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METAS DE APRENDIZAGENS- 2020 
 

JARDIM – 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 
- Mostrar gradativa autonomia e independência 
durante sua alimentação e cuidados básicos de 
higiene pessoal e situações diversas; 
- Compartilhar experiências próprias de seu 
cotidiano; 
- Demonstrar atitudes de respeito à diversidade e 
cultura nos grupos sociais dos quais participa; 
- Organizar os pertences coletivos (brinquedos de 
montar, de parque, jogos, etc); 
- Construir sua identidade por meio de vários 
fatores; 
- Expressar desejos e emoções; 
- Respeitar e valorizar a identidade de crianças e 
adultos do círculo de convívio; 
- Atender e seguir comandos; 
- Interagir e socializar-se com crianças e adulto em 
diferentes espaços; 
- Identificar jogos e brincadeiras da tradição cultural; 
- Demonstrar utilização de estratégias em jogos e 
brincadeiras; 
- Reconhecer elementos pertencentes da sua 
cultura;  
- Respeitar regras de convívio social em diferentes 
situações. 

- 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; 
- Propor roda de conversa para saber um pouco 
sobre o outro: “Quem sou eu? Do que eu gosto?”; 
- Organizar atividades de compartilhamento; 
- 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 MOVIMENTO 
 

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

- Realizar circuitos com obstáculos, possíveis para a 
faixa etária, propostos em diferentes espaços 
pedagógicos aumentando o grau de dificuldade; 
- Demonstrar equilíbrio nas atividades próprias para 
faixa etária; 
- Deslocar-se nos espaços para exploração dos 
movimentos; 
- Realizar gestos e movimentos coordenados 
apresentados pelo professor ou em brincadeiras 
cantadas; 
- Realizar atividades de Coordenação Motora 

- Organizar atividades para realizar movimentos 
mais precisos, recortar com tesoura, empilhar ou 
encaixar peças 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 
média distância; 
- Preparar atividades para passar barbante em furos 
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Grossa e Fina própria para a faixa etária; 
- Explorar capacidades físicas e visomotora. 

grandes feitos em: bandeja de isopor, placa de 
papelão duro, escorredor de macarrão; 
- Propor atividades para esticar fio de látex 
(elástico); 
- Propor atividades de agachar e levantar segurando 
as mãos do coleguinha “em posição frontal”; 
- 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 curtíssima 
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; 
- 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 

- Desenhar utilizando diversos riscadores; 
- Criar pinturas por meios de várias tintas e suportes; 
- Produzir trabalhos artísticos livremente utilizando 
vários suportes; 
- Colorir desenhos com imagens grandes; 
- Diferenciar texturas; 
- Produzir sons utilizando o corpo; 
- Acompanhar ritmos instrumentais com mãos e pés; 
- Expressar a criatividade por meio de colagem, 
dobradura; 
- Improvisar sons com objetos que estejam a 
disposição; 
- Dramatizar histórias e cantigas; 
- Brincar com a linguagem musical e teatral; 
- Criar formas por meio de material moldável (massa 
de modelar ou argila); 
- Nomear as fontes sonoras apresentadas; 
- Cantar canções próprias para a faixa etária; 

 - 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 explorar texturas e manipular para 
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- Identificar alguns sons da natureza; 
- Nomear as fontes sonoras apresentadas; 
- Cantar com ritmo as canções próprias para a faixa 
etária; 
- Nomear as cores primárias; 
- Pintar com tinta em diferentes suportes (papéis de 
diferentes gramaturas, panos, tecidos, madeira, 
etc.); 
- Observar Obra de Arte; 
- Realizar interferência em Obras de Arte. 

espalhar em folhas grandes 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. 

 - Propor a exploração da areia por meio de 
manipulações com utilização de suportes variados 
(funis, peneiras, forminhas, garrafas pet de 
tamanhos e larguras variadas); 

 - 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 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 momentos 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 

- Diferenciar letras de números ou de outros 
símbolos; 
- Cantar as letras do alfabeto; 
- Identificar letras do alfabeto em contextos 
significativos; 
- Copiar o nome com auxílio do crachá; 
- Copiar o nome com o apoio do professor; 
- Localizar o nome na lista de nomes; 
- Reconhecer letras; 
- Separar as letras dos números e demais símbolos;  
- Identificar e nomear as letras do nome; 
- Ler mesmo sem saber ler (comportamento leitor); 
- Identificar e nomear elementos e personagens das 
histórias infantis; 

