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APRESENTAÇÃO
1

O Documento Orientador do Território de Gramado (DOTG) para a Educação Infantl e o Ensino Fundamental (inclui-se aqui a EJA – Educação de Jovens e
Adultos) foi construído mediante trabalho coletvo dos professores da rede de ensino do município, envolvendo docentes das esferas públicas municipal e estadual
e também da rede privada, tanto da Educação Infantl quanto do Ensino Fundamental, uma vez que muitos dos profssionais da Educação trabalham em mais de
uma rede de ensino, o que, de certa forma, contribui, muito, no processo de criação deste documento.
Com a homologação da BNCC – Base Nacional Comum Curricular – em 2017 e do RCG – Referencial Curricular Gaúcho – em 2018, estudos foram sendo
feitos nas escolas no decorrer de 2018 e 2019. Encontros esses realizados nas reuniões pedagógicas de cada escola, assim como, também, alusivos aos DIAS D
insttuídos pela Secretaria Estadual de Educação – SEDUC – em um processo colaboratvo com a UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e a UNDIME –
União dos Dirigentes Municipais de Educação. Tais momentos pautavam-se na leitura e discussão sobre os dois documentos gerando refexão sobre as abordagens
descritas nos textos e levando os docentes a pensarem em tudo o que viria a ser o processo de ensino e aprendizagem a partr da implantação desses documentos
orientadores de currículos.
Em Julho/2019, retomamos o assunto, reunindo todos os professores num evento cujo propósito era reafrmar o compromisso do grupo com a Educação
no sentdo de contribuir na elaboração do documento. Na oportunidade, foram apresentadas as 10 competências gerais da BNCC através de esquetes artstcas
encenadas por professoras2 da rede municipal, como forma de melhor entendimento/compreensão e interpretação, fugindo, assim, do fato de apenas ler cada
uma delas, pois todos já as tnham lido/estudado, o que tornava desnecessária, digamos assim, uma nova ação repettva de fcar apenas lendo e discutndo. As
encenações foram muito bem recebidas pelo grupo e ajudaram a transformar o signifcado que cada uma dessas competências traz. No mês de agosto, via
convites, os professores3 das mais diversas áreas de conhecimento encontraram-se em três momentos para discussão e redação das sugestões de habilidades que
deveriam ser incluídas no documento, como forma de atender às necessidades do território de Gramado.
O processo de construção de um documento que orienta a elaboração de currículos de um determinado território, como é o caso de Gramado, é um
grande compromisso, pois sabe-se que a educação é uma efcaz ferramenta que promove a mudança social. Assim, os desafos descritos neste documento somamse às demandas das prátcas pedagógicas desenvolvidas pelos profssionais da educação e serão um grande conjunto de oportunidades de ressignifcação das
aulas, que, consequentemente, benefciarão os alunos com aulas dinâmicas, interdisciplinares e que acompanham o desenvolvimento constante do mundo. Tanto
a BNCC quanto o RCG apresentam aspectos que convidam-nos a pensarmos os caminhos da Educação, fazendo com que olhemos para o passado, analisemos o
presente e reorganizemos a Educação que queremos no futuro (não tão distante).
Ressaltamos que para esse documento ter efeito na sala de aula e na vida de cada um dos nossos alunos é de extrema importância o protagonismo dos
professores das diversas áreas do conhecimento na transformação da teoria em prátca pedagógica signifcatva. Fica, aqui, nosso convite para a leitura e
apropriação do conteúdo abordado.
Prof.ª Dr.ª Maria Gorete Rodrigues da Silva
Prof. Ms. Carlos Vinicius Baraldi
Secretária da Educação

1
2
3

Aprovado pelo Conselho Municipal de Educação (CME) via Resolução nº 004/2019.
Professoras RENATA EINSFELD e MILENA FERREIRA MARIZ BELTRÃO
Lista dos partcipantes informada a seguir.

Coord. do Ensino Fundamental e Org. do DOTG
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1 – INTRODUÇÃO
O Parecer CNE/CP nº 15/2017, que insttui e orienta a implantação da BNCC, e a Portaria MEC nº 1570/2017, que o homologa, implantam na área da
Educação importante documento que consttui umas das estratégias estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE)4: a Base Nacional Comum Curricular,
cuja fnalidade é qualifcar a Educação Básica em todo o território brasileiro, agindo como referência para as insttuições ou redes escolares públicas e privadas da
Educação Básica, dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, para construírem ou revisarem os seus currículos. Ressalta-se que a Consttuição Federal de
1988 (CF), via Artgo 205, diz que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentvada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualifcação para o trabalho”, isto é, reconhece a educação como
direito fundamental compartlhado entre Estado, família e sociedade. Para atender a tais fnalidades, no âmbito da educação escolar, no Art. 210 (CF/88) é descrita
a necessidade de que sejam “fxados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores
culturais e artstcos, nacionais e regionais”. Assim, a construção da BNCC vem para suprir essas necessidades.
Em 2018, o Estado do Rio Grande do Sul cria o Referencial Curricular Gaúcho (RCG) aprovado através da Resolução nº 345/2018, pelo Conselho Estadual de
Educação (CEEd). Esse documento segue ao já proposto pela BNCC e implementa habilidades a serem desenvolvidas em cada umas das áreas do conhecimento e
que se ajustam às necessidades no âmbito educacional considerando as peculiaridades do estado gaúcho. Dessa forma, tendo por base esses duas importantes
referências (BNCC e RCG), cria-se o Documento Orientador do Território de Gramado (DOTG) através do trabalho conjunto de professores das redes 5 de ensino do
município, o que vai ao encontro do que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, diz no Inciso IV de seu Artgo 9º, que cabe à União
“estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantl, o ensino fundamental e o
ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum”. Destaca-se que, ainda na LDBEN, fca clara a
relação entre o que é básico e comum e o que é diverso conforme o que é retomado no Art. 26, o qual estabelece que “os currículos da educação infantl, do
ensino fundamental [...] devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte
diversifcada, exigida pelas característcas regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.“ Através da construção desses documentos
que orientam o trabalho docente na escola, faz-se necessário (e imprescindível) repensar a prátca pedagógica na atualidade como meio de redefnir um novo
referencial para a educação. É preciso compreender a prátca pedagógica, no momento atual da sociedade brasileira, e, através dessa refexão, pensar sobre novas
perspectvas, e, não, a partr de estratégias ou métodos que estão ultrapassados e já não produzem o signifcado esperado.
O DOTG está organizado de forma a contemplar a Educação Básica nos níveis, modalidades e especifcidades da rede de Ensino do município. Está
organizado em 3 volumes (Educação Infantl, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - a qual integra o EF). No volume voltado à Educação Infantl,
temos as divisões dos campos de experiências e os objetvos de aprendizagem e desenvolvimento para cada uma das faixas de classifcação: bebês, crianças bem
pequenas e crianças pequenas. No volume da EJA, as totalidades 1 a 6 estão abrangidas em cada umas das áreas de conhecimento. No volume do Ensino
Fundamental cada um dos anos escolares está abrangido pelas áreas de conhecimento, as quais apresentam um breve texto introdutório, seguindo ao que a BNCC
e também o RCG estpularam, acrescidos das contribuições dos professores do nosso município. Na sequência, estão as planilhas com as descrições de unidades
temátcas, objetos de conhecimento e as respectvas habilidades que serão desenvolvidas em cada uma das etapas de ensino em que o aluno estver.

4
5

Lei Federal nº 13005/14
Escolas partcipantes das redes públicas municipal e estadual e também da rede privada.
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2 – ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS INTEGRANTES DO DOTG
2.1 – AS COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC
A aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no fnal de 2017, para o Ensino Fundamental trouxe às escolas o imperatvo de desenvolver nos
alunos uma série de competências ao longo da Educação Básica, a qual inclui educação infantl, ensino fundamental e ensino médio 6. De acordo com esse
documento, “competência é defnida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (prátcas, cognitvas e socioemocionais),
attudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotdiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.” (BNCC, 2017, p. 9).
Tais competências visam assegurar aos alunos uma formação humana integral e, por isso, não consttuem um componente em si. Ao contrário: elas devem
ser tratadas de forma interdisciplinar, diversifcadas por todos os componentes curriculares. Elas apresentam um conjunto de habilidades que permitem
compreender as próprias emoções e formas de relacionar-se com os outros, viabilizando o autoconhecimento, colaboração e resolução de problemas. Essas
competências fazem parte da formação integral e do desenvolvimento dos sujeitos.
Em consonância com a BNCC, as competências pessoais e sociais devem estar imbricadas e artculadas com as áreas do conhecimento e componentes
curriculares em movimento espiralado, possibilitando o desenvolvimento das seguintes competências: a)respeitar e expressar sentmentos e emoções, atuando
com progressiva autonomia emocional; b) atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com
os outros; e c) conhecer e respeitar as formas de convívio social. Ressignifcar o ambiente escolar com as diferentes competências de ordem cognitva,
comunicatva, pessoais e sociais impacta diretamente na formação integral dos estudantes. Destaca-se que a consolidação da BNCC para a educação básica
representa um avanço pelo fato de que consolida um conjunto de aprendizagem esperada em cada etapa pela qual o aluno vai passando.
A seguir, o infográfco7 referente às 10 competências gerais da BNCC traz a descrição de cada uma, seguida de uma explicação sobre o que se espera dela e
para qual fnalidade se destna.

6

7

BNCC do Ensino Médio aprovada via Resolução nº 4, de 17 de dezembro de 2018.
Disponível em https://www.tuneduc.com.br/competencias-gerais-da-bncc/. Acessado em 14 Nov 2019.
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2.2 – TEMAS TRANSVERSAIS E A INTERDISCIPLINARIDADE
A importância do papel da escola na sociedade e na vida das pessoas não é uma tarefa das mais simples de se discutr. É notório que as escolas têm, como
responsabilidade essencial, a formação intelectual dos indivíduos, a partr da socialização do conhecimento adquirido nas diversas áreas do conhecimento como,
por exemplo, das Ciências, da Matemátca e das Linguagens. Entretanto, ultmamente, boa parte das refexões indicam que as insttuições de ensino precisam
oportunizar outros caminhos que proporcionem a aprendizagem dos alunos. A isso inclui-se a tarefa de construir as bases para um aprendizado étco e moral,
fundamentais na formação de cidadãos com senso crítco, valores consistentes e uma clara consciência de seu papel na sociedade, através de atvidades
relacionadas ao desenvolvimento de temas transversais em todos os anos da Educação Básica, as quais podem ser realizadas interdisciplinarmente.
A educação deve transcender, ou seja, buscar a produção dos conhecimentos sob um contexto mais amplo que os limites da sala de aula, possibilitando,
assim, uma visão multdimensional em níveis variados de percepção. Essa transcendência se dá via desenvolvimento de prátcas pedagógicas através da
interdisciplinaridade. Entretanto, para que possamos compreender a diversidade de defnições construídas sobre a interdisciplinaridade, devemos pensar que é
impossível defnir um único conceito como forma de elaborar uma teoria geral. Tal conceituação do termo dependerá do foco que cada pesquisador direciona.
Aqui, usaremos duas referências, uma voltada ao epistemológico (a ciência) e outra ao pedagógico.
O primeiro enfoque é dado por Japiassu. Para o autor, “a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau
de interação real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa” (Japiassu, 1976, p.74). Nesse conceito, o apontamento é que para ocorrer a
interdisciplinaridade, dois movimentos na construção do conhecimento são necessários – o primeiro relacionado ao movimento de troca entre os indivíduos
profssionais da área e o segundo vinculado à comunicação, ao diálogo entre as áreas. Já, segundo Fazenda (1999), cujo enfoque é pedagógico, a
interdisciplinaridade seria uma relação de reciprocidade, um regime de corporeidade que possibilitaria o diálogo entre os interessados. Considerando esse sentdo,
pode-se dizer que a interdisciplinaridade depende basicamente de uma attude, através da qual a colaboração entre as diversas áreas do conhecimento conduz a
uma interação, a uma intersubjetvidade como única possibilidade de efetvação de um trabalho interdisciplinar. A autora aponta, ainda, que a interdisciplinaridade
é um movimento que depende das pessoas envolvidas na construção do conhecimento, pois, assim, é possível haver comunicação e interação entre as áreas.
A prátca da interdisciplinaridade no âmbito escolar acentua-se com a oportunidade de se desenvolver projetos que abordem temas transversais ao longo
das etapas que o aluno vai percorrendo. Com o propósito de que a abrangência seja maior e mais signifcatva, a UNCME8-RS, através da Orientação nº 02/2019,
relaciona as seguintes demandas que devem ser atendidas na Educação Básica: Direitos da criança e do adolescente (Lei nº 8.069/1999); Educação para o trânsito
(Lei nº 9.503/1997); Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer CNE/CP nº 14/2012 e Resolução/CP nº 2/2012), Educação Alimentar e Nutricional (Lei nº
1.947/2009); Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei nº 10.741/2003); Educação em Direitos Humanos (Decreto nº 7.037/2009, Parecer
CNE/CP nº 8/2012 e Resolução CNE/CP nº 1/2012); Educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena (Leis nº
10.639/2003 e nº 11.645/2008, Parecer CNE/CP nº 3/2004 e Resolução CNE/CP nº 1/2004), bem como saúde, vida familiar e social, educação para o consumo,
educação fnanceira e fscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade sexual (Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 7/2010). A esse rol,
acrescenta-se a importância de ser trabalhado a Hospitalidade junto à Educação para o Turismo, cuja temátca tem forte infuência no desenvolvimento do
município de Gramado.
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É relevante destacar que cada um destes tópicos objetva estmular nos estudantes a refexão sobre a realidade na qual estão inseridos e, assim, sejam
capazes de compreendê-la e transformá-la signifcatvamente. Os temas transversais podem ser desenvolvidos em qualquer etapa do trabalho pedagógico e
preferencialmente abordados de maneira interdisciplinar, para que haja uma clara percepção da importância destes assuntos no contexto social contemporâneo. A
interdisciplinaridade e a contextualização são desafos que rompem com a lógica do conteúdo isolado, trabalhando o currículo de forma artculada, entendendo
que as habilidades são elementos consttutvos para o desenvolvimento integral dos estudantes nos mais variados contextos.

