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Centro Municipal de Educação Infantil 
METAS DE APRENDIZAGENS 2020 PARA: 

 
MATERNAL II - CRIANÇAS BEM PEQUENAS DE 1 ANO E 7 MESES A 3 ANOS E 11 MESES 

 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 

Meta Anual Conviver e interagir em pequenos e grandes grupos, relacionando-se com as 
pessoas com gradativa autonomia, participando, explorando, expressando e 
reconhecendo-se como parte integrante do meio físico e social. 
METAS Sugestões de Atividades Complementares 

- Mostrar autonomia durante sua alimentação, 
exploração dos diferentes espaços e objetos; 
- Atender comandos em diversas situações; 
- Socializar-se e interagir com crianças e adultos 
nos diferentes espaços; 
- Respeitar regras de boa convivência; 
- Identificar e nomear os familiares; 
- Expressar necessidades, desejos e emoções; 
- Explorar ambientes e situações diversas para 
ampliar o respeito e a sensibilidade quanto à cultura 
e a diversidade; 
- Demonstrar solidariedade com seus pares; 
- Compartilhar objetos e espaços com o outro. 

- Organizar situações para que a criança faça o 
reconhecimento das sensações de seu corpo em 
momentos de alimentação e higiene; 
- Chamar a criança pelo nome completo em 
determinados momentos do dia; 
- Propor atividades que a criança possa expressar 
seus sentimentos (fisionomias) dispor recortes de 
revista para montagem com colagem; 
- Organizar atividades de compartilhamento; 
- Propor roda de conversa para saber um pouco 
sobre o outro: “Quem sou eu”; 
- Organizar atividades com espelhos pequenos 
(para que a criança se observe sozinho) e com 
espelhos grandes (para que as crianças 
observarem umas às outras); 
- Ofertar momentos de leitura com fantoches em 
determinados dias da semana; 
- Organizar atividades com o suporte da música 
“Gente tem sobrenome” (autor Toquinho: Canção 
de todas as crianças); 
- Propor atividades com brincadeiras para explorar 
diferentes culturas. 
- Propor atividades com brincadeiras para explorar 
duas brincadeiras regionais. 

 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 

Meta Anual Apropriar-se de posturas, gestos e movimentos correspondente para a faixa etária 
METAS Sugestões de Atividades Complementares 

- Demonstrar agilidade e força nas atividades 
solicitadas que requerem progressivo controle do 
corpo; 
- Equilibrar-se nos movimentos próprios da sua 
idade em diferentes situações do cotidiano; 
- Deslocar-se com destreza no espaço enfrentando 
desafios e obstáculos; 
- Utilizar as múltiplas formas de expressão corporal, 
sempre respeitando seus limites;                
- Realizar movimentos corporais e coordenados em 
jogos e brincadeiras; 
- Realizar movimentos de Coordenação Motora 
Grossa e Fina próprios para a sua idade. 

- Preparar atividades para entrar e sair de um lado 
ao outro: túnel, caixas grandes, por baixo de 
mesas, cadeiras; 
- Oferecer atividades para realizar movimentos 
mais precisos: rasgar, empilhar ou encaixar peças 
grandes, recortar a dedo; 
- Preparar atividades com massa de modelar macia 
e dura e palito de sorvete para modelagem; 
- Organizar atividades para encaixar 4 caixas uma 
dentro da outra; 
- Oportunizar momentos para rolar em tatame para 
direita e esquerda ao comando do professor; 
- Oportunizar atividades para chutar e lançar bolas 
a curta distância, 
- Propor atividades de agachar e levantar 
segurando as mãos do coleguinha “em posição 
frontal”; 
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- Preparar atividades com massa de modelar 
macia, plástico, jornal, folhas de revistas terra 
molhada; farinha molhada para amassar; 
- Oferecer momentos para mover objetos leves e 
semipesados em curta distância; 
- Oferecer atividades para estourar bolhas (plástico 
bolha); 
- Oferecer atividade para soprar bolinhas de: sabão, 
isopor, papel, etc... 
- Organizar momentos com músicas para dançar 
livremente; 
- Preparar momentos para reproduzir movimentos 
conforme a música; 
- Propor atividades para pegar e soltar objetos 
acima da cabeça: posição em pé; 
- Preparar atividades para passar barbante em 
furos grandes feitos em: bandeja de isopor, placa 
de papelão duro, escorredor de macarrão; 
- Oportunizar atividades para esticar fio de látex 
(elástico); 
- Preparar atividades para torcer: papel em geral, 
folha de jornal, tecidos, folhas de revistas; 
- Oportunizar atividades para mover objetos leves 
em longa distância e semipesados em curtíssima 
distância; 
- Prepara atividades para reproduzir movimentos 
conforme a música; 
- Oportunizar brincadeiras com diferentes misturas 
(água, areia e terra) para mexer e remexer com as 
mãos ou utilizando diferentes suportes (coco, colher 
de pau ou de bambu, de alumínio, peneiras, 
potinhos de tamanhos variados); 
- Revisitar o Livro: Cadê? Achou! 

