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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 1 A 2 ANOS (BERÇÁRIO II) 

 

Entre o primeiro e segundo ano de vida a criança começa a andar e, portanto, a ganhar 

independência para explorar o meio. É uma etapa marcada especialmente pelos 

sucessos motores amplos e pela aquisição de destrezas socioafetivas, cognitivas e de 

linguagem que permitirão à criança diferenciar-se ainda mais das demais pessoas e 

perceber a si mesma como um ser autônomo. 

A mobilidade abrirá para a criança as portas de um mundo novo e, de certa forma, 

mágico. A  criança iniciará o ano engatinhando e o terminará caminhando com 

desenvoltura, subindo escadas, apoiando-se no  e , pulando com os pés juntos, 

correndo sem cair, chutando uma  e arremessando-a com suas mãos por cima dela 

mesma. 

Sua motricidade fina também é uma importante área de desenvolvimento. Aos 16 

meses de idade abotoará botões grandes, aos 20 meses fará traços horizontais, verticais 

e em vaivém, e aos 24 meses a pinça estará aperfeiçoada, a ponto de ela ser capaz de 

pegar pequenas bolinhas para colocá-las numa garrafa. Fará torres de 8 a 10 cubos, 

folheará as páginas de um livro de uma em uma. 

Ganhará em autonomia e autossuficiência. Se aos 12 anos tentava comer com seus 

dedos, usava fraldas e demonstrava um grande medo de estranhos, aos 24 meses será 

capaz de manusear a colher, aproximar-se mais dos adultos e controlar de maneira 

voluntária seus esfíncteres. Ainda não terá o controle noturno da bexiga, sendo que os 

pais deverão ajudá-la à noite.  

A criança de 1 a 2 anos é uma exploração insaciável que se desloca por e por lá, que 

adquire destrezas que usa para conseguir outras, imita o que vê e aprende por 

observação, porém, sobretudo, que busca a sua autonomia e, ao mesmo tempo, o afeto 

e a proteção dos seus pais. 

BERÇÁRIO II 

 

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES DE 1 A 2 ANOS 

 
OBJETIVOS ÁREAS DE 

DESENVOLVIMENTO 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 
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ÁREA DE LINGUAGEM ATIVIDADE 5 ATIVIDADE 5  
ÁREA COGNITIVA ATIVIDADE 9 ATIVIDADE 9  
ÁREA MOTORA ATIVIDADE 13 ATIVIDADE 13  

 
 

 