2.3 – ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Uma das maiores conquistas para uma criança que está na fase escolar ocorre no processo de alfabetzação. O aprender a ler proporciona um estado de
êxtase, de euforia tanto para quem está aprendendo quanto para quem está ensinado, no caso, o professor. Ler proporciona autonomia, liberdade. Todavia, se faz
necessário pensar a respeito desse processo. De acordo com Soares (2007), etmologicamente, o termo alfabetiaação signifca levar à aquisição do alfabeto, ou
seja, ensinar a ler e a escrever. Dessa forma, a peculiaridade da Alfabetzação é, pode-se assim dizer, a aquisição do código alfabétco e ortográfco, a qual se dá
através do desenvolvimento de habilidades tanto de leitura quanto de escrita.
É notório que passa-se a conceber a alfabetzação como sendo uma estruturação conceitual e contnua, a qual é desenvolvida tanto no interior da sala de
aula quanto fora dela, através de um processo de interação que passa a acontecer a partr do primeiro contato da criança com a escrita. Salienta-se que todo o
aprendizado da escrita alfabétca não fca restrito apenas a um processo associatvo entre as letras e seus sons, uma vez que o convívio diário com referências à
escrita identfcadas, por exemplo, em rótulos de embalagens, símbolos, cartazes etc, proporcionam à criança a familiarização com o texto escrito com o qual ela
passa a estabelecer relações, hipóteses e a compreensão do signifcado daquilo que está escrito.
Aliada à alfabetiaação está o letramento, o qual, segundo Soares (2003) signifca o processo de relação das pessoas com a cultura escrita. Tal termo passa a
ganhar espaço na Educação, quando constata-se, através de estudos na área, que nem sempre o ato de ler e escrever garante que o indivíduo compreenda o que lê
e o que escreve, isto é, ele apenas consegue decodifcar o código escrito, todavia, não expande a interpretação, tampouco sabe o que fazer com aquilo que
decodifca. Segundo, ainda, a autora, existem diferentes níveis de letramento, os quais variam conforme a realidade cultural das pessoas.
Os primeiros anos do Ensino Fundamental compõem o bloco alfabetzador, o qual está voltado para alfabetzação e, também, para o letramento. É nesse
período que a criança que está em processo de alfabetzação tem a possibilidade de desenvolvimento e da ampliação de habilidades, sejam elas intelectuais,
sociais, afetvas, psicológicas ou mesmo fsicas, as quais ocorrem por intermédio das experiências vivenciadas, o que acaba por consolidar saberes, diante de uma
proposta pedagógica que está sob orientação de um professor, e visa ao descobrimento do mundo letrado.
A união entre o Letramento e a Alfabetzação
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A fm de se chegar à qualidade no processo de alfabetzação desenvolvido nos primeiros anos do Ensino Fundamental (1º ao 3º ano) na rede de ensino de
Gramado, é necessário conciliar os procedimentos e produzir uma prátca pedagógica refexiva que una os dois processos: o letramento e a alfabetzação, tendo
em vista que ambos são indissociáveis e simultâneos. Conforme a metodologia freiriana de alfabetzar (Brandão, 2004) deve-se partr daquilo que para o sujeito é
concreto e real, o que acaba dando signifcado à aprendizagem, mas, claro, utlizando os mecanismos de alfabetzação. Destaca-se, ainda, que segundo Freire
(1996), o sujeito, quanto mais ampla é a sua visão de mundo, mais livre da opressão ele está, isto é, o sujeito letrado possuidor de conhecimentos prévios, tendo
um determinado ponto de vista, quando estver alfabetzado, modifca seus pensamentos e passa a ampliá-los de modo a refetr com critcidade sobre a prátca
social.
É relevante a importância da presença e orientação do professor, para que esse pensamento crítco seja desenvolvido nos alunos. Para Freire (1996, p.14)
“[...] percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar os
conteúdos, mas também ensinar a pensar certo.”
É importante frisar de que o letramento ultrapassa o simples ato do ler e do escrever, uma vez que tem sua função social, enquanto que a alfabetzação fca
responsável pelo preparo do aluno para a leitura e, consequentemente, para o desenvolvimento maior do letramento dele. Considerando essa perspectva,
alfabetzação e letramento acabam por se completar e passam a enriquecer o desenvolvimento do aluno. A união dessas duas prátcas torna-se necessária na
atualidade, pois é dessa forma que se pode atngir a educação de qualidade, produzindo um ensino no qual os alunos sejam transformadores do meio social em
que estão inseridos.
A fm de melhor preparar os alunos do bloco alfabetzador, é primordial que haja discussões sobre essa temátca (alfabetzação e letramento) em cursos de
formação contnuada para professores, assim como, mesmo, em reuniões pedagógicas que são realizadas nas escolas, de modo a gerar importantes refexões tanto
sobre o tema quanto sobre a prátca pedagógica dos docentes, buscando, dessa maneira, alternatvas que solucionem problemas específcos da alfabetzação que
porventura surjam no espaço escolar e procurem desenvolver os profssionais da educação e as insttuições de ensino para que a qualidade na educação seja
alcançada.

2.4 – FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
É inquestonável a importância de contar, nas escolas, com um docente competente e engajado com o seu trabalho, especialmente se considerarmos que
os alunos estão em constante mudança para acompanharem o ritmo de transformação do mundo, ou seja, da sociedade como um todo, o que demonstra o quanto
é necessário que os professores estejam sempre aprendendo e adaptando-se para seguirem essa realidade. Para isso, é imprescindível que cursos de formação
contnuada sejam oferecidos ao magistério, a fm de oportunizar novos aprendizados. Tal formação é amparada por lei, como pode ser visto no Parágrafo Único do
art. 62-A da LDB nº 9.394/96 diz que “garantr-se-á formação contnuada para os profssionais [...], no local de trabalho ou em insttuições de educação básica e
superior, incluindo cursos de educação profssional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.” (LDB, 2018, p. 42).
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Conforme Furtado (2015), “a formação contnuada de professores é o processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atvidade
docente, realizado ao longo da vida profssional, com o objetvo de assegurar uma ação docente efetva que promova aprendizagens signifcatvas.” Assim , a
formação contnuada engaja os profssionais em processos de aperfeiçoamento, o que inclui o desenvolvimento de pesquisas, projetos, estudos, refexões e
crítcas, com o propósito de que, assim, possam estar sempre bem informados e atualizados acerca das novidades e tendências educacionais.
A formação contnuada contribui na transformação dos professores em facilitadores do conhecimento, ou seja, proporciona uma ressignifcação do fazer
pedagógico, uma vez que é através dela que poderão melhorar sua prátca docente bem como o seu conhecimento profssional, o que implica no despertar da
consciência para o seu papel social tanto dentro quanto fora da sala de aula, e confere-lhes melhores chances para gerar transformação e impactar positvamente o
contexto escolar. Cursos de formação funcionam como estratégias que motvam professores, mesmo com os muitos desafos (já existentes) da profssão, e essa
motvação, por sua vez, é fundamental para garantr o interesse do educador e, consequentemente, para trazer qualidade ao ensino.
Ainda Segundo Furtado (2015) o processo de formação contnuada contempla três dimensões da formação docente, a saber: a dimensão cientfca, a
dimensão pedagógica e a dimensão pessoal.
A dimensão cientfca se ocupa do desenvolvimento e atualização dos conteúdos a serem ensinados e da
forma pela qual o ser humano aprende. A dimensão pedagógica se ocupa dos métodos, técnicas e recursos
de ensino. A dimensão pessoal regula a intenção e a intensidade das attudes do professor no processo de
promoção de aprendizagens. Ao acreditar, por exemplo que um aluno não consegue aprender, as attudes
docentes viabilizam esse resultado. Refetr sobre sua realidade subjetva ajuda o docente a repensar suas
attudes e ressignifcar sua prátca. (FURTADO, 2015, internet).
A formação contnuada deve ser encarada como uma grande aliada dos professores, tendo em vista que ela contribui para a evolução constante do
trabalho do docente, favorecendo a criação de novos ambientes de aprendizagem e, também, ressignifcando as prátcas pedagógicas. Ressalta-se que com a
implantação da BNCC, a formação contnuada torna-se ferramenta fundamental na vida dos docentes, afnal, considerando que o mundo evolui rapidamente e com
a tecnologia assumindo uma relevância cada vez maior no processo de aprendizagem, a formação de professores também acompanha essa evolução através da
partcipação dos cursos de formação contnuada.
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3 – NÍVEIS DE ENSINO
3.1 – EDUCAÇÃO INFANTIL
A concepção que vincula educar e cuidar vem sendo consolidada na Educação Infantl entendendo o cuidado como algo indissociável do processo
educatvo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto
de sua comunidade, e artculá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetvo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas
crianças, diversifcando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar – especialmente quando se trata da educação
dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a
comunicação. Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prátca do diálogo e o compartlhamento de
responsabilidades entre a insttuição de Educação Infantl e a família são essenciais. Além disso, a insttuição precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais,
dialogando com a riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantl (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009), em seu Artgo 4º, defnem a criança como “sujeito
histórico e de direitos, que, nas interações, relações e prátcas cotdianas que vivencia, constrói sua identdade pessoal e coletva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questona e constrói sentdos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.” (BRASIL, 2009). Ainda de acordo com as
DCNEIs, em seu Artgo 9º, os eixos estruturantes das prátcas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica são as interações e a brincadeira, experiências nas
quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita
aprendizagens, desenvolvimento e socialização.
Tendo em vista os eixos estruturantes das prátcas pedagógicas e as competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC 9 e pelo RCG10, seis
direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação Infantl, as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam
desempenhar um papel atvo em ambientes que as convidem a vivenciar desafos e a sentrem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir signifcados
sobre si, os outros e o mundo social e natural. Tais direitos de aprendizagem e desenvolvimento são:
1. Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utlizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito
em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.
2. Brincar cotdianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversifcando seu
acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatvidade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitvas,
sociais e relacionais.
3. Partcipar atvamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atvidades propostas pelo educador quanto da realização
das atvidades da vida cotdiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando
conhecimentos, decidindo e se posicionando.
9 BNCC – Base Nacional Comum Curricular
10 RCG – Referencial Curricular Gaúcho
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4. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na
escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.
5. Expressar, como sujeito dialógico, criatvo e sensível, suas necessidades, emoções, sentmentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questonamentos, por
meio de diferentes linguagens.
6. Conhecer-se e construir sua identdade pessoal, social e cultural, consttuindo uma imagem positva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas
experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na insttuição escolar e em seu contexto familiar e comunitário.
Esses direitos de aprendizagem visam amparar a elaboração do currículo da Educação Infantl, o qual deve ser organizado a partr da indissociabilidade
entre o cuidar e o educar, compreendendo o cuidado para além dos aspectos fsicos, integrando-se às ações educatvas, as quais devem garantr os direitos e os
interesses de aprendizagem das crianças. Portanto, cuidar e educar estão intmamente relacionados, não há como cuidar sem educar, nem educar sem cuidar no
cotdiano vivido na escola da infância. Podemos compreender estes conceitos a partr de uma ideia que contemple um cuidado educatvo ou uma educação
cuidadosa. Cuidar, na Educação Infantl, envolve a atenção dedicada às necessidades básicas de higiene, alimentação e repouso. Sobretudo, a concepção de cuidar
está direcionada à attude do adulto em relação às crianças, ou seja, ao modo como toca um bebê quando está higienizando, ao modo como alimenta uma criança
que ainda precisa de sua ajuda nessa atvidade ou ao modo como o horário de uma refeição é realizada. Além disso, o cuidado também se vincula à atenção do
adulto em relação aos direitos das crianças.
Pensar o currículo supõe mudar a concepção de aprendizagem apenas como uma aquisição para uma concepção de aprendizagem como construção
narratva da experiência, como história de aprendizagens de crianças, grupos e turmas com seus professores. Diante disso, o papel do professor é complexo e
precisa ser reinventado na Educação Infantl, uma vez que são muitos os aspectos que se entrelaçam na sua ação. O professor cria os contextos para as
experiências das crianças, narrando-as, registrando-as e interpretando-as, assim como cria os contextos de bem-estar global e de cuidado. O papel do professor é
de fazer-se presente e de estar junto às crianças com interesse, acompanhando, perguntando, inventando e oferecendo o tempo e o espaço para as investgações
das crianças e para a construção de sentdos sobre o mundo que as rodeia.

