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PLANEJAMENTO 

 

O Planejamento anual para a faixa etária zero a cinco anos com base no Referencial 

Curricular Nacional da Educação Infantil – RCNEI define dois âmbitos de experiências: 

Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo. É preciso ressaltar que esta 

organização possui um caráter instrumental e didático, devendo os professores ter 

consciência, em sua prática educativa, que a construção de conhecimentos se processa de 

maneira integrada e global e que há inter-relações entre os diferentes âmbitos a serem 

trabalhados com as crianças que são constituídos pelos seguintes eixos de trabalho: Identidade 

e autonomia, Movimento, Artes visuais, Música, Linguagem oral e escrita, Natureza e 

Sociedade, e Matemática. 

             O trabalho direto com crianças pequenas exige que o professor tenha uma 

competência polivalente. Ser polivalente significa que ao professor cabe trabalhar com 

conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos essenciais até 

conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento. Este caráter 

polivalente demanda, por sua vez, uma formação bastante ampla do profissional que deve 

torrnar-se, ele também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo 

com seus pares, dialogando com as famílias e a comunidade e buscando informações 

necessárias para o trabalho que desenvolve.  

             São instrumentos essenciais para a reflexão sobre a prática direta com as crianças a 

observação, o registro, o planejamento e a avaliação. Compreendendo a criança como 

sujeito sócio histórico que se desenvolve a partir das relações que vivencia, podemos afirmar 

que os primeiros movimentos de uma criança se iniciam desde o ventre materno onde começa 

a relação afetiva entre mãe e filho.  Assim, a capacidade de movimentar-se já se encontra 

presente desde antes do nascimento e se estende por toda vida. Após o nascimento a criança 

passa a se relacionar com seus cuidadores, outras crianças e com o meio em que vive de modo 

compreensível para que isto ocorra, pressupõe-se que ela se expresse por meio da linguagem 

do movimento. O movimento é imprescindível na infância e permite à criança pequena à 

apropriação da cultura e a construção do conhecimento.  

           Nesta direção, estudos demonstram que o cérebro humano, desenvolve a maioria das 

conexões neuronais durante a primeira infância e a atenção proporcionada à criança nesta fase 

irá refletir mais tarde em todo o seu aprendizado, inclusive na aprendizagem da leitura e da 

escrita. Desse pressuposto decorre que a subjetividade da criança é desenvolvida e estimada 

no ambiente escolar infantil, pois é um espaço concebido para ser lúdico, favorecer as trocas 

afetivas como o toque, o diálogo, os jogos, brinquedos e brincadeiras. Cabe lembrar que é 

papel da escola propiciar desafios e promover a formação cultural, ética, estética e política da 

criança cidadã. 
  

OBJETIVOS PARA CRIANÇAS DE ZERO A TRÊS ANOS 

 

 Experimentar e utilizar os recursos de que dispõem para a satisfação de suas necessidades 

essenciais, expressando seus desejos, sentimentos, vontades e desagrados, agindo com 

progressiva autonomia; 

 Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo progressivamente seus limites, sua 

unidade e as sensações que ele produz;  

 Interessar-se progressivamente pelo cuidado com o próprio corpo, executando ações simples 

relacionadas à saúde e higiene; 

 Brincar; 

 Relacionar-se progressivamente com mais crianças, com seus professores e com demais 

profissionais da instituição, demonstrando suas necessidades e interesses. 
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PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE 

 

INFORMAÇÕES GERAIS DE 0 A 1 ANO 

O primeiro ano de vida será de grandes avanços em todas as áreas de desenvolvimento. As 

atividades predominantes serão as sensoriais e motoras. Em poucos meses a criança passará 

de uma atividade reflexa a um controle voluntário dos movimentos. Aproximadamente aos 

oito meses começará a utilizar a pinça para segurar objetos, aos nove engatinhará e antes de 

cumprir um ano talvez já esteja dando os primeiros passos e dizendo algumas palavras. Todas 

essas destrezas, por pequenas que pareçam, estão vinculadas umas às outras. Isto será 

especialmente certo no primeiro ano de vida, durante o qual não será possível diferenciar a 

maturidade cognitiva da motora. O primeiro ano de vida será o cenário do desenvolvimento 

de importantes mudanças cognitivas e perceptivas. Aprenderá por imitação, a sua capacidade 

de memória será ampliada e aparecerão as noções de permanência de objetos e de efeito. 

Formar vínculos afetivos seguros, conhecer-se, confiar em suas próprias potencialidades, ter 

suficiente segurança pessoal para tomar a iniciativa e saber relacionar-se com o mundo e 

acreditar nele, são os principais aspectos que a criança deverá começar a cimentar desde o 

primeiro ano de vida. Os vínculos seguros serão sempre uma condição necessária para o 

desenvolvimento de uma personalidade equilibrada e feliz. 

Para um plano de atividades de estimulação os objetivos gerais estão intimamente 

relacionados e as atividades de cada objetivo geral foram selecionadas com a intenção de 

promover o desenvolvimento integral a partir de perspectivas diferentes e complementares 

entre si.  