- Promover diariamente rodas de conversas; 
- Oferecer atividades de 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 recontos de histórias ouvidas e inventadas 
com ou sem direcionamento (tema); 
- Selecionar junto com as crianças livros para serem 
lidos durante a semana; 
- Propor momento para falarem seus nomes e 
sobrenomes; 
- Preparar fichas com imagens grandes e reais de 
objetos variados (garfo, coelho, Blusa, travesseiro, 
etc.) para as crianças falarem os nomes; 
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- Recontar historia utilizando as variações de 
entonação de voz; 
- Usar a linguagem oral para comunicar-se e 
expressar-se em situações diversas; 
- Folhear materiais gráficos e suportes de escrita em 
diversos momentos e espaços pedagógicos; 
- Verbalizar sentimentos e emoções; 
- Relatar fatos do final de semana; 
- Falar palavras novas; 
- Narrar histórias seguindo sequência de figuras; 
- Fazer resgate de fatos das histórias infantis; 
- Inventar histórias; 
- Levantar hipótese sobre do que se trata a história 
que será lida pelo professor; 
- Recitar parlendas; 
- Expressar ideias e responder perguntas sobre 
fatos da história narrada, com apoio do professor; 
- Reconhecer rimas e aliterações em cantigas de 
rodas; 
- Relatar as semelhanças e/ou diferenças dos 
objetos; 
- Usar palavras novas para ampliar seu vocabulário; 
- Escolher livros para ler (ler mesmo sem saber ler); 
- Ditar ao professor a sequência ou componentes de 
uma receita, ou elementos de uma brincadeira ou 
jogo (professor escriba); 
- Listar oralmente palavras do mesmo campo 
semântico (professor escriba); 
- Contar histórias por meio de imagens. 

- Investir em histórias em áudio para estimular a 
escuta; 
- Preparar atividades para localizar o nome (em 
carteiras, cadeiras, listas, caçadas ao nome no 
parque, na área externa, etc.);  
- 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 

- Distinguir calor e frio; 
- Nomear elementos da natureza; 
- Diferenciar as características de animais; 
- Identificar características de flores; 
- Diferenciar sabores; 
- Diferenciar os alimentos naturais dos 
industrializados; 
- Localizar dias no calendário; 
- Contar os objetos; 
- Grafar números; 
- Identificar números; 
- Diferenciar as características das plantas e flores; 
- Selecionar os alimentos naturais dos 
industrializados; 
- Identificar partes da face (nariz, boca, olhos, 
sobrancelhas, cabelo, orelhas); 
- Nomear partes do corpo; 
- Identificar órgãos dos sentidos; 
- Realizar higienização na escola (lavar as mão e 
escovação); 

Espaços e Tempos: 
- Disponibilizar duas folhas de cartolina colada por 
um dos lados para cada 6 crianças pintarem 
observando o espaço disponível para cada uma; 
- Propor atividades de colocar cada um em seu 
lugar, Exemplo: colar na paisagem: os pássaros, 
minhocas, nuvem, sol, lua, cachorro, etc; 
- Propor atividades em locais diferentes, solicitar 
rodízio para sentar em locais diferentes; 
- 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. 
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 envolvam movimentos e 
pausas; 
- Propor jogos de grupo. Encoraje seu aluno a 



 

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  

- Selecionar vestuários de outros elementos; 
- Classificar objetos e ou figuras de acordo com suas 
semelhanças; 
- Sobrepor diferentes objetos ou figuras; 
- Parear diferentes objetos; 
- Resolver situações problemas (possível para faixa 
etária); 
- Explorar objetos para aprender suas características 
e atributos; 
- Explorar brinquedos para aprender sua 
funcionalidade; 
- Cantar números em contextos significativos; 
- Localizar-se espacialmente com diferentes 
propósitos; 
- Medir diferentes objetos; 
- Identificar a condição do tempo (clima); 
- Nomear figuras e/ou formas geométricas em 
materiais diversos; 
- Explorar relação de causa e efeito: transbordar, 
tingir, misturar, mover, remover; 
- Utilizar relações espaciais (dentro e fora, em cima, 
embaixo, acima, abaixo entre e do lado, antes 
durante e depois); 
- Separar o lixo (contexto escolar e casa); 
- Manipular elementos da natureza; 
- Identificar condições do tempo (clima); 
- Selecionar elementos naturais de artificiais; 
- Identificar animais domésticos e selvagens; 
- Quantificar objetos e coleções. 

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: 
- Dispor garrafas pet para depositar bolinhas de 
papel, ao comado do professor; 
- Organizar um disco de papelão e tampinhas de 
garrafas pet com Velcro para colar e retirar ao 
comando do professor;  
- Ofertar atividades de ordenação acima de três 
elementos; 
- Oferecer atividade de colagem. Exemplos colar 
três círculos, dois quadrados, etc. 
- Propor atividades com jogos: boliche, pescaria 
(organizar as crianças em duplas ou trios para 
depois contar quantos peixes cada grupamento 
pescou). 
 
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); 
- 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, 
sapo, joaninha), germinação, crescimento da massa 
de bolo dentro do forno; 
- 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. 

 


