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Organizador curricular – ANEXO 1 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
 

Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de 

interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a 

interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de 

compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantil, é 

importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de 

histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas 

linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. 

Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que 

circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da 

escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das 

curiosidades que deixam transparecer. As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, 

contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato 

com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre 

ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as 

crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em 

escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema de representação da língua. 



OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

DIREITOS 
BEBÊS 

(zero a 1 ano e 6 meses) 

CRIANÇAS BEM PEQUENAS 

(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 

meses) 

CRIANÇAS PEQUENAS 

(4 anos a 5 anos e 11 meses) 

 

 

 

 

 

CONVIVER 

BRINCAR 

PARTICIPAR 

EXPLORAR 

EXPRESSAR 

CONHECER-SE 

 

(EI01EF01)  
Reconhecer quando é chamado 
por seu nome e reconhecer os 
nomes de pessoas com quem 
convive. 

(EI02EF01)  
Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões. 

(EI03EF01)  
Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivências, por 
meio da linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de fotos, 
desenhos e outras formas de 
expressão. 

(EI01EF02)  
Demonstrar interesse ao ouvir a 
leitura de poemas e a 
apresentação de músicas. 

(EI02EF02)  
Identificar e criar diferentes sons e 
reconhecer rimas e aliterações em 
cantigas de roda e textos poéticos. 

(EI03EF02)  
Inventar brincadeiras cantadas, 
poemas e canções, criando rimas, 
aliterações e ritmos. 

(EI01EF03)  
Demonstrar interesse ao ouvir 
histórias lidas, contadas ou 
dramatizadas, observando 
ilustrações e os movimentos de 
leitura do adulto-leitor (modo de 
segurar o portador e de virar as 
páginas). 

(EI02EF03)  
Demonstrar interesse e atenção ao 
ouvir a leitura de histórias e outros 
textos, diferenciando escrita de 
ilustrações, e acompanhando, com 
orientação do adulto-leitor, a direção 
da leitura (de cima para baixo, da 
esquerda para a direita). 

(EI03EF03)  
Escolher e folhear livros, procurando 
orientar-se por temas e ilustrações e 
tentando identificar palavras 
conhecidas. 

(EI01EF04)  
Reconhecer elementos das 
ilustrações de histórias, 
apontando-os, a pedido do 
adulto-leitor. 

(EI02EF04)  
Formular e responder perguntas sobre 
fatos da história narrada, identificando 
cenários, personagens e principais 
acontecimentos.  

(EI03EF04)  
Recontar histórias ouvidas e planejar 
coletivamente roteiros de vídeos e de 
encenações, definindo os contextos, 
os personagens, a estrutura da 
história. 



(EI01EF05)  
Imitar as variações de entonação 
e gestos realizados pelos adultos, 
ao ler histórias e ao cantar. 

(EI02EF05)  
Relatar experiências e fatos 
acontecidos, histórias ouvidas, filmes 
ou peças teatrais assistidos, a história 
da cidade, do bairro, da Unidade de 
Ensino, etc. 

(EI03EF05)  
Recontar histórias ouvidas para 
produção de reconto escrito, tendo o 
professor como escriba. 

 

(EI01EF06)  
Comunicar-se com outras 
pessoas usando movimentos, 
gestos, balbucios, fala e outras 
formas de expressão. 

(EI02EF06)  
Criar e contar histórias oralmente, com 
base em imagens ou temas sugeridos.  

 

(EI03EF06)  
Produzir suas próprias histórias orais e 
escritas (escrita espontânea), em 
situações com função social 
significativa. 

(EI01EF07)  
Conhecer e manipular materiais 
impressos e audiovisuais em 
diferentes portadores (livro, 
revista, gibi, jornal, cartaz, CD, 
tablet etc.). 

(EI02EF07)  
Manusear diferentes portadores 
textuais, demonstrando reconhecer 
seus usos sociais. 

(EI03EF07)  
Levantar hipóteses sobre gêneros 
textuais veiculados em portadores 
conhecidos, recorrendo a estratégias 
de observação gráfica e/ou de leitura. 

(EI01EF08)  
Participar de situações de escuta 
de textos em diferentes gêneros 
textuais (poemas, fábulas, 
contos, receitas, quadrinhos, 
anúncios etc.). 

(EI02EF08)  
Manipular textos e participar de 
situações de escuta para ampliar seu 
contato com diferentes gêneros 
textuais (parlendas, histórias de 
aventura, tirinhas, cartazes de sala, 
cardápios, notícias etc.). 

(EI03EF08)  
Selecionar livros e textos de gêneros 
conhecidos para a leitura de um adulto 
e/ou para sua própria leitura (partindo 
de seu repertório sobre esses textos, 
como a recuperação pela memória, 
pela leitura das ilustrações etc.). 

 (EI01EF09)  
Conhecer e manipular diferentes 
instrumentos e suportes de 
escrita. 

(EI02EF09)  
Manusear diferentes instrumentos e 
suportes de escrita para desenhar, 
traçar letras e outros sinais gráficos. 

(EI03EF09)  
Levantar hipóteses em relação à 
linguagem escrita, realizando registros 
de palavras e textos, por meio de 
escrita espontânea. 

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS 

 O campo de experiência “Escuta, fala, pensamento e imaginação” incide nas diversas formas de comunicação. Neste sentido, perceber que as 

crianças se comunicam com o corpo e por meio dele expressam sentimentos, desejos, opiniões, necessidades, conhecimentos, exige do 

professor um olhar e escuta atenta as diversas manifestações das crianças. Escutar a criança é atitude de respeito e garantia dos direitos de 

conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se.  



 Neste campo de experiência, as brincadeiras e interações são compreendidas como importantes formas de comunicação.  

 Contar e ouvir histórias, cantigas, contos e lendas de sua região, são estratégias significativas de desenvolvimento da oralidade e de escuta.  

 Este campo de experiência deve garantir a leitura diária, oferencendo a criança o acesso a diversos gêneros textuais e literários. 

 Proporcionar a representação de culturas diversas por meio da interação com brinquedos, narrativas e objetos culturais. 

 Participar de brincadeiras que envolvam jogos verbais, como parlendas e outros textos de tradição oral, como quadrinhas e adivinhas. 

 Vivenciar um ambiente letrado, com acesso a livros de qualidade e em bom estado, revistas, jornais, mídias tecnológicas, etc. 

 Por meio de situações reais, favorecer a compreensão da escrita como função social. 

 Utilizar diversos recursos visuais e tecnológicos para apreciar histórias, textos, imagens, ilustrações. 

 Ouvir o outro, inferir hipóteses, ampliar enredos, recriar histórias, deleitar-se em narrativas, são experiências de extremo significado para a 

criança e compõe a teia fundante deste campo de experiência. 

 O campo de experiência “Escuta, fala, pensamento e imaginação” está presente nas experiências cotidianas das crianças na educação infantil e 

proporciona interlocução com os demais campos de experiência. Neste sentido, a escola deve proporcionar a criança um ambiente onde seus 

pensamentos e ideias são acolhidos e sua imaginação possa fruir, onde tenha a oportunidade de ampliar seu repertório cultural e literário e de 

formular hipóteses sobre a leitura e escrita, sem a pretensão de alfabetizá-las precocemente ou prepará-las para etapas seguintes. 

 

 
 