O currículo para os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas compreende que os Direitos de aprendizagem e
desenvolvimento devem ser garantdos a todas as crianças sem nenhuma forma de distnção. Tem, no brincar e nas interações, os elementos mais
potentes para as aprendizagens das crianças. Parte da observação, valorizando o conhecimento prévio, respeitando o tempo de cada um e suas
especifcidades. Propõe tempos e espaços potentes para investgar, interagir, explorar, comunicar, experimentar e construir novas narratvas e
aprendizagens.

3.1.1 – OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS
Como na Educação Infantl, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurandolhes os direitos de conviver, brincar, partcipar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da Educação Infantl na BNCC está estruturada em
cinco campos de experiências, no âmbito dos quais são defnidos os objetvos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiências consttuem um
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arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotdiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem
parte do patrimônio cultural.
a) O eu, o outro e o nós - É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão consttuindo um modo próprio de agir, sentr e pensar e vão descobrindo
que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na insttuição
escolar, na coletvidade), constroem percepções e questonamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identfcando-se como seres
individuais e sociais. Ao mesmo tempo que partcipam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado,
de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na Educação Infantl, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com
outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes attudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narratvas.
Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identdade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que
nos consttuem como seres humanos.
b) Corpo, gestos e movimentos - Com o corpo (por meio dos sentdos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças,
desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o
outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a
dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As crianças conhecem e
reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identfcam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo
tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade fsica. Na Educação Infantl, o corpo das crianças ganha centralidade, pois
ele é o partcipe privilegiado das prátcas pedagógicas de cuidado fsico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a submissão. Assim, a insttuição
escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e
vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o
corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatnhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar
cambalhotas, alongar-se etc.).
c) Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações artstcas, culturais e cientfcas, locais e universais, no cotdiano da insttuição escolar,
possibilita às crianças, por meio de experiências diversifcadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem,
colagem, fotografa etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando
suas próprias produções artstcas ou culturais, exercitando a autoria (coletva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções,
desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças
desenvolvam senso estétco e crítco, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantl precisa promover a
partcipação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artstca, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da
criatvidade e da expressão pessoal das crianças, permitndo que se apropriem e reconfgurem, permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades,
ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artstcas.
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d) Escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o nascimento, as crianças partcipam de situações comunicatvas cotdianas com as pessoas com as quais
interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que
ganham sentdo com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de
compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantl, é importante promover
experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua partcipação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na partcipação em
conversas, nas descrições, nas narratvas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltplas linguagens que a criança se consttui
atvamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social.
e) Espaços, tempos, quantdades, relações e transformações – As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo
consttuído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e
noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram também curiosidade sobre o mundo fsico (seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas,
as transformações da natureza, os diferentes tpos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de parentesco e
sociais entre as pessoas que conhece; como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus costumes; a diversidade entre elas etc.). Além
disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos matemátcos (contagem, ordenação,
relações entre quantdades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas,
conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação Infantl precisa promover
experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investgar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de
informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a insttuição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus
conhecimentos do mundo fsico e sociocultural e possam utlizá-los em seu cotdiano.
3.1.2 - OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
Na Educação Infantl, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem
aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas
aprendizagens, portanto, consttuem-se como objetvos de aprendizagem e desenvolvimento.
Reconhecendo as especifcidades dos diferentes grupos etários que consttuem a etapa da Educação Infantl, os objetvos de aprendizagem e
desenvolvimento estão sequencialmente organizados em três grupos por faixa etária, que correspondem, aproximadamente, às possibilidades de aprendizagem e
às característcas do desenvolvimento das crianças, conforme indicado na fgura a seguir. Todavia, esses grupos não podem ser considerados de forma rígida, já que
há diferenças de ritmo na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças que precisam ser consideradas na prátca pedagógica.
CRECHE

PRÉ-ESCOLA

BEBÊS (grupo 01)

CRIANÇAS BEM PEQUENAS (grupo 02)

CRIANÇAS PEQUENAS (grupo 03)

0 a 1 ano e 6 meses

1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses

4 anos a 5 anos e 11 meses
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No Documento Orientador do Território de Gramado (DOTG), cada objetvo de aprendizagem e desenvolvimento a ser desenvolvido na Educação Infantl é
representado por um código alfanumérico, cuja composição (explicatva) pode ser vista abaixo.
Indicação do grupo da faixa etária:

Nível
de Ensino
(Educação
Infantl - EI)

01 = de Zero a 1 ano e 6 meses (Bebês)
02 = de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses (Crianças bem pequenas)
03 = de 4 anos a 5 anos e 11 meses
(Crianças pequenas)

EJAT1CI01
EI01EO05
Código do Campo de
Experiências:
EO = O eu, o outro e o nós
CG = Corpo, gestos e movimento
TS = Traços, sons, cores e formas
ET = Espaços, tempos,
quantdades, relações e transformações
EF = Escuta, fala,
pensamento e imaginação

Posição do objetvo
de aprendizagem e
desenvolvimento
na numeração
sequencial do campo de
experiências em cada
Faixa etária

De acordo com
esse código,
temos o quinto objetvo
de aprendizagem e
desenvolvimento a
ser desenvolvido
no grupo 01 (dos Bebês)
no campo de experiências
“O eu, o outro e o nós”
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3.1.2.1 – OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO PARA BEBÊS
BEBÊS (de ZERO a 1 ANO e 6 MESES de idade) – grupo 01
CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI01EO01) - Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos outros adultos.
(EI01EO01RS-01) - Mostrar-se atva, sem a intervenção constante de um adulto.
(EI01EO01RS-02) - Envolver-se em jogos simples de dar e receber, lançar objetos no chão e manifestar-se ao recebê-los de volta.
(EI01EO01RS-03) - Demonstrar interesse em seguir algumas normas em atvidades da rotna, partcipando em contextos de convívio
social, como brincar ao lado de outras crianças imitando ou mostrando suas ações.

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI01EO02) - Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais partcipa.
(EI01EO02RS-01) - Desenvolver a linguagem corporal, a atenção e a curiosidade por tudo que a rodeia.
(EI01EO02RS-02) - Interessar-se por experimentar novos movimentos ao explorar objetos ou brinquedos conhecidos, como segurar
objetos nas mãos e levá-los à altura dos olhos na busca por explorá-los, subir em objetos volumosos, lançar objetos em determinada
direção.
(EI01EO02GRA-01) - Identfcar maneiras de aproximar-se do outro, de forma que o contato corporal não machuque um ao outro.

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI01EO03) - Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos.
(EI01EO03RS-01) - Experienciar situações do cotdiano em que exista o compartlhamento de materiais, brinquedos e espaços com
outras crianças.
(EI01E003RS-02) - Partcipar de brincadeiras com professores, como esconder e achar, imitando os professores e/ou colegas e
encadeando ações simples como derrubar uma torre de blocos ou pegar um caminhão e imitar seu som.
(EI01E003RS-03) - Interessar-se por brincar de faz-de-conta junto com outras crianças, compartlhando brinquedos e a representação
das atvidades sociais.

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI01EO04) - Comunicar necessidades, desejos e emoções, utlizando gestos, balbucios, palavras.
(EI01EO04RS-01) - Vivenciar um processo de inserção que respeite o seu tempo e oportunize o seu acolhimento e adaptação.
(EI01EO04RS-02) - Comunicar-se com outros bebês e com adultos, fazendo uso de diferentes formas de comunicação, buscando contato,
atenção e prolongamento das situações de interação.
(EI01EO04RS-03) - Usar gestos com a intenção de conseguir algo, apontando o que deseja, colocando a mão na barriga para manifestar
que está com fome, apontar para torneira demonstrando sede, apontar para pessoas ou objetos como forma de mostrar
reconhecimento.
(EI01EO04RS-04) - Sentr-se confante nas situações de comunicação e cuidados pessoais com o adulto que escuta, observa e responde
aos seus interesses e necessidades.

21

(EI01EO04GRA-01) - Usar gestos e balbucios com a intenção de produzir palavras na busca de demonstrar seus desejos e intenções.
O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI01EO05) - Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso.
(EI01EO05RS-01) - Desenvolver a autoestma e afetvidade no convívio em grupo.
(EI01EO05RS-02) - Construir relações de vínculos profundos e estáveis com os professores, manifestando interesses e necessidades,
através de diferentes formas de expressar-se e comunicar-se.
(EI01EO05RS-03) - Demonstrar prazer na partcipação em atvidades relacionadas à sua alimentação, sono, descanso e higiene.
(EI01E005GRA-01) - Agir com autonomia nos momentos de higiene, alimentação, brincadeiras e no reconhecimento de seus pertences.
(EI01E005GRA-02) - Identfcar-se e adaptar-se à rotna diária no contexto escolar.

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI01EO06) - Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social.
(EI01EO06RS-01) - Enriquecer os conhecimentos e as vivências na escola e no contato com familiares do seu grupo de convivência.
(EI01EO06RS-02) - Mostrar interesse pelas ações e expressões de seus colegas ou ter prazer em interagir com os companheiros em
situações de brincadeira, buscando compartlhar signifcados comuns.
(EI01EO06GRA-01 - Valorizar as ações e conquistas dos colegas, fazendo uso de aplausos balbucios e palavras.

CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS (CG)

CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS (CG)

(EI01CG01) - Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.
(EI01CG01RS-01) - Deslocar seu corpo de forma autônoma no espaço, criando hipóteses e estmulando suas potencialidades, partndo
do seu interesse.
(EI01CG01RS-02) - Brincar livremente, exercendo autonomia de fazer escolhas.
(EI01CG01GRA-01) - Deslocar seu corpo de forma autônoma no espaço, a fm de alcançar algo de seu interesse, apontando, estcando os
braços, impulsionando o corpo, engatnhando, caminhando, arrastando-se, apoiando-se em objetos para levantar-se; brincar livremente
exercendo a autonomia de fazer escolhas, analisando as opções dentro dos espaços de aprendizagem (cantnhos).
(EI01CG02) - Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafantes.
(EI01CG02RS-01) - Mover-se e deslocar-se no espaço, apresentando controle e organicidade.
(EI01CG02RS-02) - Escolher as posições mais adequadas para manipular objetos com tranquilidade ou para estar atenta ao seu entorno.
(EI01CG02RS-03) - Brincar com o próprio corpo, envolvendo-se em brincadeiras de cobrir e descobrir o rosto ou outra parte do corpo,
fcar em pé, andar com cada vez mais destreza, subir pequenos degraus e depois descer, de acordo com seu tempo.
(EI01CG02RS-04) - Imitar movimentos de outros bebês ou adultos nas situações de jogos e brincadeiras; segurar objetos com mãos e
pés, passando de uma mão para outra; chutar bola; andar segurando-se em mobiliários; arrastar-se em busca de brinquedos; virar o
corpo com intenção de pegar brinquedos; pegar, amassar, empilhar, montar, encaixar, mover, lançar, interagir com objetos de diferentes
formas, cores, pesos, texturas, tamanhos.
(EI01CG02RS-05) - Brincar com água, terra, areia, palha, barro e outros elementos naturais.
(EI01CG02RS-06) - Brincar de procurar e achar objetos escondidos, de esconder-se e ser encontrado, de entrar e sair de espaços
pequenos, como caixas e túneis.
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(EI01CG02GRA-01) - Realizar circuitos de atvidades que desenvolvam as diferentes possibilidades corporais que permitam explorar cada
espaço de aprendizagem preparado pelo professor, como: sentar, engatnhar, rolar, segurar barra de apoio ou bola, encolher-se, estcarse etc.
(EI01CG02GRA-02) - Destacar a importância de atvidades relacionadas ao ar livre, onde a criança tenha autonomia de interagir com
diferentes elementos da natureza.

CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS (CG)

CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS (CG)

(EI01CG03) - Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.
(EI01CG03RS-01) - Perceber seu corpo em relação ao contexto, encontrando uma postura adequada para determinada ação, de maneira
autônoma e espontânea.
(EI01CG03RS-02) - Brincar imitando professores e/ou colegas, cuidando da boneca, movimentando o caminhão, utlizando seus gestos e
movimentos para chamar a atenção do adulto ou dos colegas.
(EI01CG03RS-03) - Dançar com outras crianças ao som de músicas de diferentes gêneros.
(EI01CG03RS-04) - Acompanhar a narratva ou leitura de histórias fazendo expressões e gestos para acompanhar a ação de personagens
de histórias diversas lidas e/ou contadas pelo adulto.
(EI01CG03GRA-01) - Possibilitar o contato com animais do contexto da vivência da criança.
(EI01CG03GRA-02) - Perceber diferentes emoções através das expressões faciais de adultos e outras crianças, compreendendo suas
representações.
(EI01CG03GRA-03) - Representar ações da rotna da turma através da reprodução de gestos costumeiros (aproximar-se do trocador no
momento das trocas; esfregar as mãos no momento de passar o álcool em gel; pegar o papel para limpar o nariz; olhar para a porta
aguardando a chegada dos pais, bem como auxiliar no momento de guardar seus pertences e brinquedos.
(EI01CG03GRA-04) - Explorar e conhecer música e gestos próprios da cultura local.
(EI01CG03GRA-05) - Incluir, nas atvidades, materiais alternatvos (por exemplo, sucatas) que proporcionam diferentes possibilidades
para o desenvolvimento da coordenação (exemplo: abrir e fechar tampas de potes, abrir e fechar garrafas, introduzir objetos em garrafas
etc.)
(EI01CG04) - Partcipar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar.
(EI01CG04RS-01) - Envolver-se de forma atva e com progressiva autonomia em momentos como troca de fraldas, alimentação e sono,
partlhando com o adulto algumas ações como segurar a mamadeira, buscar seu travesseiro, segurar a fralda no momento da troca.
(EI01CG04RS-02) - Reconhecer as pessoas que lhe cuidam, solicitando colo ou aconchego ao adulto referência, partcipando de situações
de troca e interação com ele, desenvolvendo attudes de respeito ao seu corpo e ao do outro.
(EI01CG04RS-03) - Buscar o adulto quando sente algum desconforto ou desprazer, relacionados à ampliação dos vínculos e expressões
de suas necessidades.
(EI01CG04RS-04) - Sensibilizar-se quando algum colega chora, buscando objetos de conforto para seus colegas ou para si.
(EI01CG04GRA-01) - Incluir atvidades fsicas relacionadas a alongamento e relaxamento de seu corpo, desta forma, desenvolvendo o
controle da ansiedade.
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CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS (CG)

(EI01CG05) - Utlizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes
materiais e objetos.
(EI01CG05RS-01) - Ampliar o repertório, tanto no que diz respeito ao conhecimento de materiais distntos (metal, madeira, plástco,
pequeno, grande, frio, quente) como no que se refere ao que fazer com eles (encaixar, desencaixar, rodar, acoplar, desacoplar, empurrar,
puxar), além do espaço para imaginar (sons de água, vento, chuva).
(EI01CG05RS-02) - Utlizar pequenos objetos com coordenação e precisão, como colocar argolas em pinos, encaixar chaves em
fechaduras.
(EI01CG05GRA-01) – Utlizar pequenos objetos com coordenação e precisão, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes
materiais e objetos, como por exemplo, virar a página, colocar e trar objetos dentro de pequenos espaços (caixas ou sacos com espaços
para por e trar a mão, alcançando objetos).

TRAÇOS, SONS, CORES (EI01TS01) - Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.
E FORMAS (TS)
(EI01TS01RS-01) Explorar os elementos da natureza e os espaços externos da escola descobrindo as cores, as formas, os cheiros e os
sons produzidos pelo próprio corpo, pela voz e pelos diferentes materiais.
(EI01TS03RS-02) Explorar o corpo e as diferentes fontes sonoras cotdianas e materialidades regionais gaúchas na vivência e partcipação
em brincadeiras da música tradicional da infância local, regional e nacional, além da declamação e récita de canções e melodias tpicas
das culturas locais.
(EI01TS01GRA-01) – Identfcar os sons dos animais, reproduzindo-os.
TRAÇOS, SONS, CORES (EI01TS02) - Traçar marcas gráfcas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tntas.
E FORMAS (TS)
(EI01TS02RS-01) Realizar marcas gráfcas com o próprio corpo ao lambuzar-se, tocar e experimentar, utlizando elementos como folhas,
sementes, fores, terras de diferentes cores, texturas, densidades, formatos, modelagens.
(EI01TS01GRA-02) – Agir como protagonista nas diferentes formas de arte, explorando diferentes recursos.
TRAÇOS, SONS, CORES (EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.
E FORMAS (TS)
(EI01TS03RS-01) Partcipar de situações que convidem a criar sons com o próprio corpo ou objetos/ instrumentos ao escutar, interpretar,
compor e improvisar músicas, experimentando a diversidade de estlos musicais e suas característcas na especifcidade das brincadeiras
cantadas tpicas de sua localidade, estado e país, expressando, interpretando, imitando e criando gestos.
(EI01TS03RS-02) Acompanhar o ritmo de músicas diversas ou apreciar brincadeiras cantadas, partcipando, imitando e criando gestos,
explorando movimentos, fontes sonoras e materiais.
(EI01TS03GRA-01) - Explorar objetos com sucata (materiais não estruturados) observando os diferentes sons emitdos por eles.
ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI01EF01) - Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive.
(EI01EF01RS-01) - Partcipar de momentos de cantga, reconhecendo seu nome e dos colegas.
(EI01EF01RS-02) - Reconhecer-se através de sua foto, de sua imagem no espelho e ao chamar seu nome.
(EI01EF01RS-03) - Reconhecer os colegas e os adultos referência por meio de fotografas e pelo nome.
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(EI01EF01RS-04) - Reconhecer seus pertences pessoais quando acompanhados de sua foto ou da foto com a escrita de seu nome.
(EI01EF01GRA-01) – Reconhecer e identfcar os próprios pertences, assim como os dos colegas e do professor.
ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI01EF02) - Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.
(EI01EF02RS-01) - Partcipar de brincadeiras de interação respondendo a comandos por meio de gestos, movimentos, balbucios,
vocalizações.
(EI01EF02RS-02) - Partcipar de situações de escuta de poemas ou músicas imitando o adulto ou seus colegas.
(EI01EF02GRA-01) – Partcipar de momentos de interação com os colegas de sala e da escola, explorando os mais diversas formas, como
por exemplo: teatro, música, contação de história, histórias cantadas.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI01EF03) - Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adultoleitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas).
(EI01EF03RS-01) - Conhecer um conjunto de histórias, ampliando o repertório de histórias preferidas, imitando o comportamento do
adulto ou de seus colegas ao explorar livros.
(EI01EF03RS-02) - Ampliar o conjunto de palavras conhecidas fazendo uso destas ao apontar ilustrações nos livros ou, ainda, abordar
attudes a serem desenvolvidas, como ter prazer ao escutar histórias lidas, contadas com fantoches, representadas em encenações,
escutadas em áudios.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor.
(EI01EF04RS-01) Observar e manusear livros com imagens, apontar fotos e fguras em livros, nomear os personagens ou objetos
conhecidos em ilustrações dos livros.
(EI01EF04RS-02) Interessar-se por ilustrações e imagens dos livros, buscando atribuir a elas algum signifcado e expressando-se de
diferentes formas ao interagir com a narratva.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI01EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar.
(EI01EF05RS-01) Repetr acalantos, cantgas de roda, poesias e parlendas, explorando ritmo, sonoridade e a conotação das palavras ao
escutar histórias, contos de repetção e poemas.
(EI01EF05GRA-01) – Estmular o desenvolvimento da linguagem verbal, partndo dos momentos de contato com atvidades que
envolvam contação de histórias, teatro, música, rodas de conversa.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI01EF06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão.
pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão.
(EI01EF06RS-01) Expressar-se com “sim” ou “não” balançando a cabeça, por meio da atenção compartlhada ao olhar para mesma coisa
que o professor ou colega está olhando.
(EI01EF06RS-02) Sinalizar, por meio da vocalização, balbucios, gestos, movimentos e expressões gráfcas algo que deseja, além de fazer
uso de palavras/frases que possam comunicar uma ideia, uma intenção, uma necessidade.
(EI01EF06RS-03) Expressar-se utlizando gestos comuns em sua cultura, como dar “tchau” balançando a mão, falar “não” mexendo a
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cabeça ou o dedo indicador, brincar com o barco emitndo o som de impacto nas águas ou carro imitando som de acelerador.
(EI01EF06GRA-01) – Conviver com o outro usuário da linguagem oral, ampliando as formas de expressão, podendo, assim, expressar
suas preferências.
(EI01EF06GRA-02) – Brincar com os sons produzidos pela boca, incentvando o balbucio dos bebês.
ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD,
tablet etc.).
(EI01EF07RS-01) Interessar-se pela exploração de diferentes materiais impressos e audiovisuais, solicitando sua utlização ou fazendo uso
deles em suas brincadeiras.
(EI01EF07RS-02) Dançar e cantar quando o adulto pegar CD, encenando frente a uma flmadora ou buscando sua imagem na máquina
fotográfca.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI01EF08) Partcipar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos,
anúncios etc.).
(EI01EF08RS-01) Divertr-se com a escuta de poemas, parlendas e canções, histórias, receitas, etc.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI01EF09) Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita.
(EI01EF09RS-01) Partcipar de situações nos espaços de brincadeira, nas paredes da sala, nos objetos e materiais que fazem parte de seu
cotdiano, que envolvam os instrumentos e suportes de escrita.
(EI01EF09RS-02) Explorar, no espaço do faz de conta, embalagens de produtos de supermercado, livros variados: livro brinquedo, livro
imagem, livros com textos, CDs e recursos audiovisuais.
(EI01EF09GRA-01) – Explorar o espaço do faz-de-conta, ressignifcando objetos, como por exemplo, fazer uso de sucatas e/ou caixas que
podem representar uma casa ou um carrinho.

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI01ET01) - Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).
(EI01ET01RS-01) - Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais de diferentes texturas, odores, cores, sabores e
temperaturas.
(EI01ET01RS-02) - Manipular materiais diversos, estruturados e não estruturados, para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI01ET02) - Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tngir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo fsico.
(EI01ET02RS-01) - Demonstrar interesse e curiosidade ao vivenciar situações de contato com a natureza (luz solar, chuva, vento,
correnteza) e com deferentes materiais.

ESPAÇOS, TEMPOS,

(EI01ET03) - Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.
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QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI01ET03RS-01) - Descobrir, por meio dos seus sentdos, os seres vivos próximos ao entorno que lhes atraem.
(EI01ET03RS-02) - Partcipar de brincadeiras com areia, com água, com grama, apreciando e manifestando curiosidade frente aos
elementos da natureza, se entretendo com eles.

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI01ET04) - Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos.
(EI01ET04RS-01) - Acompanhar com os olhos os movimentos dos materiais, usando o corpo para explorar o espaço, virando-se para
diferentes lados ou rastejando-se.
(EI01ET04RS-02) - Resolver problemas espaciais que envolvam obstáculos passando por cima, ao lado ou removendo-os, ou persistr em
alcançar um brinquedo desejado.
(EI01ET04GRA-01) – Explorar elementos da rotna diária da sala de aula, observando a quantdade de alunos presentes e ausentes;
calendário (dia da semana); régua de medidas acompanhando o crescimento de cada criança.
(EI01ET04GRA-02) – Organizar brinquedos e materiais e guardá-los após o uso.