O educador deverá ter em mente que o cumprimento dos objetivos gerais não ocorrerá graças 

à realização isolada de uma atividade, mas sim sobre a base de uma combinação de várias 

atividades que são feitas de maneira sequencial e contínua em torno do mesmo objetivo. 

Tipos de atividades segundo a sua importância 

Existem atividades que deverão ser mais repetidas que outras, devido à sua relevância na 

consecução das destrezas-chaves. O educador deve levar em consideração que a repetição do 

jogo, das histórias e das experiências artísticas produz muito prazer e segurança emocional e, 

ao mesmo tempo, facilita a passagem de uma etapa de desenvolvimento para outra mais 

avançada. Repita as atividades variando os materiais de trabalho, o tema e o lugar. 

Para adequar melhor às atividades observar às idades correspondentes, selecione as 

habilidades que a criança deveria alcançar para a sua idade e leia atentamente as experiências 

de aprendizagem e determine qual ou quais podem ser incluídas como parte de seu 

planejamento. 

É necessário conhecer as características correspondentes a cada faixa etária e após segue uma 

programação de atividades por trimestre. 

O quadro abaixo constitui em um guia para que o facilitador organize as sessões, mas não 

pretende ser uma camisa-de-força.  Cada criança vivencia um entorno diferente, sendo que o 

programa deverá atender às necessidades individuais de aprendizagem, considerando que cada 

criança evolui de forma diferente. 

As sextas-feiras são dedicadas a trabalhar somente experiências de aprendizagem. Os quadros 

3, 6, 9 e 12 estão em branco, com a intenção de que a facilitadora identifique atividades 

diárias, escolhidas entre os objetivos trabalhados na quinzena anterior. Para selecionar essas 

atividades, deve-se considerar: 

 O interesse mostrado pela criança nessas: uma atitude de desinteresse poderia 

significar que a atividade está fora da faixa etária, ou que ela já tem esse domínio e, 

portanto, não chama sua atenção. Repita as atividades nas quais a criança demonstra 

interesse, aumentando progressivamente seu nível de dificuldade. 

 Atividades cujos objetivos específicos ainda não tiverem sido alcançados. 
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Recorde que a intenção das semanas 3, 6, 9 e12 não é necessariamente cumprir todos os 

objetivos específicos. Se a criança não os atingir nessas semanas, terá essa oportunidade na 

execução dos futuros planejamentos. Trabalhe de forma especial as atividades cujos objetivos 

específicos ainda não tiverem sido alcançados. 

 

Então o facilitador deverá avaliar e conhecer as atitudes da criança frente às diferentes 

situações de jogo e da exploração: a maneira como observa e manuseia os brinquedos e 

materiais, seus gestos expressões faciais, o tempo de atenção e concentração e seus resultados 

finais são indicadores dos seus interesses e capacidades. 

 

Recorde-se que o desenvolvimento infantil não é linear e, portanto, existem desníveis entre o 

progresso e a maturação de uma e outra área. Será tarefa do facilitador conhecer o perfil de 

desenvolvimento de cada criança para potencializá-la ao máximo. 

 

 

BERÇÁRIO I 

 

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES DE 4 A 6 MESES (SEGUNDO TRIMESTRE) 
OBJETIVO

S 

ÁREAS DE 

DESENVOLVIMENTO 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 
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OBJETIVO 1 

OBJETIVO 1 

OBJETIVO 1 
OBJETIVO 1 
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ÁREA DE 

LINGUAGEM 

ATIVIDADE 5 ATIVIDADE 5  

ÁREA COGNITIVA ATIVIDADE 9,10,11 ATIVIDADE 9,10,11  
ÁREA MOTORA ATIVIDADE 12 ATIVIDADE 12  

OBJETIVO 4 

OBJETIVO 4 

ÁREA 

SOCIOAFETIVA 

ATIVIDADE 4  ATIVIDADE 4 
 

  

ÁREA MOTORA ATIVIDADE 15 ATIVIDADE 15  

 

 

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES DE 7 A 9 MESES (TERCEIRO TRIMESTRE) 
OBJETIVOS ÁREAS DE 

DESENVOLVIMENTO 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

  S T Q Q S S T Q Q S S T Q Q S 
OBJETIVO 1 

OBJETIVO 1 

OBJETIVO 1 

OBJETIVO 1 

ÁREA SOCIOAFETIVA ATIVIDADE 1 
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AS

 

 

ATIVIDADE 1 
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ÁREA DE LINGUAGEM ATIVIDADE 5 ATIVIDADE 5  
ÁREA COGNITIVA ATIVIDADE 9,10 ATIVIDADE 9,10  
ÁREA MOTORA ATIVIDADE 12 ATIVIDADE 12  

OBJETIVO 4 

OBJETIVO 4 

ÁREA SOCIOAFETIVA ATIVIDADE 4  ATIVIDADE 4 

 

  
ÁREA MOTORA ATIVIDADE 15 ATIVIDADE 15  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


