
  PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ARUJÁ 
Núcleo Pedagógico 

 

 
Av. Benedito Manoel dos Santos, nº 369 – CEP: 07432-575 – Jd. Fazenda Rincão 

 Arujá – SP. Tel.: 4651-3183  
 

METAS DE APRENDIZAGENS- 2020 
 
PRÉ-ESCOLA - CRIANÇAS PEQUENAS 4 ANOS ATÉ 5 ANOS E 11 MESES 
 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 

Meta Anual Respeitar as diversidades e culturas, demonstrando respeito por crianças e adultos 
nas interações em pequenos e grandes grupos. 
METAS Sugestões de Atividades Complementares 

- Reconhecer-se dentro do grupo para construir sua 
identidade; 
- Demonstrar autonomia durante as refeições, 
higiene pessoal e ocasiões diversas; 
- Compartilhar experiências próprias de seu 
cotidiano escolar ou familiar; 
- Atender e realizar comandos; 
- Respeitar à diversidade e cultura dos seus pares, 
modo de vida e as formas de viver de outros grupos; 
- Ajudar e organizar seus pertences e espaços 
pedagógicos; 
- Interagir e socializar-se com crianças e adultos em 
diferentes espaços pedagógicos; 
- Expressar desejos e emoções; 
- Colaborar com a construção das regras de convívio 
da sala de aula; 
- Respeitar regras de convívio social; 
- Compartilhar seus pertences e objetos da escola; 
- Reconhecer culturas durante jogos e brincadeiras; 
- Explorar os diferentes espaços pedagógicos 
observando elementos que o cerca. 

- Organizar atividade com autorretrato;  
- Chamar a criança pelo nome completo em 
determinados momentos do dia; 
- Criar situações para que a criança realize coisas 
autonomamente (onde quer sentar em determinado 
dia da semana, escolher seu parceiro para 
determinadas atividades, etc); 
- Propor atividades que a criança possa expressar 
seus sentimentos (fisionomias) por meio de 
desenhos livres, recorte de revistas e colagem, 
massinha, etc; 
- Propor atividade em grupo no qual as crianças 
escolham o material e decidam o que fazer com o 
material; 
- Organizar atividades de compartilhamento; 
- Propor roda de conversa para saber um pouco 
sobre o outro: “Quem sou eu? De onde eu venho? 
Do que eu gosto?”; 
- 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 
duas brincadeiras regionais. 

 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTO 
 

Meta Anual Movimentar o próprio corpo, com domínio e destreza. 
METAS Sugestões de Atividades Complementares 

- Controlar o corpo e partes do corpo em diversas 
situações; 
- Deslocar-se com destreza no espaço enfrentando 
desafios possíveis para a faixa etária, em diferentes 
situações; 
- Realizar atividades de Coordenação Motora 
Grossa e Fina própria para a faixa etária; 
- Realizar gestos, movimentos coordenados e de 
equilíbrio, nas brincadeiras e jogos ajustando 
conforme os desafios propostos; 
- Realizar e finalizar circuitos com obstáculos, 
possíveis para a faixa etária, propostos em 
diferentes espaços pedagógicos aumentando o grau 

- Organizar atividades para realizar movimentos 
mais precisos, recortar com tesoura, empilhar ou 
encaixar peças pequenas e bem pequenas; 
- Preparar atividades para movimentar-se entre 
objetos: cadeiras, garrafas pet, brinquedos...; 
- Oferecer massa de modelar macia e mole usando 
palitos de sorvete para moldar livremente ou ao 
comando do professor; 
- Oferecer atividades para chutar e lançar bolas a 
longa distância; 
- Propor atividade para esticar fio de látex (elástico); 
- Propor atividades de agachar e levantar segurando 
as mãos do coleguinha “em posição frontal”; 
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de dificuldade;  
- Explorar capacidades físicas e visomotora. 

