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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. 

 

PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE 
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INFORMAÇÕES GERAIS DOS 2 AOS 3 ANOS 

A criança de 2 a 3 anos começará o ano subindo escadas, com o apoio do corrimão, e ainda correndo 

de forma incipiente; e chegará aos 24 meses pulando com um pé, balançando-se, subindo as escadas 

sem nenhum tipo de ajuda e dando voltas, evitando obstáculos e freando durante as corridas. 

Move cada um dos dedos de forma voluntária e independente e aperfeiçoa a capacidade de abertura de 

pinça. Fará colares de contas, figuras geométricas num tabuleiro, corrigindo rapidamente seus erros, 

recortará tiras de papel e se deleitará brincando com massinha de modelar. Seus traços evidenciam sua 

rápida maturidade cognitiva. Se aos 24 meses seus rabiscos eram fracos e imprecisos, aos 36 serão 

mais fortes e intencionais, mostrarão círculos, linhas verticais, horizontais e inclinadas e o esboço de 

uma figura humana.  

Com três anos completos, articulará frases com seis palavras e será capaz de narrar suas experiências 

de uma maneira mais fluida e clara. 

Seu jogo simbólico possibilitará a ela assumir papéis com de mãe ou de médico. Ao realiza essas 

representações, a criança-além de encontrar um lugar para si no mundo-tem a possibilidade de 

experimentar situações da vida real, assimilando experiências prazerosas e desagradáveis. 

Desenvolverá, nesse período, noções de quantidade e temporalidade. Será capaz de diferenciar entre 

um e muitos. Sua capacidade de atenção, concentração e memória se desenvolverão mais ainda, com o 

que poderá gozar momentos mais longos de brincadeiras e leituras de contos infantis. A evolução nas 

suas percepções e noções espaciais permitirá a ela interiorizar o conceito de grande, pequeno, em cima 

e embaixo, com o que separará objetos de diferentes dimensões e os localizará no espaço. 

MATERNAL I (2 a 3 anos) 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

SEMANA 1: Leio histórias com meus pais; Bingo de objetos familiares; Jogo da caixa de surpresas; 

Brincamos na floresta enquanto Seu Lobo não vem; Bordar ao redor de uma figura.  

 

SEMANA 2: Aprendendo palavras carinhosas; A palavra diferente; Recordo os objetos; O trenzinho; 

Recolho sementes de frutas e as organizo em potes. 

  

SEMANA 3: Expresso meu amor cantando; Classifico os objetos pelo seu uso; Resolvo adivinhações; 

Veja o que eu faço; Faço construções com blocos de montar. 

 

SEMANA 4: Jogo do ursinho que vai passear; Monto quebra-cabeça do corpo humano; Seguindo o 

chefe; Modelo com massa. 
 

 

 

 

 


