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Caro professor, prezada professora, queridos diretores 
e coordenadores pedagógicos

Estou bastante feliz e otimista por ter sido escolhida como madrinha do , proposta 
de Educação Infantil produzida pela Éditions Nathan especialmente para as classes de 4 e 5 anos 
das escolas brasileiras. A proposta é baseada em um kit de materiais pedagógicos, concebido para  

propiciar a criação de ambientes de aprendizagens nas múltiplas linguagens infantis; ele vem acom -
panhado por este Guia do professor, que tem por objetivo garantir e tornar visíveis os aspectos didáticos 
no cotidiano da Educação Infantil de maneira organizada, sistematizada e intencional. 

 chega em boa hora! A partir da Emenda Constitucional nº 59/2009, que estabeleceu 
a obrigatoriedade da matrícula das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola, o país ingressou em nova fase de 
sua política de atenção à infância. Ampliou os direitos à educação dessa faixa etária conquistados e asse-
gurados na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN).  
Com essa recente determinação legal, o Brasil elegeu para si um desafio sem precedentes, ao aprovar a 
ampliação da faixa de escolaridade obrigatória para 4 a 17 anos. 

Nesse cenário, a chamada à matrícula e a oferta de vagas na pré-escola para todas as crianças de 4 e 
5 anos induz à equidade necessária para a formação de cidadãos com base na justiça, na liberdade, na soli-
dariedade, no respeito mútuo e no convívio harmônico com as diferenças. Essa ação política, necessária, 
possibilita a entrada precoce das crianças no ambiente escolar, por meio de estratégias de inserção cultu-
ral que lhes poderá garantir acesso às diversas ferramentas de comunicação e expressão humanas. 

 estará disponível para uso nas classes de Educação Infantil em 2016, ano que coincide 
com o período limite para o cumprimento desse dispositivo legal, contribuindo com a qualidade associada 
à universalização da oferta para esse segmento educacional.

 

PREFÁCIO

Prefácio
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Estudos recentes reconhecem que a criança se beneficia, tanto na sua vida presente como em sua escola-
ridade futura, das experiências que tem na Educação Infantil e esses efeitos são tão mais positivos quanto 
melhor a qualidade dessa educação. No entanto, se a qualidade é uma meta, o caminho parece ser longo 
para alcançá-la na prática. 

Há muito sentimos falta, para além do discurso e das boas intenções políticas, de uma proposta que 
nos ajude, tanto aos adultos como às crianças, a construir experiências educacionais ricas em desafios 
associados às ferramentas do mundo letrado, do mundo natural, das Ciências, das Artes. 

Nós, professores e educadores da Educação Infantil, apesar de termos muita experiência prática em 
vários assuntos, sofremos de nossa formação pedagógica pregressa, que não nos proporcionou conheci-
mentos suficientes para levar conta, em nossa ação educativa e pedagógica, da maneira como as crianças 
pequenas aprendem no século XXI.  

Desde a divulgação do RCNEI – Referencial  Curricular para a Educação Infantil, em 1998, até hoje, 
temos sido ofertados com inúmeros documentos oficiais de qualidade, seja em âmbito federal, estadual 
ou municipal que nos instigam e nos provocam a inventarmos uma pré-escola que respeite os direitos das 
crianças a aprenderem por meio da brincadeira, da experimentação, do uso da curiosidade e da resolução 
de problemas. 

Muitos têm sido os materiais escritos e os cursos de formação que têm nos provocado a acionar 
nossos conhecimentos prévios e diversos a criar rotinas, espaços e gerenciar tempos educativos que 
possam inserir as crianças de 4 e 5 anos na cultura letrada, no mundo da matemática, da motricidade e da 
expressão corporal e artística visando o desenvolvimento pessoal e social de nossos pequenos estudantes. 

As Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação infantil (Brasil, 2010) são um excelente guia 
inspirador e explicitam as concepções, os princípios, os objetivos e os eixos curriculares que devem orien-
tar a proposta pedagógica das instituições para crianças pequenas. O cumprimento do que determinam 
as Diretrizes assegura às crianças a obrigação de frequentar uma instituição educacional a partir dos 
quatro anos e que sejam respeitadas na especificidade de sua faixa etária e não sejam submetidas a ante-
cipações de exigências escolares das etapas subsequentes. 

 chega para agregar valores, conteúdos, ferramentas e materiais concretos por meio 
de sua proposta singular em resposta à demanda de regulamentação de vários aspectos fundamentais 
para o bom funcionamento e oferta de qualidade desse segmento educacional. 

 é uma proposta que responde de maneira clara, objetiva e por meio de materiais 
escolhidos com cuidado e organizados em bases pedagógicas e científicas à necessidade de há muito 
sentida por nós, educadores e professores de crianças de 4 e 5 anos. Sua proposta é inteiramente inspi-
rada nas Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 2010) para a Educação Infantil e oferece, por meio do 
Guia do Professor um instrumento de reflexão e opções de atividades planejadas e organizadas em uma 
programação discriminada por nível (crianças de 4 e 5 anos), por semestre, por área de conhecimentos ou 
por campo de experiências a serem desenvolvidas com o apoio do Material para a Classe e do Material 
do Aluno.

Este Guia do Professor fornece conteúdo para que cada um de vocês, em função das suas necessi-
dades, possa criar espaços de ensino e de aprendizagens, nas quais as crianças vivenciem experiências de 
interações, relações e práticas cotidianas para construírem suas identidades pessoal e coletiva, brincarem, 
imaginarem, fantasiarem, desejarem, aprenderem, observarem, experimentarem, narrarem, questionarem 
e construírem sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
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Vale ressaltar que este Guia não é um conjunto de prescrições. Ao contrário, ele busca contribuir, 
em sua forma e conteúdo, para enriquecer concepções educativas que levam em conta a maneira como 
as crianças aprendem e suas necessidades, oferecendo princípios pedagógicos que garantem a criação 
de situações didáticas adequadas à faixa etária. Por meio dele, pode-se compreender melhor a maneira 
como crianças e adultos constroem saberes,  competências e habilidades em ambientes culturais ricos de 
objetos e desafios linguísticos e interacionais. 

Vocês poderão se beneficiar das orientações aqui presentes para criar um ambiente seguro e estru-
turante, atuando como parceiros mais experientes de seus alunos e lhes oferecendo material educa-
tivo potencialmente rico e provocador de experiências. O Guia, de maneira instrumental e objetiva, 
propõe maneiras para  utilizar o  em todas as suas potencialidades, sugerindo uma pro-
gressão de atividades que facilitam aprendizagens no âmbito dos quatro campos de conhecimento: (1) 
Desenvolvimento Pessoal e Social; (2) Linguagem e Comunicação; (3) Matemática; (4) Descoberta do 
Mundo, por meio da explicitação de competências e objetivos de aprendizagem. Por último e não menos 
importante, o Guia nos orienta em como utilizar as Fichas de Atividades, de maneira a tornar o material da 
classe e do aluno em objetos ricos de desafios cognitivos, emocionais, afetivos, sociais e lúdicos em prol 
de aprendizagens significativas e duradouras. 

Para finalizar, gostaria de ressaltar, para mim, uma das mais interessantes contribuições de 
 para as pré-escolas brasileiras. Ele concretiza, por meio do material que oferece e da pro-

posta de uma didática da experimentação organizada, sistematizada e intencional, um verdadeiro instru-
mento de trabalho para professores e para crianças. Por meio da interação das crianças entre si e com o 
material proposto, nós professores e educadores poderemos ampliar não só os repertórios das crianças, 
enriquecendo o que já conhecem sobre os mais diversos saberes, como trará desafios a nós próprios como 
aprendizes de nossos alunos. 