- Oferecer atividades para segurar com firmeza: 
lápis, giz de cera, canetinhas,...; 
- Preparar atividades para torcer: papel em geral, 
folha de jornal, tecidos, folhas de revistas, toalhas de 
rosto; 
- Oportunizar atividades para mover objetos leves 
em longa distância e semipesados em curta 
distância; 
- Preparar atividades para reproduzir movimentos 
conforme a música; 
- Preparar atividades com massa de modelar macia, 
plástico, jornal, folhas de revistas terra molhada; 
farinha molhada para amassar; 
- Preparar jogos de competição e cooperação...; 
- Oportunizar atividades para participar de 
brincadeiras: Siga seu mestre, Passa anel, Corre 
Cutia...; 
- Organizar atividades para realizar movimentos 
coordenados como: bater as mãos e os pés ao 
mesmo tempo; 
- Preparar atividades para movimentar-se para as 
pontas: desenhar as formas geométricas no chão, 
ao comado do professor a criança deverá corre para 
a ponta das figuras. Desenhar mais de uma vez a 
mesma figura. Observar quem irá para o círculo e 
questionar onde está a ponta? 
- Organizar jogos: futebol, vôlei, basquete: com 
bolas feitas de jornal, bola de vinil grande “Kiko”; 
- Proporcionar brincadeiras de comando: Vivo/ 
Morto, Duro/Mole, Estátua...; 
- 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: “Pé de Brincadeira”. 

 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Meta Anual Ampliar o fazer artístico conhecendo as diferentes linguagens e capacidades 
expressivas. 
METAS Sugestões de Atividades Complementares 

- Expressar-se livremente por meio do desenho 
utilizando diversos riscadores em diferentes 
suportes; 
- Expressar-se livremente por meio da pintura 
utilizando vários tons de tinta e suporte para esse 
fim; 
- Colorir desenhos; 
- Diferenciar texturas; 
- Nomear as cores primárias; 
- Nomear cores secundárias; 
- Utilizar os instrumentos musicais (reais ou 
confeccionados); 
- Acompanhar ritmos em diferentes canções infantis; 
- Utilizar diferentes materiais e o corpo para produzir 

 - Oferecer sementes grandes e pequenas para 
explorar as formas entre elas; 

 - Organizar momentos de exploração de texturas 
com areia grossa e fina, terra de diversas cores, 
com suportes variados (funis, peneiras, forminhas, 
garrafas pet de tamanhos e larguras variadas); 

 - 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; 
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sons e músicas; 
- Reconhecer qualidades do som (intensidade e 
altura); 
- Cantar com ritmo diferentes canções; 
- Modelar com material moldável (massa de 
modelar, argila); 
- Produzir Obra de Arte conforme proposta do 
professor; 
- Dramatizar histórias e cantigas; 
- Imitar diferentes sons; 
- Reconhecer uma Obra de Arte; 
- Reconhecer um Artista; 
- Interferir na Obra de um Artista. 

 - 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 explorar texturas e manipular para 
espalhar em diferentes superfícies no fazer artístico;  

 - Organizar momentos do fazer artístico com 
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. 

 - Oferecer cascas de cebola, alho, pedaços de palha 
de milho, casca de amendoim, cascas de ovo entre 
outros para “o fazer artístico” individual e coletivo; 

 - Oferecer rolinho de tinta, pincéis de diversos 
tamanhos, rolhas de cortiça grandes e pequenas 
para espalhar tintas no fazer artístico; 

 - Selecionar personagens das histórias infantis para 
fazer interferências artísticas, individual, dupla, trio 
ou coletiva em Obra de Arte; 

 - Organizar momentos de karaokê; 
 - Oportunizar momentos para explorar sons e 

sonoridades: bandinha original ou de sucata; apitos, 
folhas sulfite, placas de raio-x...; 
- Organizar momento de escuta do corpo com 
estetoscópio. 