 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Meta Anual Ampliar o fazer artístico e a capacidade expressiva de acordo com a faixa etária. 
METAS Sugestões de Atividades Complementares 

- Expressar-se livremente por meio do desenho e 
pintura com diferentes riscadores e tinturas; 
- Reconhecer as cores primárias; 
- Diferenciar texturas; 
- Diferenciar intensidade de sons; 
- Identificar sons e fontes sonoras (da natureza, 
instrumentos musicais, silêncio,...); 
- Cantar sozinho ou acompanhado com ritmo, 
músicas de seu repertório infantil;; 
- Criar formas por meio de modelagem; 
- Dramatizar músicas, histórias e canções infantis; 
- Acompanhar e dançar diferentes ritmos (com 
palmas, batendo os pés...); 
- Fazer interferência em obras de arte. 

- Oferecer sementes grandes de: abacate e manga 
para explorar as formas entre ambas; 
- Organizar momentos de exploração de texturas 
com areia grossa e fina, terra de diversas cores, 
com suportes variados (funis, peneiras, forminhas); 
- Proporcionar um ambiente aromatizado com 
saquinhos de chá ou saquinho confeccionado em 
tecido ou filtro de papel com ervas medicinais 
(hortelã, alecrim, capim cidreira, camomila). As 
ervas devem ser umedecidas com água para exalar 
o cheio e estimular o olfato durante as demais 
atividades do dia; 
- Organizar brincadeiras com água em bacias, 
borrifadores e garrafinhas; 
- Oferecer borra de café, misturas de água com 
terra de diferentes tonalidades, pó de giz de lousa 
coloridos para manipulação em espalhar em folhas 
grandes no fazer artístico;  
- Organizar momentos do fazer artístico com 
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desenho livre oferecendo tinta orgânica de açafrão, 
urucum, colorau, açaí, beterraba, erva mate, 
espinafre e hibisco para reconhecimento de cores; 
- Programar plantio de sementes: morango, salsa e 
cebolinha, girassol para acompanhamento e 
observação do crescimento;  
- Oportunizar momentos de manusear folhas de 
árvores diferentes, flores secas, sementes e 
gravetos na construção de obra de arte individual e 
coletiva. 
- Exploração da areia por meio de manipulações 
com utilização de suportes variados (funis, 
peneiras, forminhas, garrafas pet de tamanhos e 
larguras variadas); 
- Oferecer rolinho de tinta, pincéis de diversos 
tamanhos, rolhas de cortiça grandes para espalhar 
tintas no fazer artístico; 
- Organizar momentos de karaokê; 
- Oportunizar momentos para explorar sons e 
sonoridades: bandinha original ou de sucata; apitos, 
folhas sulfite, placas de raio-x...; 
- Organizar momentos de escuta do corpo com 
estetoscópio; 

 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

Meta Anual Ampliar vocabulário. Comunicar-se e expressar-se em diferentes situações 
propostas de interação e letramento em conformidade com a faixa etária. 
METAS Sugestões de Atividades Complementares 

- Reproduzir e resgatar fatos relatados nos 
momentos de leituras, contação de histórias com 
diferentes gêneros textuais realizados pelo 
professor; 
- Identificar elementos e personagens pertencentes 
as histórias infantis a pedido do professor em 
diferentes contextos; 
- Demonstrar comportamento leitor, em atividade 
intencional, mesmo que de forma não convencional; 
- Reconhecer materiais gráficos e suportes de 
escrita em contextos significativos; 
- Observar as letras do seu nome; 
- Identificar a inicial do seu nome em diversos 
contexto;  
- Criar narrativas, a partir de imagens ou fantoches; 
- Ler para um amigo mesmo sem saber ler 
(Comportamento leitor); 
- Responder perguntas sobre fatos das histórias 
narradas; 
- Criar e contar histórias fazendo uso de ideias e 
imaginação, com ou sem suporte material, tendo o 
professor como escriba; (individual ou com a 
classe); 
- Relatar experiências, fatos e acontecidos de finais 
de semana; 
- Descrever semelhanças e diferenças dos objetos 
após processo de observação; 
- Usar a linguagem oral para comunicar-se e 

