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CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós 

 
É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros 

modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar, na 

coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando- se como seres 

individuais e sociais. Ao mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de 

autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças 

entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, 

costumes, celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar 

os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos. 

 

 

 

 

 



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 

(EI01EO01)  
Perceber que suas ações têm 
efeitos nas outras crianças e nos 
adultos. 
 

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

(EI03EO01)  
Demonstrar empatia pelos outros, 
percebendo que as pessoas têm diferentes 
sentimentos, necessidades e maneiras de 
pensar e agir. 
 

(EI01EO02)  
Perceber as possibilidades e os 
limites de seu corpo nas 
brincadeiras e interações das quais 
participa. 

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

(EI03EO02)  
Agir de maneira independente, com 
confiança em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas e 
limitações. 

(EI01EO03)  
Interagir com crianças da mesma 
faixa etária, de outras faixas 
etárias e adultos ao explorar 
espaços internos e externos, 
materiais, objetos, brinquedos. 

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

(EI03EO03)  
Ampliar as relações interpessoais, 
desenvolvendo atitudes de participação e 
cooperação. 

(EI01EO04)  
Comunicar necessidades, desejos 
e emoções, utilizando gestos, 
balbucios, palavras. 

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

(EI03EO04)  
Comunicar suas ideias e sentimentos a 
pessoas e grupos diversos. 

(EI01EO05)  
Reconhecer seu corpo e expressar 
suas sensações em momentos de 
alimentação, higiene, brincadeira e 
descanso. 

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

(EI03EO05)  
Demonstrar valorização das características 
de seu corpo e respeitar as características 
dos outros (crianças e adultos) com os 
quais convive. 

(EI01EO06)  
Interagir com outras crianças da 
mesma faixa etária e adultos, 
adaptando-se ao convívio social. 

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

(EI03EO06)  
Manifestar interesse e respeito por 
diferentes culturas (locais e regionais) e  
modos de vida.  

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

(EI03EO07)  
Usar estratégias pautadas no respeito 
mútuo para lidar com conflitos nas 
interações com crianças e adultos. 



INDICAÇÕES METODOLÓGICAS 
 

 O campo de experiência “O eu, o outro e o nós” está tratando de relações. Sabendo que as relações são fundantes na constituição humana, a 
educação infantil promove experiências diárias e cotidianas oportunizando e valorizando o contato das crianças com crianças de diferentes faixas 
etárias, adultos, idosos, grupos sociais, diversas culturas, etc. A criança também aprende e se desenvolve ao relacionar-se com outros seres vivos, 
com a natureza, em espaços públicos como praças, teatros, cinemas, com materiais e objetos de diferentes matérias.  

 Torna-se importante pensar e planejar experiências de autoconhecimento e autocuidado, onde a criança é capaz de desenvolver sua identidade 
pessoal e coletiva. 

 Neste campo de experiência podem ser abordadas questões relativas à sua regionalidade, onde a criança sente-se pertencente à comunidade em que 
está inserida, cidadã de seu município e criança catarinense. 

 O campo de experiência “O eu, o outro e o nós” fará parte do dia-a-dia das crianças e do planejamento do professor, haja vista que os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento deste campo geram ações cotidianas que não se desvinculam dos demais campos de experiências e das relações 
de VIDA que compõe o cenário da educação infantil. 

 