 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

Meta Anual Comunicar-se de forma a expressar suas ideias e avançar no processo de construção 
de significados, fazendo uso da linguagem oral e da escrita espontânea em diferentes 
situações de comunicação, de forma a expressar suas ideias no processo da 
construção de significados, ampliando sua capacidade expressiva. 
METAS Sugestões de Atividades Complementares 

- Identificar seu nome e de colegas dentro de um 
conjunto de nomes; 
- Relatar fatos e personagens quando perguntado 
pelo professor; 
- Reproduzir oralmente quadrinhas ou parlendas; 
- Reconhecer rimas e aliterações em cantigas de 
rodas, brincando com a linguagem construindo 
noções de linguagem oral e escrita; 
- Cantar as letras do alfabeto; 
- Nomear letras do alfabeto em contextos 
significativos; 
- Escrever letras ditadas pelo professor; 
- Nomear as letras do seu nome; 

- Promover rodas de conversas para: expressar 
ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências; 
- Oferecer atividades de linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea) por meio de fotos, desenhos e 
outras formas de expressão; 
- Planejar junto com as crianças roteiros de 
encenações, definindo os contextos, os 
personagens, a estrutura da história; 
- Propor recontos de histórias ouvidas e inventada 
com ou sem direcionamento (tema); 
- Selecionar junto com as crianças livros para serem 
lidos durante a semana; 
- Propor momentos para falarem seus nomes e 
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- Escrever o nome (composto sem abreviar) de 
memória; 
- Escrever nome e um sobrenome com auxílio do 
crachá; 
- Ler sem saber ler (comportamento leitor); 
- Ler ajustando (o falado ao escrito) textos 
conhecidos; 
- Usar a linguagem oral para comunicar-se e 
expressar em situações diversas; 
- Nomear elementos e personagens das histórias 
infantis; 
- Recontar histórias utilizando das variações de 
entonação de voz; 
- Relatar acontecimentos do final de semana em 
círculo de conversa com sequência temporal; 
- Recontar histórias com sequência de fatos, 
professor escriba; 
- Responder perguntas sobre fatos das histórias 
narradas; 
- Informar quais são os elementos e personagens 
das histórias infantis; 
- Levantar hipótese sobre a história a ser lida; 
- Informar qual é o personagem principal da história, 
quando perguntado pelo professor; 
- Escrever espontaneamente em diferentes 
contextos; 
- Identificar o próprio nome num conjunto de nomes; 
- Identificar letra inicial de objetos; 
- Nomear letras do próprio nome; 
- Utilizar de estratégias de leitura (com livros por 
imagens); 
- Falar quais os personagens que fazem parte da 
mesma história; 
- Organizar as etapas de uma receita (por imagem). 

sobrenomes; 
- Preparar fichas com imagens grandes e reais de 
objetos variados (sobrancelha, brigadeiro, cérebro, 
lagartixa, iogurte, etc.) para as crianças falarem os 
nomes; 
- Investir em histórias em áudio para estimular a 
escuta; 
- Preparar atividades para localizar o nome e/ou o 
nome do colega de turma da professora (em 
carteiras, cadeiras, listas, caçadas ao nome no 
parque, na área externa, etc.);  
- Preparar duas 2 fichas grandes com figuras para 
cada letra do alfabeto, dispor o alfabeto em linha 
reta para que as crianças colem sobre as letras 
iniciais das figuras (atividade coletiva); 
- Propor escrita do nome com massa de modelar; 
- Revisitar o Livro: “Pé de Brincadeira”. 

 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 

Meta Anual Resolver situações problemas próprias da faixa etária. Construir os conceitos de 
espaços, tempos e quantidades, bem como nas questões que envolvem as relações, 
transformações e natureza. 
METAS Sugestões de Atividades Complementares 

- Identificar os fenômenos da natureza; 
- Reconhecer a importância da sustentabilidade e 
suas transformações dando ênfase à produção de 
lixo e a importância do programa de reciclagem da 
cidade de Arujá; 
- Identificar os fenômenos naturais; 
- Nomear elementos da natureza; 
- Nomear características de animais; 
- Nomear características de plantas; 
- Nomear características de plantas e flores; 
- Descrever diferenças entre animais; 
- Identificar as igualdades entre os animais; 
- Identificar as igualdades entre as plantas e flores; 
- Identificar alimentos naturais e os industrializados; 
- Demonstrar autonomia nas horas das refeições; 