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI01ET05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.
(EI01ET05RS-01) - Agir sobre os materiais repetdas vezes, experimentando gostos, texturas, sabores, odores, sons e tendo
oportunidades de realizar comparações simples entre eles.
(EI01ET05GRA-01) – Perceber, através dos materiais utlizados, as transformações naturais e/ou artfciais presentes no dia a dia.
(EI01ET05RS-02) - Brincar individualmente, em pares, trios ou pequenos grupos, com objetos variados, como os que produzem sons,
refetem, ampliam, iluminam, e que possam ser encaixados, desmontados, enchidos e esvaziados, divertndo-se ao identfcar
característcas e reconhecer algumas semelhanças e diferenças.

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI01ET06) - Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fuxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.)
(EI01ET06RS-01) - Partcipar de brincadeiras que envolvam o canto, o movimento, divertndo-se com a exploração de seu corpo e a
percepção rítmica.
(EI01ET06RS-02) - Interagir nas brincadeiras cantadas e dançadas, buscando corresponder seus gestos aos versos da canção, ajustando
seus movimentos ao ritmo.
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3.1.2.2 – OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO PARA CRIANÇAS BEM PEQUENAS
CRIANÇAS BEM PEQUENAS (de 1 ANO e 7 MESES a 3 ANOS e 11 MESES de idade) – grupo 02
CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI02EO01) Demonstrar attudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.
(EI02EO01RS-01) Compartlhar ações e brincadeiras em pequenos grupos, por meio de situações em que pode dividir brinquedos,
negociar enredos para as brincadeiras, perceber gestos, sentmentos e ações dos colegas, com outras crianças e adultos.
(EI02EO01GRA-01) Reconhecer-se no espaço como indivíduo pertencente a uma comunidade histórico-cultural.

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI02EO02) Demonstrar imagem positva de si e confança em sua capacidade para enfrentar difculdades e desafos.
(EI02EO02RS-01) Vivenciar desafos e brincadeiras com o corpo, desenvolvendo noções de bem-estar e autoconfança.
(EI02EO02RS-02) Manusear, nos momentos de refeição, utensílios como colher, garfo e faca, progressivamente, passando a servir-se
sozinha, com apoio do adulto.
(EI02EO02RS-03) Explorar e reconhecer a própria imagem corporal: no espelho, brincando com luz e sombra, em fotografas e vídeos.
(EI02EO02RS-04) Demonstrar satsfação e confança em suas possibilidades corporais, realizando escolhas e resolvendo desafos nas
brincadeiras e interações com outras crianças.
(EI02EO02GRA-01) Superar, de forma crescente, problemas e confitos de sua realidade.

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI02EO03) Compartlhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.
(EI02EO03RS-01) Desenvolver a partlha de brinquedos, objetos e espaços e a convivência com crianças da sua idade, de idades
diferentes e adultos.
(EI02EO03RS-02) Explorar espaços diversos na sala referência, acessando e interagindo com uma diversidade de materiais e propostas
que instguem a descoberta, a interação, o brincar simbólico e a organização em pequenos grupos.
(EI02EO03GRA-01) Reconhecer o outro como integrante do espaço.

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
(EI02EO04RS-01) Vivenciar momentos diários em que as crianças possam falar e escutar umas às outras - nas rodas de conversa, nos
momentos de refeição, nos espaços da sala referência, na brincadeira livre, no páto, em duplas, trios ou pequenos grupos.
(EI02EO04RS-02) Expressar-se, por meio de movimentos corporais, de produções artstcas e de representações ao brincar de faz-deconta.
(EI02EO04RS-03) Relatar situações e fatos vividos, ampliando seu vocabulário e utlizando novas palavras e frases cada vez mais
complexas.

O EU, O OUTRO

(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm característcas fsicas diferentes, respeitando essas diferenças.
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E O NÓS (EO)

(EI02EO05RS-01) Partcipar de festvidades e comemorações signifcatvas para as crianças, as famílias e a comunidade local.
(EI02EO05RS-02) Identfcar algumas característcas fsicas suas e reconhecer diferenças com as de outras crianças.
(EI02EO05RS-03) Representar diferentes papéis e imitar ações e comportamentos de outras pessoas nas brincadeiras de faz-de-conta.
(EI02EO05RS-04) Desenvolver o respeito às individualidades de cada ser humano através do diálogo, interações e brincadeiras.

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.
(EI02EO06RS-01) Partcipar de passeios no entorno da escola, no bairro e na cidade, para conhecer e ampliar a experiência cultural e
social.
(EI02EO06RS-02) Explorar e conhecer histórias, brincadeiras, brinquedos e objetos tpicos do folclore gaúcho e da cultura local.
(EI02EO06RS-03) Explorar e partcipar, cotdianamente, dos diferentes espaços da escola como refeitório, páto, biblioteca, pracinha,
assim como de espaços da comunidade local.
(EI02EO06RS-04) Perceber e vivenciar gradatvamente, regras simples de convívio em espaços diferentes e em momentos de
alimentação, cuidados com seu corpo e nas brincadeiras.
(EI02EO06GRA-01) Compreender as regras preestabelecidas para o convívio social.

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI02EO07) Resolver confitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto.
(EI02EO07RS-01) Buscar o auxílio do adulto para resolver situações de confito nas brincadeiras e em outros momentos do cotdiano.
(EI02EO07RS-02) Expressar, reconhecer e falar sobre seus sentmentos, criando estratégias para resolver confitos com o apoio do
adulto.
(EI02EO07GRA-01) Reconhecer suas limitações fsicas e emocionais e consequente dependência e respeito ao adulto.

CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS (CG)

CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS (CG)

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.
(EI02CG01RS-01) Conhecer as diversas expressões da diversidade cultural regional e da comunidade local, através de jogos, brincadeiras,
histórias, músicas, cantgas, danças tpicas.
(EI02CG01RS-02) Vivenciar prátcas de cuidado de si como alimentar-se e vestr-se, além de realizar a higiene pessoal, gradatvamente e
com o apoio do adulto.
(EI02CG01RS-03) Brincar com materiais naturais, tocos, pedras, folhas, água, areia, terra), com utensílios e brinquedos produzidos com
materiais reais (chaleiras, panelas, colheres de pau, latas) e tpicos da cultura local, aperfeiçoando as habilidades manuais
(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se
envolver em brincadeiras e atvidades de diferentes naturezas.
(EI02CG02RS-01) Brincar em espaços internos e em espaços externos e ao ar livre, em contato com a natureza, diariamente e por um
tempo signifcatvo.
(EI02CG02RS-02) Explorar desafos oferecidos pelo espaço por meio de movimentos como correr, caminhar, saltar, subir, descer, escalar,
rolar, arrastar-se, pendurar-se, equilibrar-se, balançar-se, bem como por meio de brincadeiras de esconder e achar, de percorrer trajetos
no ambiente da escola, usando referências como perto, longe, em cima, embaixo, atrás, entre outras.
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CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS (CG)

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.
(EI02CG03RS-01) Explorar suas capacidades motoras, por meio de atvidades lúdicas e signifcatvas, tanto nas atvidades orientadas pelo
professor como as de livre escolha.
(EI02CG03RS-02) Explorar posturas e movimentos corporais diversos, como mímicas, dramatzações, danças.
(EI02CG03RS-03) Utlizar brinquedos estruturados e com regras, assim como não estruturados e que possibilitem o jogo simbólico e a
criação de diferentes estratégias e enredos (panos, tocos, potes, cones, caixas, cordas, entre outros).
(EI02CG03RS-04) Vivenciar momentos de relaxamento e de movimentação.
(EI02CG03GRA-01) Propiciar momentos de relaxamento com movimentos de alongamento e controle da respiração.

CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS (CG)

(EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.
(EI02CG04RS-01) Interessar-se pelo cuidado do próprio corpo, solicitando o auxílio do adulto e realizando com progressiva
independência os cuidados de atenção pessoal (escovar os dentes, limpar o nariz, limpar-se após usar o banheiro, pentear o cabelo,
trocar a roupa, colocar o calçado).
(EI02CG04RS-02) Partcipar dos momentos de refeição, manuseando utensílios como prato, copo, talheres e manifestando preferência
por determinados alimentos e interesse por experimentar novos.
(EI02CG04GRA-01) Aprimorar os sentdos manuseando alimentos in natura de diferentes texturas e formas.

CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS (CG)

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre
outros.
(EI02CG05RS-01) Aprimorar a motricidade fna, realizando movimentos manuais, sem caráter de repetção e treinamento, mas
considerando a brincadeira e a criatvidade das crianças.
(EI02CG05RS-02) Descobrir e coordenar movimentos manuais por meio de brincadeiras e ações com objetos diversos e de diferentes
materialidades, como carregar, segurar, amassar, rasgar, recortar, modelar, encaixar, empilhar, construir, equilibrar, lançar, pegar.
(EI02CG05RS-03) Experimentar suas possibilidades motoras e expressivas por meio de gestos, posturas e ritmos para expressar-se e
comunicar-se, ampliando a capacidade de interagir com o meio.

TRAÇOS, SONS, CORES (EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.
E FORMAS (TS)
(EI02TS01RS-01) Explorar e criar sons e movimentos próprios para acompanhar músicas e danças do repertório cultural regional e local.
(EI02TS01RS-02) Utlizar e confeccionar objetos para a exploração sonora, a partr de materiais diversos como madeira, metal, plástco,
entre outros.
(EI02TS01RS-03) Apreciar e conhecer músicas, canções, acalantos, cantgas de roda, brincos e outras manifestações relacionadas às
diferentes culturas.
(EI02TS01RS-04) Descobrir novos sons ao brincar com objetos, materiais e instrumentos musicais.
(EI02TS01RS-05) Imitar, inventar e reproduzir criações musicais para acompanhar canções que lhe são familiares.
(EI02TS01GRA-01) Identfcar tmbres, intensidade, volume, reconhecimento espacial do som.
(EI02TS01GRA-02) Explorar a sonoridade da própria voz.
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(EI02TS01GRA-03) Reproduzir padrões rítmicos.
EI02TS01GRA-04) Perceber os sons internos do corpo, sons externos e sons da natureza.
TRAÇOS, SONS, CORES (EI02TS02) Utlizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas,
E FORMAS (TS)
superfcies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
(EI02TS02RS-01) Utlizar materiais e suportes diversos para a exploração grafoplástca (tnta, aquarela, carvão, giz, lápis, papel, argila,
massa de modelar, entre outros).
(EI02TS02RS-02) Visualizar e apreciar as próprias produções na sala referência e nos demais espaços da escola, à altura das crianças.
(EI02TS02RS-03) Partcipar de eventos culturais apropriados à faixa etária e conhecer espaços artstcos diversifcados.
(EI02TS02RS-04) Manusear materiais diversos, tanto naturais (tocos, pedras, folhas, sementes, areia, barro) como industrializados
(potes, caixas, tampas, tecidos), para montar, encaixar, empilhar e produzir construções e objetos tridimensionais.
(EI02TS02GRA-01) Manusear diversos materiais para suporte de pinturas, utlizando como exemplo os pés, as mãos, cotonetes,
esponjas, canudinhos…
(EI02TS02GRA-02) Pintar em diversas superfcies e diferentes tamanhos e formas, como, por exemplo: papelão, biscuit, isopor, azulejos,
madeira.
(EI02TS02GRA-03) Fazer a releitura de obras de arte.
(EI02TS02GRA-04) Relacionar, identfcar e nomear as cores.
TRAÇOS, SONS, CORES (EI02TS03) Utlizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.
E FORMAS (TS)
(EI02TS03RS-01) Explorar brincadeiras musicais, instrumentos, cantgas e músicas do folclore regional e local, por meio de jogos e
brincadeiras que envolvam a dança e a improvisação musical.
(EI02TS03RS-02) Reconhecer e imitar sons da natureza (canto de pássaros, sons de animais, barulho do vento e da chuva), sons da
cultura (vozes humanas, sons de instrumentos musicais, produzidos por máquinas e objetos), desenvolvendo a sensibilidade e a
percepção de sonoridades diversas.
(EI02TS03RS-03) Apreciar canções e músicas de diferentes culturas, cantando junto e realizando movimentos e gestos comuns.
(EI02TS03GRA-01) Conhecer e valorizar a indumentária tpica, adornos, músicas tradicionalistas e danças de salão gaúchas, relacionando
com as culturas presentes no município, pertencentes a cada faixa etária, conhecendo suas histórias e evoluções.
(EI02TS03GRA-02) Descobrir novos sons e ritmos com o próprio corpo.
ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentmentos e opiniões.
(EI02EF01RS-01) Vivenciar momentos diários de diálogo, conversa e relatos sobre assuntos propostos pelo adulto e pelas crianças.
(EI02EF01RS-02) Comunicar-se e interagir oralmente, ampliando gradualmente seu vocabulário para formular perguntas, iniciar diálogos
e ter atenção para escutar o outro.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E

