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CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
METAS DE APRENDIZAGENS 2020 PARA: 

 

BERÇÁRIO I- BEBÊS (0 A 1 ANO E 6 MESES) 
 

O EU, O OUTRO E O NÓS 
 

Meta Anual Conviver e interagir em pequenos grupos, relacionando-se com crianças e adultos, 
participando, explorando, expressando e reconhecendo-se no meio físico e social. 

METAS Sugestões de Atividades Complementares 
- Mostrar autonomia durante sua alimentação, 
exploração dos diferentes espaços e objetos; 
- Reconhecer seu corpo, nos momentos de 
brincadeira com o professor; 
- Atender quando chamado e comandos do 
professor; 
- Expressar sensações de desconforto; 
- Socializar-se, conviver e interagir com o outro. 

- Organizar situações para que a criança faça o 
reconhecimento das sensações de seu corpo em 
momentos de alimentação e higiene; 
- Construir chamada ilustrada com a foto da criança 
(colar a foto da criança em um suporte duro e 
passar papel adesivo transparente); 
- Chamar a criança pelo nome completo em 
determinados momentos do dia; 
- Organizar atividades de compartilhamento; 
- Construir painel com fotos dos familiares; 
- 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; 
- Propor atividades com brincadeiras próprias para 
faixa etária, com exploração de diferentes culturas. 

 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 

Meta Anual Movimentar seu próprio corpo, usando estratégias da cultura corporal e do movimento, 
experimentando múltiplas formas de expressão corporal, sempre respeitando seus limites. 

METAS Sugestões de Atividades Complementares 
- Movimentar progressivamente o próprio corpo nos 
jogos, brincadeiras e interações;  
- Demonstrar equilíbrio nas atividades propostas e 
desafiadoras para a idade; 
- Deslocar-se no espaço enfrentando desafios 
propostos em diferentes situações; 
- Imitar gestos e movimentos propostos; 
- Realizar movimentos de encaixe, lançamento, 
tampar e destampar, entre outros. 

- Propor atividades de entrar e sair de um lado ao 
outro: túnel, caixas grandes...; 
- Organizar espaços para realização de 
movimentos mais precisos: pegar: papel, tecidos 
macios, empilhar de 2 a 3 peças grandes; 
- Preparar uma bola de massa de modelar macia 
grande para espetar palitos de sorvete; 
- Dispor bolas pequenas “meio murchas” para 
apertar; 
- Dispor caixas de vários tamanhos para colocar 
uma dentro da outra; 
- Dispor caixas de vários tamanhos para colocar e 
retirar objetos; 
- Organizar espaços para rolar em tatame; 
- Preparar momentos para amassar: massa de 
modelar macia, retalhos de tecidos; 
- Propor atividade para mover objetos leves; 
- Organizar momentos com música para dançar 
livremente; 
- Propor atividades para pegar e soltar objetos; 
- Oportunizar brincadeira com diferentes misturas 
(água, areia e terra) para mexer e remexer com as 
mãos; 
- Revisitar o Livro: Cadê? Achou! 
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TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Meta Anual Ampliar o fazer artístico em suas diferentes linguagens e sua capacidade expressiva em 
vivências diversificadas. 

METAS Sugestões de Atividades Complementares 
- Acompanhar ritmos, músicas...; 
- Mexer e remexer com tintas em diferentes 
contextos; 
- Rabiscar com diferentes riscadores; 
- Explorar diferentes texturas próprias para a faixa 
etária; 
- Interagir com sons da natureza e instrumentos 
musicais. 

- 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 rolinho de tinta, pincéis grosso, rolhas de 
cortiça grandes para espalhar tintas no fazer 
artístico. 

 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

Meta Anual Expressar e comunicar-se nas diferentes situações propostas, de interação e letramento, 
em conformidade com a faixa etária. 

METAS Sugestões de Atividades Complementares 
- Demonstrar interesse na hora da leitura e nas 
ilustrações dos livros; 
- Manipular livros de histórias em diferentes 
portadores e materiais; 
- Comunicar-se por meio de balbucio ou 
monossílabos durante as interações e brincadeiras. 

- Promover diariamente rodas de conversas; 
- Realizar leituras diárias; 
- Investir em histórias em áudio para estimular a 
escuta; 
- Revisitar o Livro: Cadê? Achou! 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 

Meta Anual  Vivenciar, experimentar e solucionar situações problemas, superando desafios, e 
avançando no processo de construção dos conceitos de espaços, tempos. 

METAS Sugestões de Atividades Complementares 
- Explorar objetos e brinquedos para descobertas 
de propriedades; 
- Deslocar-se em jogos e brincadeiras explorando o 
espaço; 
- Explorar relações de causa e efeito: mover e 
remover objetos e brinquedos; 
- Explorar espaços e materiais diversos em 
diferentes situações; 
- Mexer com areia, terra, massa de modelar, 
agua...; 
- Reconhecer partes do corpo (mãos, pé, boca,...) 
com espelho, músicas e cantigas. 

Espaços e Tempos: 
- Propor atividades de rolamento em tatames; 
- Propor atividades de entrar e sair de caixas 
estreitas, longas, tuneis; 
- Selecionar músicas para serem cantadas e/ou 
reproduzidas no: acolhimento, nas refeições e 
saída; 
- Propor atividades que envolvam 
movimentos/ações e pausas; 
- Propor atividades no qual a criança bata palmas. 
 
Quantidades: 
- Oferecer somente um brinquedo ou objeto para 
cada criança; 
- Organizar em saco hermético duas a três bolinhas 
coloridas com gel de cabelo ou mingau de maisena 
(não engrossado); 
- Organizar um disco de papelão com Velcro no 
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centro para colocar e retirar um brinquedo, 
tampinha grande, etc. 
 
Relações e Transformações:  
- Organizar momento de exploração de textura 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; 
- Propor atividade com bolinha de sabão (neste 
caso a criança observará a construção da bolinha 
seu trajeto até estourar). 

 


