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 De acordo com a Base Nacional Comum Curricular-BNCC “Ao longo da 
Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas devem concorrer para 
assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, que 
consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento”. 
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 Sendo assim, o Núcleo Pedagógico/Educação Infantil, esclarece: 

 As Metas de Aprendizagem propostas para a Educação Infantil I e II foram 
pensadas e analisadas pelo Núcleo Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação 
de Arujá, em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular. Este documento 
apresenta uma nova perspectiva para a Educação Infantil e propõe dois Eixos 
Estruturantes, caracterizados pelas Interaçõese Brincadeiras.  
À vista disso, as Metas de Aprendizagem enfatizam odesenvolvimento das 
habilidades primordiais na Primeiríssima e Primeira Infância. Consequentemente, as 
sugestões elaboradas nos Cadernos de Atividades para Jardim e Pré-escola estão 
em consonância com as Metas paraEducação Infantil II, que tem como propósito 
nortear a ação do professor.  
 Os Cadernos de Atividades possuem propostas de Noções Matemáticas que 
abordam questões para o raciocínio lógico e na área de Linguagem, que abordam 
questões do mundo letrado. Assim, convidamos os professores a refletirem sobre as 
propostas das atividades.  
 O material fornecido poderá ser utilizado na sua totalidadeou parcialmente com 
a possibilidade de ajustes pelo professor, porém cada docente deverá organizar 
atividades para as suas turmas de acordo com a realidade vivenciada no período de 
aula presencial.  
 Além do Caderno de Atividades supracitado que se apresenta como um 
suporte pedagógico, o professor deverá fazer o uso do livro Pé de Brincadeira na 
elaboração das atividades que serão encaminhadas para seus alunos. 
 Devido a pandemia, o Núcleo Pedagógico não poderá realizar encontros de 
formação e reflexão presencial com a equipe escolar. Portanto, nos colocamos à 
disposição para o esclarecimento de dúvidas com “Hora Marcada”, seguindo as 
orientações sanitárias ou via atendimento remoto por grupo no WhatsApp.  
 Estamos no aguardo da viabilização da sala de reunião virtual para melhor 
atendê-los nos seguimentos Infantil I e Infantil II. 
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