(EI02EF02) Identfcar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantgas de roda e textos poétcos.
(EI02EF02RS-01) Explorar e criar diferentes sonoridades para contar e recontar histórias, declamações, rimas, parlendas, rodas cantadas,
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IMAGINAÇÃO (EF)

entre outras, ampliando o vocabulário, a imaginação e a criatvidade.
(EI02EF02RS-02) Divertr-se com os sons e as rimas ao imitar gestos e entonações dos personagens de histórias do repertório universal,
regional e local.
(EI02EF02GRA-01) Possibilitar o uso de instrumentos, oportunizando o contato com profssionais do meio musical.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e
acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).
(EI02EF03RS-01) Ouvir a leitura de histórias e outros textos, acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a presença dos diferentes
índices gráfcos que compõem a obra (capa, ttulo, autor, páginas, texto, ilustração, entre outros).
(EI02EF03RS-02) Demonstrar curiosidade e apreciar histórias e contos do folclore regional e local, ampliando o repertório e
reconhecendo a diversidade das culturas.
(EI02EF03GRA-01) Interpretar imagens, fazendo a leitura das mesmas, identfcando-as em diferentes formas.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identfcando cenários, personagens e principais
acontecimentos.
(EI02EF04RS-01) Recontar ou dramatzar histórias narradas, apoiada em ilustrações, cenários e adereços, falando sobre característcas
dos personagens e cenários.
(EI02EF04RS-02) Identfcar aspectos da estrutura da narratva, respondendo perguntas como “quem?”, “o que?”, “quando?”, “como?” e
“por quê?”.
(EI02EF04GRA-01) Oportunizar o desenvolvimento da criatvidade, deixando espaço para que recriem sua própria história, utlizando os
mesmos personagens da história contada pelo/a professor/a.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, flmes ou peças teatrais assistdos etc.
(EI02EF05RS-01) Expressar-se oralmente em pequenos grupos, trios e duplas, compartlhando ideias, observações e experiências,
incentvada e escutada pelo adulto.
(EI02EF05RS-02) Partcipar de situações de conversas, relatando acontecimentos e situações signifcatvas e interessando-se por escutar
relatos de seus colegas.
(EI02EF05GRA-01) Incentvar a partcipação da família, através da organização e envio de objetos que auxiliem nos relatos para o grande
grupo.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.
(EI02EF06RS-01) Contar e recontar histórias oralmente, utlizando recursos de imagens, fantoches, adereços, dramatzação.
(EI02EF06RS-02) Ampliar a oralidade e o vocabulário através da exploração de contos, parlendas, rimas, charadas, trava-línguas, poemas,
canções que envolvam a cultura regional e local.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E

(EI02EF07) Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.
(EI02EF07RS-01) Manusear diferentes portadores textuais, associados e relevantes aos contextos de brincadeira presentes nos espaços
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IMAGINAÇÃO (EF)

da sala referência (revistas, jornais, catálogos, encartes, cardápios, manuais, livros de receitas, agendas, blocos, calendários, entre
outros), demonstrando reconhecer seus usos sociais.
(EI02EF07RS-02) Visualizar materiais escritos presentes nos diferentes espaços da escola (cartazes, recados, comunicados às famílias,
agendas, cardápios, entre outros), reconhecendo suas diferentes funções sociais.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI02EF08) Manipular textos e partcipar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas,
histórias de aventura, trinhas, cartazes de sala, cardápios, notcias etc.).
(EI02EF08RS-01) Ouvir a leitura diária feita pelo professor de textos diversos para ampliar o contato com diferentes gêneros textuais e
com o repertório de histórias universais, da cultura regional e local.
(EI02EF08GRA-01) Associar as leituras de diferentes gêneros textuais, reproduzindo, através de dança, dramatzação, receitas etc.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráfcos.
(EI02EF09RS-01) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita, associados e relevantes aos contextos de brincadeira
presentes nos espaços da sala referência e de acordo com o interesse das crianças (agendas, blocos de anotações, calendários, canetas,
lápis, carimbos, teclados, entre outros), para desenhar, traçar letras e outros sinais gráfcos.
(EI02EF09RS-02) Imitar comportamentos de escritor, usando desenhos, garatujas, símbolos gráfcos e outras formas de grafar inventadas
pela criança, com a intenção de comunicar ideias, sentmentos, histórias.

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as característcas e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).
(EI02ET01RS-01) Observar e nomear característcas de objetos e materiais presentes no cotdiano.
(EI02ET01RS-02) Mostrar curiosidade em explorar os diversos materiais, suas característcas, semelhanças e diferenças, por meio da
investgação e da brincadeira com água, terra, plantas, tntas, objetos diversos, entre outros.

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotdiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).
(EI02ET02RS-01) Observar, apreciar e relatar os fenômenos naturais, nas diferentes estações do ano, por meio de passeios ao ar livre e
em contato com a natureza.
(EI02ET02RS-02) Brincar ao ar livre, em contato com elementos naturais, diariamente, e por um tempo signifcatvo.

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI02ET03) Compartlhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da insttuição e fora dela.
(EI02ET03RS-01) Plantar, cuidar, ver crescer, colher, observar e admirar o ciclo de vida de plantas diversas (árvores frutferas natvas e exótcas,
legumes, hortaliças, fores, chás, ervas), nos espaços da escola e no seu entorno.
(EI02ET03RS-02) Apreciar e explorar as diferentes sensações do contato com elementos naturais, como cheiros, gostos, sons, texturas, temperaturas.
(EI02ET03RS-03) Subir e brincar em árvores presentes no páto da escola, em parques, praças e outros espaços da comunidade local.
(EI02ET03RS-04) Observar, identfcar e relatar semelhanças e diferenças entre seres vivos e outros elementos e materiais de seu meio.
(EI02ET03GRA-01) Desenvolve atvidades relacionadas à culinária (medidas, tempo, textura, comparação...)
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ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI02ET04) Identfcar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e
depois).
(EI02ET04RS-01) Explorar e narrar as ações e movimentos realizados no espaço e no tempo e nomear as relações espaciais e temporais
que vivenciam no cotdiano.
(EI02ET04RS-02) Identfcar pontos de referência para situar-se e deslocar-se nos espaços da escola e do seu meio.
(EI02ET04RS-03) Partcipar da organização de festvidades e comemorações e passagens signifcatvas do tempo, da cultura regional e
local, dos grupos familiares e da comunidade escolar.

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI02ET05) Classifcar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).
considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).
(EI02ET05RS-01) Criar e brincar com coleções de objetos e materiais diversos, naturais e industrializados, explorando e nomeando
quantdades, semelhanças, diferenças e seus atributos (tamanho, peso, cor, forma, entre outros).
(EI02ET05RS-02) Quantfcar, classifcar, medir e ordenar materiais diversos, por meio do jogo heurístco (bandejas de experimentação).

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI02ET06) Utlizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).
(EI02ET06RS-01) Explorar e utlizar conceitos básicos de tempo através de movimentos corporais, brincadeiras, histórias, deslocamentos
nos espaços da escola e nos diferentes momentos da jornada diária.
(EI02ET06RS-02) Vivenciar, na jornada diária, momentos e atvidades coletvas e individuais, dirigidas pelo adulto e de escolha das
crianças, de movimento e de repouso, a partr de suas necessidades.
(EI02ET06RS-03) Brincar nos espaços externos, explorando diversos movimentos corporais e experimentando diferentes níveis de
velocidade (correr, caminhar, saltar, escorregar, rolar, subir, descer).

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES (ET)

(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.
(EI02ET07RS-01) Partcipar da organização e da distribuição de materiais e objetos que fazem parte do cotdiano, quantfcando-os oralmente
(utensílios de alimentação, brinquedos, objetos de uso pessoal e coletvo).
(EI02ET07RS-02) Identfcar quantdades e contar oralmente através de canções, histórias, jogos e brincadeiras.
(EI02ET07RS-03) Manusear objetos e materiais inseridos nos contextos reais e de brincadeira que contenham números, como no seu calçado, no
telefone e nas brincadeiras de faz-de-conta, em que faça uso de calculadora, régua, fta métrica, teclado de computador, entre outros.

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES (ET)

(EI02ET08) Registrar com números a quantdade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantdade de objetos da
mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.)
(EI02ET08RS-01) Explorar coletvamente a contagem de materiais, brinquedos, objetos e pessoas presentes no cotdiano, registrando
essas quantdades com números, com apoio do adulto.
(EI02ET08RS-02) Jogar e partcipar de brincadeiras que envolvam a contagem e que apresentem números escritos, como jogos de trilha,
de tabuleiro, de ordenar peças, de rodas cantadas, de amarelinha, entre outros.
(EI02ET08GRA-01) Explorar jogos de raciocínio lógico.
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3.1.2.3 – OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO PARA CRIANÇAS PEQUENAS
CRIANÇAS PEQUENAS (de 4 ANOS a 5 ANOS e 11 MESES de idade) – grupo 03
CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI03EO01) Demonstrar empata pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentmentos, necessidades e maneiras de
pensar e agir.
(EI03EO01RS-01) Perceber as diferentes emoções de cada ser humano, a importância da amizade, da confança, do respeito à
diversidade e gerenciar situações de frustração.
(EI03EO01RS-02) Demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade.
(EI03EO01RS-03) Conhecer e reconhecer os integrantes das famílias de seu grupo de convivência, percebendo as diversidades
socioculturais, ampliando o conhecimento do outro e da comunidade em que se vive.
(EI03EO01RS-04) Demonstrar respeito pelo outro, mostrando-se empátco e solidário, expressando seus sentmentos e desejos através
da comunicação oral.
(EI03EO01RS-05) Engajar-se em decisões coletvas, aceitando a escolha da maioria.

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
(EI03EO02RS-01) Desenvolver a autonomia nas diversas situações, interagindo em diferentes ambientes e com diferentes pessoas.
(EI03EO02RS-02) Relacionar-se com os outros, convivendo com a diversidade, brincando e expressando sentmentos.
(EI03EO02RS-03) Respeitar as regras de convivência e diferenças culturais e sociais.
(EI03EO02RS-04) Dialogar para a resolução de confitos e trocas de experiências.
(EI03EO02RS-05) Perceber sua capacidade de realizar atvidades de vida diária de forma autônoma, como vestr-se, tomar banho,
arrumar-se, entre outros, sem o auxílio do adulto, contribuindo para o desenvolvimento da autoconfança e da autoestma.

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo attudes de partcipação e cooperação.
(EI03EO03RS-01) Colocar-se no lugar do outro, compreendendo que cada um tem o seu próprio tempo, as suas habilidades, o seu modo
de perceber o mundo e as coisas à sua volta.
(EI03EO03RS-02) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo attudes de partcipação e cooperação através de brincadeiras e
jogos tradicionais da cultura regional e local.

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentmentos a pessoas e grupos diversos.
(EI03EO04RS-01) Compreender a importância de respeitar o outro e de também se colocar no lugar dele, percebendo através de
brincadeiras que a maneira de pensar e agir é diferente entre as pessoas.
(EI03EO04RS-02) Desenvolver relações de amizade, demonstrando sentmento de afeto e valorização das pessoas.
(EI03EO04RS-03) Reconhecer diferentes emoções em si mesmo e nos outros.
(EI03EO04GRA-01) Demonstrar o respeito ao outro, considerando diversas emoções e sentmentos em si mesmo e no próximo.
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O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI03EO05) Demonstrar valorização das característcas de seu corpo e respeitar as característcas dos outros (crianças e adultos) com os
quais convive.
(EI03EO05RS-01) Demonstrar valorização das característcas de seu corpo e respeitar as característcas dos outros (crianças e adultos)
com os quais convive, incluindo a diversidade étnica do território regional e local.
(EI03EO05RS-02) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeiras e descanso.

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida.
(EI03EO06RS-01) Expressar ideias e sentmentos sobre a cultura regional a pessoas e grupos diversos.
(EI03EO06RS-02) Reconhecer pessoas que fazem parte de sua comunidade próxima, conversar com elas (comunidade escolar).
(EI03EO06RS-03) Conhecer e se relacionar com crianças e pessoas de outros grupos sociais, seja por meio de situações presenciais ou
por outros meios de comunicação.
(EI03EO06RS-04) Conhecer-se, construir a sua identdade pessoal, social e cultural, consttuindo assim uma imagem positva de si e de
seu grupo de pertencimento.
(EI03EO06RS-05) Valorizar a diversidade cultural regional e local, através do reconhecimento de seus costumes, alimentação e vestuário.
(EI03EO06GRA-01) Vivenciar a cultura local como centro turístco, através de pesquisas, visitações e partcipações nos eventos.