Espaços e tempos 
- Organizar atividades de noções espaciais e 
direções como: mapa do tesouro  
- Disponibilizar duas folhas de cartolina colada por 
um dos lados para cada 8 crianças pintarem; 
- Oferecer uma folha sulfite e solicitar que desenhem 
na metade da folha; 
- Propor atividades de colocar cada um em seu lugar 
com recorte e colagem. Exemplo: colar na 
paisagem: os pássaros, minhocas, nuvem, sol, lua, 
cachorro, etc; 
- Selecionar músicas para serem cantadas e/ou 
reproduzidas no: acolhimento, nas refeições e saída; 
- Selecionar músicas para auxiliar na incorporação 
dos conceitos de: dias, horas, semanas, meses. 
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- Nomear os órgãos dos sentidos; 
- Explorar partes do Corpo e sua funcionalidade; 
- Localizar as partes do Corpo; 
- Reconhecer os fenômenos naturais; 
- Nomear partes da face do rosto; 
- Classificar diferentes objetos por dois atributos; 
- Seriar e comparar objetos; 
- Sobrepor diferentes objetos; 
- Parear diferentes objetos; 
- Diferenciar números de letras; 
- Demonstrar noção de sequência numérica; 
- Cantar os números em diferentes contextos; 
- Contar objetos; 
- Juntar, separar, acrescentar e tirar objetos do 
mesmo campo semântico; 
- Realizar sequência numérica; 
- Realizar sequências lógicas com apoio do 
professor; 
- Resolver situações problemas próprios para a faixa 
etária; 
- Explorar objetos para aprender suas características 
e atributos; 
- Explorar brinquedos para aprender sua 
funcionalidade; 
- Identificar números em diversos contextos; 
- Quantificar objetos de coleções; 
- Transpor e sobrepor diferentes formatos; 
- Localizar-se espacialmente no ambiente; 
- Identificar e comparar conceitos básicos de 
posição; 
- Utilizar conceitos básicos de tempo; 
- Nomear figuras e/ou formas geométricas em 
materiais diversos; 
- Fazer simetria de diversos objetos; 
- Registar quantidades; 
- Escrever números. 

Com isso as crianças podem aprender sobre ritmo e 
compassos. É importante mostrar a criança quais 
são os dias da semana e quais serão as atividades 
de cada um dos dias; 
- Propor atividades que indica o que fazemos de dia 
e de noite; 
- Propor atividade de passado, presente (com fotos 
das crianças) e futuro (solicitar que desenhem ou 
recorte de revistas como eles acreditem que irão 
ficar quando se tronarem adultos); 
- Propor atividades que envolvam movimentos 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 e 
cante ritmadamente. 
 
Quantidades: 
- Organizar atividades com materiais que possam 
ser distribuídos entre os alunos para que as crianças 
aprendam sobre a relação número e numeral. 
- Propor atividade com o jogo de dominó feitas em 
caixas de: leite, gelatina, placas de papelão; 
- Dispor garrafas pet para depositar bolinhas de 
papel ao comado do professor; 
- Organizar em um disco de papelão e tampinhas de 
garrafas pet com Velcro para colar e retirar ao 
comando do professor; 
 
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; 
- Exploração da areia por meio de manipulações 
com utilização de suportes variados (funis, peneiras, 
forminhas, garrafas pet de tamanhos e larguras 
variadas); 
- Organizar atividades para tratar das relações: 
Exemplo: relação entre a folha de uma árvore e o 
caule; 
- Programar plantio de sementes: morango, salsa e 
cebolinha, girassol para acompanhamento e 
observação do crescimento;  
- Programar para observar a transformação: 
Exemplos: vídeos: da metamorfose (Borboleta, 
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sapo, mosca, besouro, vespas, gafanhoto), 
germinação, crescimento da massa de bolo dentro 
do forno; 
- Propor atividades com misturas de tintas; 
- Realizar receita junto com os alunos: massa de 
modelar, reciclagem de papel, etc; 
- Propor atividade de observação. Exemplos: gelo 
derretendo, plantio de dois feijões uma para 
germinar em ar livre e outro em dentro de um 
armário, casas antigas e atuais, fotos antigas e 
atuais. 

 


