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Organizador curricular – ANEXO 2 

DIREITOS 
Brincar, Conviver, Explorar, Expressar, Conhecer-se, Participar 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

 
Crianças 

 
Crianças de 1 ano 
e 7 meses a 3 anos 

e 11 meses 

O eu, o outro e o nós 
Corpo gestos e 

movimentos 
Trações, cores, sons e 

formas 

Escuta, fala, 
pensamento e 

imaginação 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 

transformações 
(EI02EO01)  
Demonstrar atitudes de 
cuidado e solidariedade 
na interação com 
crianças, adultos e 
demais seres vivos. 
 

(EI02CG01)  
Apropriar-se de gestos 
e movimentos de sua 
cultura no cuidado de si 
e nos jogos e 
brincadeiras. 

(EI02TS01)  
Criar sons com  
materiais, objetos, 
instrumentos musicais e 
objetos da cultura local e 
elementos naturais da 
região para acompanhar 
diversos ritmos de 
música. 

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

(EI02ET01)  
Explorar e descrever 
semelhanças e 
diferenças entre as 
características e 
propriedades dos objetos 
(textura, massa, 
tamanho). 



(EI02EO02)  
Demonstrar imagem 
positiva de si e confiança 
em sua capacidade para 
enfrentar dificuldades e 
desafios. 

(EI02CG02)  
Deslocar seu corpo no 
espaço, orientando-se 
por noções como em 
frente, atrás, no alto, 
embaixo, dentro, fora 
etc., ao se envolver em 
brincadeiras e 
atividades de diferentes 
naturezas. 

(EI02TS02)  
Utilizar materiais 
variados com 
possibilidades de 
manipulação (argila, 
massa de modelar), 
explorando cores, 
texturas, superfícies, 
planos, formas e 
volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 

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

(EI02ET02)  
Observar, relatar e 
descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos 
naturais (luz solar, vento, 
chuva, fases da lua, bem 
como fenômenos que 
ocorrem na região em 
que vivem: marés, 
enchentes, enxurradas, 
neve, geada, granizo, 
vendavais, etc.). 

(EI02EO03)  
Compartilhar os objetos 
e os espaços internos e 
externos com crianças 
da mesma faixa etária, 
de outras faixas etárias e 
adultos. 

(EI02CG03)  
Explorar formas de 
deslocamento no 
espaço (pular, saltar, 
dançar), combinando 
movimentos e seguindo 
orientações. 

(EI02TS03)  
Utilizar diferentes fontes 
sonoras disponíveis no 
ambiente em 
brincadeiras cantadas, 
canções, músicas, 
melodias e histórias. 

(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). 

(EI02ET03)  
Compartilhar, com outras 
crianças, situações de 
cuidado de plantas e 
animais nos espaços da 
instituição e fora dela. 

(EI02EO04)  
Comunicar-se com os 
colegas e os adultos, 
buscando compreendê-
los e fazendo-se 
compreender. 

(EI02CG04)  
Demonstrar 
progressiva 
independência no 
cuidado do seu corpo e 
de seus pertences em 
espaço coletivo. 

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

(EI02ET04)  
Identificar relações 
espaciais (dentro e fora, 
em cima, embaixo, 
acima, abaixo, entre e do 
lado) e temporais (antes, 
durante e depois). 



(EI02EO05)  
Perceber que as 
pessoas têm 
características físicas 
diferentes, respeitando 
essas diferenças. 

(EI02CG05)  
Desenvolver 
progressivamente as 
habilidades manuais, 
adquirindo controle 
para desenhar, pintar, 
rasgar, folhear, entre 
outros. 

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

(EI02ET05)  
Classificar objetos, 
considerando 
determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, 
forma etc.). 

(EI02EO06)  
Respeitar regras básicas 
de convívio social nas 
interações e 
brincadeiras. 

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

(EI02ET06)  
Utilizar conceitos básicos 
de tempo (agora, antes, 
durante, depois, ontem, 
hoje, amanhã, lento, 
rápido, depressa, 
devagar). 

(EI02EO07)  
Resolver conflitos nas 
interações e 
brincadeiras, com a 
orientação de um adulto. 

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

(EI02ET07)  
Contar oralmente 
objetos, pessoas, livros 
etc., em contextos 
diversos. 

   (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.). 

(EI02ET08)  
Registrar com números a 
quantidade de crianças 
(meninas e meninos, 
presentes e ausentes) e 
a quantidade de objetos 
da mesma natureza 
(bonecas, bolas, livros 
etc.). 



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

 

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS 
 

 As crianças bem pequenas encontram-se em processo de transição de sua condição de bebê para uma situação de independência de movimentos, 
aquisição de maior autonomia e desenvolvimento da linguagem oral. Esses aspectos interferem significativamente na condução do trabalho com as 
crianças. Planejar espaços, tempos e materiais, organizando ambientes onde as brincadeiras e as interações ocupam o foco do processo de 
aprendizagem é primordial para este grupo etário. 
 

 Importante priorizar no trabalho com crianças bem pequenas: 
 Exploração dos espaços da instituição e entorno escolar; 
 Situações de educação e cuidado, como alimentação, higiene e repouso, configuram-se como importantes aprendizagens para as crianças, portanto 

necessitam de planejamento, atenção e incentivo à autonomia; 
 Interação com crianças de outras faixas etárias e adultos; 
 Brincar com materiais estruturados e não estruturados, elementos da natureza e objetos do cotidiano; 
 Ter acesso a variado repertório musical e literário; 
 Inserir as crianças em ações culturais e artísticas de sua comunidade como possibilidade de ampliar seu repertório cultural; 
 Valorizar experiências de representação (teatro, fantasias, roupas e objetos que potencializam esta ação), onde brincam de assumir diferentes 

papéis, revelando seus saberes e construindo relações consigo mesmas e com os outros. 
 Organização de propostas que envolvam as expressões corporais em diferentes espaços, com possibilidades de brincadeiras e interações em 

pequenos e grandes grupos, que podem ser auto organizadas pelas crianças e/ou mediadas pelos adultos. 
 Participação em momentos de conversa, planejamentos de propostas e decisões individuais e coletivas. 
 Exploração e manuseio de diferentes objetos e recursos tecnológicos (gravadores de áudio/vídeo, máquinas fotográficas, etc.). 

 
 

 As crianças bem pequenas também aprendem por meio das relações, do afeto, da imitação. Acolher os sentimentos das crianças, suas dúvidas, 
suas ideias, respeitar e considerar suas hipóteses, enfim, exercer uma escuta atenta que promova a efetiva participação das crianças nas decisões 
da instituição, exercendo seus direitos de cidadã e favorecendo seu protagonismo no ambiente escolar, conduzem para uma educação de qualidade 
às crianças catarinenses. 

 