- Promover rodas diárias de conversas; 
- Oferecer atividades para estimular a linguagem 
oral por meio de fotos, desenhos e outras formas 
de expressão; 
- Planejar roteiros de encenações, definindo os 
contextos, os personagens, a estrutura da história; 
- Propor momentos de reconto de histórias ouvidas; 
- Investir em histórias em áudio para estimular a 
escuta; 
- Selecionar junto com as crianças livros para 
serem lidos durante a semana; 
- Propor momentos para falarem seus nomes e de 
seus colegas de turma; 
- Preparar fichas com imagens grandes e reais de 
objetos variados (borboleta, Biscoito, jacaré, 
almofada, pirulito, etc.) para as crianças falarem os 
nomes; 
- Preparar atividades para localizar a inicial do 
nome (caçada ao nome no parque na área externa, 
etc.); 
- Revisitar o Livro: Cadê? Achou! 
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expressar-se em situações diversas com 
desenvoltura; 
- Descrever semelhanças e diferenças entre as 
histórias infantis. 

 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 

Meta Anual  Resolver e solucionar situações problemas, superando desafios, avançando no 
processo de construção dos conceitos de espaços, tempos e quantidades, nas 
relações e transformações que envolvem a natureza. 
METAS Sugestões de Atividades Complementares 

- Nomear partes do corpo com propostas 
diferenciadas; 
- Identificar os momentos de higiene na escola; 
- Identificar as características clima (calor, frio); 
- Reconhecer pelagem dos animais domésticos; 
- Solucionar situações que envolvam divisão (de 
brinquedos e objetor ou outras situações); 
- Utilizar de estratégia para resolução de 
problemas; 
- Distinguir flores de plantas; 
- Diferenciar sabores; 
- Explorar os espaços, materiais e objetos durante 
as atividades cotidianas; 
- Explorar objetos e brinquedos para descobertas 
de características e atributos; 
- Fazer transformações com: água, areia, terra, 
argila, etc; 
- Resolver problemas desafiadores próprios para a 
faixa etária; 
- Classificar diferentes objetos por cor, forma e 
tamanho; 
- Cantar números em diferentes situações; 
- Localizar-se espacialmente (atrás/frente/lado); 
- Utilizar conceitos (lento/rápido, dentro/fora; 
grande/pequeno, em cima/embaixo); 
- Comparar (grande/pequeno; maior/menor; 
igual/diferente; longe/perto); 
- Reconhecer formas e/ou figuras geométricas em 
materiais diversos; 
- Vivenciar diferentes ritmos e velocidades nas 
interações e brincadeiras. 

Espaços e tempos: 
- Disponibilizar uma folha de cartolina para cada 6 
crianças pintarem; 
- Propor atividades para colocar objetos diversos e 
de tamanhos variados um dentro do outro; 
- Selecionar músicas para serem cantadas e/ou 
reproduzidas no: acolhimento, nas refeições e 
saída; 
- Propor atividades que envolvam 
movimentos/ações e pausas; 
- Propor jogos de grupo, encoraje seu aluno a 
esperar pela vez dele; 
- Dispor uma ampulheta de areia para marcar o 
tempo para escovar os dentes; 
- Propor atividades no qual a criança bata palmas 
cantarolando simultaneamente; 
- Propor atividades com jogos: boliche, pescaria 
(organizar as crianças em grupos para depois 
contar quantos peixes cada grupo pescou). 
 
Quantidades: 
- Dispor garrafas pet para colocar bolinhas de papel 
dentro ao comando do professor; 
- Organizar em um disco de papelão e tampinhas 
de garrafas pet com Velcro para colar e retirar ao 
comando do professor;  
- Propor brincadeiras entre três, quatro crianças em 
cantinhos pedagógicos. 
- Propor atividades: com jogo de boliche, peças de 
encaixe. 
 
Relações e transformações: 
- Organizar momento de exploração com areia 
grossa e fina, terra de cores variadas com suportes 
variados (funis, peneiras, forminhas); 
- Proporcionar um ambiente aromatizado com 
saquinhos de chá ou saquinho confeccionado em 
tecido ou filtro de papel com ervas medicinais 
(hortelã, alecrim, capim cidreira, camomila). As 
ervas devem ser umedecidas com água para exalar 
o cheio e estimular o olfato durante as demais 
atividades do dia; 
- Organizar brincadeira com água em bacias, 
borrifadores e garrafinhas; 
- Programar plantio de sementes: morango, salsa e 
cebolinha, girassol para acompanhamento e 
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observação do crescimento;  
- Exploração da areia por meio de manipulações 
com utilização de suportes variados (funis, 
peneiras, forminhas, garrafas pet de tamanhos e 
larguras variadas); 
- Realizar receita junto com os alunos: massa de 
modelar, reciclar papel, etc; 
- Montar painel passado e presente (com fotos das 
crianças); 
- Propor atividade de observação. Exemplos: gelo 
derretendo, plantio de dois feijões uma para 
germinar em ar livre e outro em dentro de um 
armário. 

 