O EU, O OUTRO
E O NÓS (EO)

(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com confitos nas interações com crianças e adultos.
(EI03EO07RS-01) Ampliar attudes de colaboração e partlha na interação com adultos e crianças, buscando soluções para confitos
interpessoais.
(EI03EO07RS-02) Usar diferentes estratégias simples e pacífcas ao tentar resolver confitos com outras crianças, buscando compreender
a posição e o sentmento do outro.
(EI03EO07RS-03) Usar estratégias para resolver seus confitos relacionais considerando soluções que satsfaçam ambas as partes.

CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS (CG)

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversifcadas de expressão de sentmentos, sensações e emoções, tanto nas situações do
cotdiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
(EI03CG01RS-01) Desenvolver o domínio corporal na realização de tarefas do cotdiano, com crescente autonomia e independência.
(EI03CG01RS-02) Apresentar desenvolvimento corporal saudável, evidenciado em atvidades psicomotoras diversifcadas.
(EI03CG01RS-03) Coordenar diferentes movimentos, identfcando seu corpo e suas nomenclaturas; dançar diferentes ritmos; cantar
diferentes estlos de tons; interpretar as ações do corpo, através de brincadeiras e brinquedos tradicionais das diferentes culturas.
(EI03CG01RS-04) Apresentar-se em situações de brincadeira ou teatro, desenvolvendo suas característcas corporais, seus interesses,
sensações e emoções.
(EI03CG01RS-05) Reconhecer suas habilidades ou attudes e conseguir usá-las em suas atvidades diárias.
(EI03CG01RS-06) Expressar e comunicar suas característcas por meio de diferentes movimentos.
(EI03CG01RS-07) Aceitar e valorizar suas característcas corporais, expressando-se de diferentes formas e construindo uma imagem
positva de si mesmo.
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CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS (CG)

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atvidades
artstcas, entre outras possibilidades.
(EI03CG02RS-01) Reconhecer seu corpo e seus limites ao dramatzar diferentes situações, ao representar diversas vivências do seu
cotdiano, ao brincar e explorar habilidades sensoriais e motoras como andar, pular, correr e demais movimentos.
(EI03CG02RS-02) Brincar em espaços externos e em contato com a natureza, favorecendo a brincadeira livre.
(EI03CG02RS-03) Adaptar seus movimentos às situações proporcionadas nas brincadeiras coletvas, de pequenos grupos ou duplas.
(EI03CG02RS-04) Partcipar de conversas em pequenos grupos, escutando seus colegas e esperando sua vez para falar.
(EI03CG02RS-05) Movimentar-se seguindo uma sequência e adequando-se ao compasso defnido pela música ou pelas coordenadas
dadas por seus colegas em brincadeiras ou atvidades em pequenos grupos.

CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS (CG)

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atvidades artstcas como dança, teatro e música.
(EI03CG03RS-01) Desenvolver o interesse por danças rítmicas, coreografas, teatros, atvidades lúdicas, jogos e brincadeiras da cultura
regional e local.
(EI03CG03RS-02) Desenvolver habilidades motoras, por meio de atvidades lúdicas e signifcatvas, como atvidades com culinária tpica,
brinquedos e brincadeiras tradicionais e danças tpicas da cultura local e regional.

CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS (CG)

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência.
(EI03CG04RS-01) Executar atvidades com autonomia, como trocar de roupa, usar o banheiro (baixar e levantar as calças, fazer a higiene
após as necessidades fsiológicas, lavar as mãos sem molhar a blusa, etc.), utlizando espelhos para que este cuidado contribua para
estmular a autoestma.
(EI03CG04RS-02) Realizar, de forma independente, ações de cuidado com o próprio corpo (buscar água quando sentr sede, identfcar e
valorizar alimentos saudáveis, etc.).
(EI03CG04RS-03) Servir-se e alimentar-se com independência, partcipando do cuidado dos espaços coletvos, como o banheiro e o
refeitório.

CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS (CG)

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
(EI03CG05RS-01) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atvidades artstcas como dança, teatro e
música.
(EI03CG05RS-02) Desenvolver habilidade motora fna através de confecção de fantoches de diferentes culturas, confecção de brinquedos
tpicos regionais, pinturas, recortes e colagens com materiais diversos.
(EI03CG05RS-03) Manipular objetos de diferentes tamanhos e pesos.
(EI03CG05RS-04) Explorar materiais diversifcados como barro, massinha de modelar, argila, massinhas caseiras, entre outros.
(EI03CG05RS-05) Manipular objetos pequenos, construindo brinquedos ou jogos e utlizar instrumentos como palitos, rolos e pequenas
espátulas em suas construções, cada vez com maior destreza.
(EI03CG05GRA-01) Explorar espaços, elementos e materiais naturais.
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TRAÇOS, SONS, CORES (EI03TS01) Utlizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações,
E FORMAS (TS)
criações musicais, festas.
(EI03TS01RS-01) Utlizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta,
encenações, criações musicais, festas, enfatzando a cultura local e regional.
(EI03TS01RS-02) Identfcar sons de gaita, violão, violino, entre outros.
(EI03TS01RS-03) Apreciar apresentações de músicas da cultura local e regional, reconhecendo os instrumentos tocados (violão, gaita,
tambor, entre outros).
(EI03TS01RS-04) Cantar canções conhecidas acompanhando o ritmo com gestos ou com instrumentos musicais.
(EI03TS01RS-05) Apreciar e valorizar a escuta de obras musicais de diversos gêneros, estlos, épocas e culturas, da produção brasileira,
rio-grandense e de outros povos e países.
(EI03TS01RS-05) Produzir sons tentando reproduzir as músicas ouvidas, utlizando materiais alternatvos.
(EI03TS01RS-06) Produzir sons com o corpo, palmas, estalos, sopros, reconhecendo suas diversas possibilidades.
TRAÇOS, SONS, CORES (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e
E FORMAS (TS)
tridimensionais.
(EI03TS02RS-01) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais, a partr da cultura local e regional.
(EI03TS02GRA-01) Criar seus próprios desenhos de seus interesses a partr de repertórios ofertados pelo professor, ou seja, desenho
livre a partr de interesses próprios.
TRAÇOS, SONS, CORES (EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e tmbre), utlizando-as em suas produções sonoras e ao
E FORMAS (TS)
ouvir músicas e sons.
(EI03TS03RS-01) Brincar com música, explorando objetos ou instrumentos musicais para experimentar e interpretar seu ritmo ou imitar,
inventar e reproduzir criações musicais.
(EI03TS03RS-02) Brincar com instrumentos musicais tpicos da cultura local e regional.
ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentmentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea) de
fotos, desenhos e outras formas de expressão.
(EI03EF01RS-01) Comunicar-se com diferentes intenções, em diferentes contextos, com diferentes interlocutores, respeitando sua vez de
falar e escutando o outro com atenção.
(EI03EF01RS-02) Valorizar a história da cultura local e regional, o vocabulário, as comidas, as vestmentas, as danças, as festvidades
tpicas.
(EI03EF01GRA-01) Valorizar e respeitar a cultura relacionada com a diversidade e a miscigenação que compõem das diferentes culturas.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, alterações e ritmos.
(EI03EF02RS-01) Conhecer, explorar e recontar parlendas, lendas, cantgas folclóricas, cantos, músicas, versos, trovas, declamações,

38

IMAGINAÇÃO (EF)

trava-línguas de artstas regionais para compor e recompor produções, canções e melodias de diferentes formas, brincadeiras de roda,
poemas e ditados da cultura local e regional.
(EI03EF02RS-02) Declamar poesias, parlendas preferidas, fazendo uso de ritmo e entonação.
(EI03EF02RS-03) Divertr-se e interessar-se por brincar com os textos poétcos, lendas, parlendas, cantos, entre outros, da cultura
regional, em suas brincadeiras livres com outras crianças.
(EI03EF02GRA-01) Interagir com diferentes culturas de forma lúdica, valorizando a miscigenação das crianças.
(EI03EF02GRA-02) Proporcionar brincadeiras livres com outras crianças de modo a interagirem com a diversidade cultural.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando identfcar palavras conhecidas.
(EI03EF03RS-01) Relacionar imagens à escrita, levantando hipóteses sobre as mesmas, por meio de livros com temas voltados aos contos
e histórias da cultura local e regional.
(EI03EF03GRA-01) Escolher e folhear livros, relacionando imagens de diferentes culturas.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletvamente roteiros de vídeos e de encenações, defnindo os contextos, os
personagens, a estrutura da história.
(EI03EF04RS-01) Recontar histórias ouvidas e planejar coletvamente formas diferenciadas de apresentar a mesma utlizando diversos
recursos tecnológicos.
(EI03EF04RS-02) Identfcar personagens, cenários, trama, sequência cronológica, ação e intenção dos personagens.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba.
(EI03EF05RS-01) Recontar coletvamente história ouvida, reinventando os fnais de histórias, tendo o professor como escriba.
(EI03EF05RS-02) Compreender que a escrita representa a fala.
(EI03EF05RS-03) Partcipar de situações coletvas de criação ou reconto de histórias

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social signifcatva.
(EI03EF06RS-01) Expressar vivências a partr de pesquisas, junto a família, de histórias regionais, relatando de forma oral ou através de
desenhos.
(EI03EF06RS-02) Produzir as próprias histórias, a partr de histórias e lendas contadas.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação
gráfca e/ou de leitura.
EI03EF07RS-01) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras por mo de escrita espontânea.
(EI03EF07RS-02) Interessar-se pela escuta da leitura de diferentes gêneros textuais.

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para leitura de um adulto e ou para sua própria leitura (partndo de se
repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações, etc.).
(EI03EF08RS-01) Identfcar um livro pela leitura do ttulo.
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(EI03EF08RS-02) Apresentar uma história, mostrando a capa do livro, o ttulo e o nome do autor
(EI03EF08RS-02) Identfcar portadores e gêneros textuais que sejam tpicos da cultura local e regional
ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO (EF)

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
(EI03EF09RS-01) Levantar hipóteses em relação a linguagem escrita por meio da escrita espontânea.
(EI03EF09RS-02) Compreender que textos como lista de compras, cardápio, carta, recado, receita, etc. tem uma função social.
(EI03EF09RS-03) Reconhecer letras do seu nome e dos colegas, escrevendo espontaneamente.
(EI03EF09RS-04) Apreciar e conhecer a biografa e obras de artstas da cultura local e regional.
(EI03EF09GRA-01) Apreciar e conhecer a biografa e obras dos mais diversos artstas e autores das diferentes culturas.

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
(EI03ET01RS-01) Estabelecer relações de comparação entre objetos da cultura local e regional, observando suas propriedades e
comparando com objetos das demais culturas.

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo
fenômenos naturais e artfciais.
(EI03ET02RS-01) Partcipar de diversas situações de exploração de objetos, materiais e fenômenos.
(EI03ET02GRA-01) – Analisar, sintetzar e criar hipóteses.

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI03ET03) Identfcar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua
conservação.
(EI03ET03RS-01) Perceber as mudanças climátcas e suas diferenças nas quatro estações do ano, comparando característcas da região
onde vive com as demais regiões do Estado, observando suas semelhanças e diferenças.
(EI03ET03RS-02) Realizar experiências como a da chuva, utlizando um vidro suspenso e uma chaleira, pequenos terrários e observar
como ele se desenvolve.
(EI03ET03RS-03) Passear pelos arredores da escola e observar o relevo, expandir para observações de mapas, confeccionar maquetes
para demonstrar depressões, planaltos, planícies, etc.
(EI03ET03GRA-01) Identfcar aspectos e característcas como vegetação, construções, modifcações do bairro onde a escola está
inserida, além de comparar com outros locais do município.

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES

(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita
espontânea), em diferentes suportes.
(EI03ET04RS-01) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltplas linguagens (desenho, registro por números ou
escrita espontânea), utlizando tabelas, gráfcos, cartazes, medidas em receitas, desenhos.
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ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI03ET05) Classifcar objetos e fguras de acordo com suas semelhanças e diferenças.
(EI03ET06RS-01) Reconhecer sua identdade, seu nome, através de uma linha do tempo confeccionada com fotos do nascimento até a
idade atual.
(EI03ET06RS-02) Identfcar através de cenários (fotos, cenas, imagens), característcas da cultura local e regional como: comidas, jogos,
vestuário, linguagem, crenças populares, bebidas, entre outras.
(EI03ET06RS-03) Criar a sua árvore genealógica com a ajuda dos familiares contando sua história de vida.

