBOSA, Maria Carmem Silveira; FARIA, Ana Lúcia Goulart de; (orgs). Campos 
de experiência na escola da infância: contribuições italianas para inventar um currículo de educação 
infantil brasileiro. Campinas, SP: Leitura Crítica, 2015. 

SOUZA, Solange Jobim. Infância e Linguagem – Bakhtin, Vygotsky e Benjamin. 13 ed. Campinas, 
SP: Papirus, 2012. Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico. 

 
Videos: 
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NEPEI. Currículo e Campos de experiências na Educação Infantil. Youtube. 2021. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=F7WRD5Z1Pgw&t=127s> 

 

“Corpo, Gestos e Movimentos” 
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