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI03ET07) Relacionar números às suas respectvas quantdades e identfcar o antes, o depois e o entre em uma sequência.
(EI03ET07RS-01) Relacionar números às suas respectvas quantdades e identfcar o antes, o depois e o entre em uma sequência de
forma oral.
(EI03ET07GRA-01) Registrar a representatvidade do número com ludicidade.

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,
RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
(ET)

(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráfcos básicos.
(EI03ET08RS-01) Expressar medidas (peso, altura, etc.) de forma prátca, coletva e lúdica (gráfcos básicos).
(EI03ET08RS-02) Compreender, analisar, descrever, vivenciar e relacionar situações de trajeto, percurso e localização no espaço fsico
externo.
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3.2 – ENSINO FUNDAMENTAL
Os primeiros anos de escola impactam muito na vida pessoal, acadêmica e profssional de um cidadão, pois é nesse período, na educação básica que
começam a ser formados os cidadãos da nossa sociedade e, consequentemente, os profssionais do amanhã. Esses cidadãos serão os responsáveis pelo
desenvolvimento social e pelo crescimento econômico do país. Como o próprio nome já diz, o ensino fundamental é uma fase muito importante da vida da criança,
na qual ela receberá todos os conceitos educacionais, bem como os fundamentos que auxiliarão, também, na construção de sua identdade. Nesse período, a
criança é preparada para ser um cidadão étco e um profssional competente.
O Ensino Fundamental, com nove anos de duração, é a etapa mais longa da Educação Básica, atendendo estudantes do 1º ao 9º ano. Há, portanto, crianças
e adolescentes que, ao longo desse período, passam por uma série de mudanças relacionadas a aspectos fsicos, cognitvos, afetvos, sociais, emocionais, entre
outros. Como já indicado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos (Resolução CNE/CEB nº 7/2010), essas mudanças impõem
desafos à elaboração de currículos para essa etapa de escolarização, de modo a superar as rupturas que ocorrem na passagem não somente entre as etapas da
Educação Básica, mas também entre as duas fases do Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Anos Finais.
O Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária artculação com as experiências
vivenciadas na Educação Infantl. Tal artculação precisa prever tanto a progressiva sistematzação dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de
novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões,
em uma attude atva na construção de conhecimentos. Ainda nesse período, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens
anteriores e pela ampliação das prátcas de linguagem e da experiência estétca e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectatvas
quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar
com sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o
ambiente.
Já, no decorrer dos Anos Finais do Ensino Fundamental, os estudantes se deparam com desafos de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade
de se apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. Tendo em vista essa maior especialização, é importante, nos
vários componentes curriculares, retomar e ressignifcar as aprendizagens vivenciadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no contexto das diferentes áreas,
visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios dos estudantes. Nesse sentdo, deve-se fortalecer a autonomia desses adolescentes, oferecendo-lhes
condições e ferramentas para acessar e interagir critcamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação.
Ressalta-se que no Ensino Fundamental – Anos Finais, a escola pode contribuir, também (e inclusive) para o delineamento do projeto de vida dos
estudantes, ao estabelecer uma artculação não somente com os anseios desses jovens em relação ao seu futuro, como também com a contnuidade dos estudos
no Ensino Médio. Esse processo de refexão sobre o que cada jovem quer ser no futuro, e de planejamento de ações para construir esse futuro, pode representar
mais uma possibilidade de desenvolvimento pessoal e social.
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4 – MODALIDADES DE ENSINO
4.1 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e demais modalidades, realizando o atendimento educacional
especializado - AEE, disponibilizando os recursos, serviços e orientando quanto à sua utlização no processo de ensino e aprendizagem nas escolas de Educação
Básica na rede de ensino de Gramado. Ao longo de todo o processo de escolarização, esse atendimento deve estar artculado com a proposta pedagógica da
escola.
O atendimento educacional especializado tem como função identfcar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as
barreiras para a plena partcipação dos estudantes, considerando suas necessidades específcas. As atvidades desenvolvidas no atendimento educacional
especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula, não sendo substtutvas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a
formação dos estudantes com vistas à autonomia e independência. Do ponto de vista pedagógico, a acessibilidade trata de garantr o acesso ao currículo comum a
todos, por meio de estratégias, materiais, recursos e serviços que permitam ao estudante com defciência ou altas habilidades/superdotação, partcipar de todas as
atvidades escolares.
A educação especial converge suas ações para o atendimento às especifcidades dos estudantes no processo educacional e, no âmbito de uma atuação
mais ampla na escola, orienta a organização de redes de apoio, a identfcação de recursos e serviços, o desenvolvimento de prátcas colaboratvas e a formação
contnuada dos professores para que possam assumir as peculiaridades da função e, que além do conhecimento teórico, sejam efetvos mediadores do processo de
aprendizagem.
Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos
específcos da área. Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional especializado, aprofunda o caráter interatvo e interdisciplinar da atuação
nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a
oferta dos serviços e recursos de educação especial.
Na perspectva da educação inclusiva, lança-se um olhar para a singularidade do sujeito dentro do contexto coletvo, oportunizando o que for necessário
para que todos possam aprender, reconhecendo e valorizando as diferenças humanas. Para isso as escolas necessitam garantr o acesso, a partcipação, a interação,
a autonomia e a inclusão de todos os estudantes. Deve ser considerado tanto o conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do estudante, quanto às
possibilidades de aprendizagem futura, confgurando uma ação pedagógica processual e formatva que analisa o desempenho do estudante em relação ao seu
progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitatvos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o
professor deve criar estratégias considerando que alguns estudantes podem apresentar demandas específcas. Assim, a educação especial passa a integrar a
proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às necessidades educacionais específcas de todos os estudantes.
Vale ressaltar que o professor de AEE precisa auxiliar o professor de cada componente curricular na elaboração de planos de trabalho a fm de garantr ao
aluno melhor aproveitamento no processo de aprendizagem.
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4.2 - EDUCAÇÃO DO CAMPO
Segundo o Decreto Federal nº 7.352/2010, que dispõe sobre a polítca de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária –
PRONERA, entende-se por populações do campo, os agricultores familiares, os extratvistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados
da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da foresta, os caboclos e outros que produzam suas condições
materiais de existência a partr do trabalho no meio rural; e por escola do campo, aquela situada em área rural, conforme defnida pela Fundação Insttuto
Brasileiro de Geografa e Estatstca - IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a populações do campo.
Nesta mesma legislação, art. 1º, a Polítca de Educação do Campo destna-se à ampliação e qualifcação da oferta de educação básica às populações do
campo, e será desenvolvida pela União em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de acordo com as diretrizes e metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o disposto neste Decreto.
A educação do campo/rural contempla alguns princípios fundamentais, entre eles, o respeito à diversidade do campo; incentvo à formulação de projetos
polítco-pedagógicos específcos para as escolas do campo; os recursos didátcos pedagógicos, que deverão atender as especifcidades e apresentar conteúdos
relacionados aos conhecimentos da população do campo, considerando os saberes próprios da comunidade em diálogo com os saberes acadêmicos; formação de
profssionais da educação para o atendimento às especifcidades das escolas do campo.
A Educação no Campo na rede de ensino de Gramado incentva a permanência do estudante da zona rural na escola rural, de modo que é importante que
esse espaço escolar seja valorizado a fm de garantr o direito de aprendizagem do aluno considerando o contexto em que vive. Para tanto, se faz necessária a
construção junto com a comunidade de uma proposta pedagógica voltada à realidade, superando a fragmentação do currículo e respeitando as diferentes
metodologias que consideram os sujeitos com suas histórias e vivências.
A Base Nacional Comum Curricular determina aprendizagens essenciais para a formação do estudante por meio de competências e habilidades, entres
elas, a valorização da diversidade de saberes e vivências culturais. Neste caso, a escola localizada no meio rural possui uma especifcidade própria, congrega uma
cultura diversa de saberes que possibilita a elaboração de uma proposta pedagógica diferenciada que refete sua realidade no currículo escolar. Portanto a escola
do meio rural deve focar seu trabalho pedagógico em competências e habilidades que sejam capazes de preparar o jovem para lidar com situações de seu
cotdiano e ser capaz de resolver problemas reais, colocando o estudante como protagonista, ou seja, um agente atvo em seu processo de ensino e aprendizagem.

4.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino voltada para pessoas que não tveram acesso ou contnuidade de estudos na idade própria,
buscando prepará-las para o mercado de trabalho e o pleno exercício da cidadania.
Essa modalidade de ensino é caracterizada pela diversidade do perfl dos educandos, com relação à idade, ao nível de escolarização em que se encontram,
à situação socioeconômica e cultural, às ocupações e à motvação pela qual procuram a escola. Por isso, é necessário que a EJA embase seu ensino aproveitando
variadas formas de socialização, levando em consideração essas especifdades, adequadas às estruturas de ensino já existentes. Ela deve levar os educandos à
aquisição de competências e habilidades que auxiliem nos desafos cotdianos, colaborando para seu sucesso como sujeitos da sociedade.
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Isso se faz através da construção de propostas viáveis, com redes e pontes colaboratvas, e a prátca educatva que artcule currículos, metodologias de
ensino, processos avaliatvos e ferramentas tecnológicas que garantam o resgate e a valorização do conhecimento e da aprendizagem do educando.
A EJA de Gramado atende às normas estabelecidas pela Consttuição Federal de 1988 e na LDBEM n° 9394/96, considerando as discussões propostas pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (Resolução CNE/CEB N° 04/2010), pelo Plano Estadual da Educação (Lei n° 14.705/15), pelo Parecer CNE/CEB
n° 06/2010 e pela Resolução CNE n° 3, de 15 de junho de 2010, que insttui diretrizes operacionais para a Educação de Jovens e Adultos, pela Resolução CEEd n°
313, de 16 de março de 2011, Resolução n° 316, de 17 de agosto de 2011, Resolução CEEd n° 331, de 30 de setembro de 2015; e pela Resolução CEEd n° 336, de 02
de março de 2016 e pela Resolução CEEd n° 343, de 11 de abril de 2018 e pelo Parecer do Conselho Municipal de Educação de Gramado n° 07/2019, de 01 de
outubro de 2019.
Essa modalidade de ensino orienta-se pelos princípios étcos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum; princípios
dos direitos e deveres da cidadania; princípios da diversidade de manifestações artstcas e culturais, levando em consideração o histórico de vida de seus
educandos, suas perspectvas, a valorização de sua autoestma e, através de temas norteadores atemporais, motva-os a buscar autoconhecimento, ressignifcação,
mudança e novos conhecimentos.
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção do Documento Orientador do Território de Gramado (DOTG), o qual segue orientações já incluídas tanto na BNCC quanto no RCG é um
importante aliado do professor na ressignifcação de sua prátca pedagógica, tendo o auxílio para desenvolver aulas que busquem não somente atender a um
protocolo pedagógico de habilidades, mas que surtam signifcado na vida do aluno.
Tal documento não deve ser visto como mais um aparato que o professor precisa seguir. Muito pelo contrário. Deve ser visto como um documento que
orienta e auxilia o profssional, reafrmando o compromisso deste com o desenvolvimento de uma Educação de qualidade, tão almejada em todo o território
nacional. É através deste documento, que a rede de ensino de Gramado tem a oportunidade de pratcar a equidade em todas as insttuições de ensino que o
município comporta, independentemente da esfera a qual pertencem (pública ou privada).
Vale ressaltar que importantes documentos que permeiam a Educação serão construídos tendo por base o que está descrito no DOTG, a saber o Projeto
Polítco Pedagógico (PPP) do município e de cada uma das escolas, o Regimento Escolar e os currículos que serão desenvolvidos em cada uma das etapas da
educação básica, desde a Educação Infantl até o 9º ano do Ensino Fundamental, não deixando de lado, obviamente, a Educação de Jovens e Adultos.
A caminhada realizada durante a construção deste documento, oportunizou a todos os professores que partciparam, importantes refexões a respeito dos
mais variados fatores que integram o processo de ensino e de aprendizagem desenvolvido no espaço escolar. Dessa forma, acredita-se que cada profssional tenha
refetdo sobre as teorias que abrangem a Educação e também sobre a sua própria prátca pedagógica, sobre a forma como se aprende e sobre como se ensina, a
fm de que se possa proporcionar um signifcatvo desempenho na aprendizagem dos alunos.
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