, por meio deste Guia, do Material da classe e do Material do aluno pode nos permitir, 
também, acompanhar as conquistas infantis no que se referem aos seus processos de letramento, alfabe-
tização matemática e conhecimento do mundo e não deve, jamais, didatizar e aprisionar seus desejos e 
brincadeiras próprias. Mãos à obra!

Prefácio
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OS DESAFIOS DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

• Enriquecer a identidade da criança
Os vínculos com os adultos da escola e com os colegas contribuem para a formação da 

criança como um ser inserido na sociedade.

Nessa perspectiva, uma escola de Educação Infantil deve 
então buscar constantemente o interesse de cada crianca, 
oferecendo meios para a construção de sua singularidade 
na coletividade, multiplicando as experiências decisivas 
que permitem compreender e estruturar o mundo que a 
envolve.

Com um acompanhamento personalizado e progressivo, 
visa-se mais autonomia na ação e no ato de se tornar 
responsável. Assim, a criança deve encontrar na escola 
a satisfação de suas diversas necessidades, ao mesmo 
tempo em que encontra situações para descobrir, tomar 
iniciativas, exercer a sua criatividade mas, sobretudo, 
realizar experiências de superação e estabelecer desafios 
intelectuais com os outros à altura de suas múltiplas 
possibilidades. 

Esta dimensão e esta exigência que conferem ao ensino 
infantil uma especificidade e o distinguem de qualquer 
outra instituição.

• Desenvolver uma socialização escolar
A escola é um local organizado para aprender, e oferece momentos e espaços previstos 

para isso. O ambiente escolar favorece de maneira concomitante a construção para cada um, de 
normas e de valores da sociedade à qual ele pertence. Através dos vínculos sociais estabelecidos 
em classe, diferentes daqueles que são estruturados na família, a criança descobre as riquezas 
e as restrições do grupo ao qual ela está integrada. Inserida em uma comunidade escolar que 
ensina, progride, se desenvolve, a criança divide e verbaliza emoções, tentativas e estratégias, 
por meio de situações coletivas de aprendizagem. Ela descobre que seus pares têm outras 
maneiras de fazer e de pensar, e com isso enriquece suas próprias habilidades cognitivas. Percebe 
a importância da existência dos outros, aceita o olhar alheio e respeita suas opiniões, aspecto 
muito importante para viver em sociedade.

• Conseguir se tornar aluno
Compreender todos os aspectos necessários para se tornar um aluno inserido em uma 

sociedade é indispensável para se obter uma escolarização bem sucedida. Dar as chaves, as 
palavras, os hábitos, a linguagem escolar, ensinar que o ato da aprendizagem requer uma 
participação ativa, reflexiva e psíquica, inspirar a vontade e o prazer de aprender, ajudam a 
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criança a vencer suas resistências, suas apreensões, suas dificuldades, seus erros, conhecendo 
e valorizando no final os esforços, a alegria do progresso realizado e a conquista de um novo 
poder sobre o mundo que a envolve.  

•  Fazer com que as desigualdades sociais e culturais tenham 
o menor impacto possível sobre o sucesso escolar

Os direitos da criança e, em particular o direito à educação, são assegurados por 
documentos oficiais. É importante considerar que a escolarização dos mais novos representa 
um avanço significativo; o que não deve ser confundido com uma antecipação precoce das 
aprendizagens complexas. 

Poderíamos resumir assim as missões da Educação infantil:
Acolher a criança em sua singularidade, propor e organizar experiências significativas de 
aprendizagem, valorizar os sucessos e dar referências para progredir.  Acolher em sua singularidade 
uma criança muito jovem na escola significa primeiramente poder ouvi-la, compreender seus 
comportamentos, suas ações e reações, estabelecer gestos profissionais indispensáveis a uma 
adaptação escolar de sucesso. Isso significa permitir à criança apreender com todo o cuidado 
necessário, as rupturas inevitáveis que a vida escolar exige e que são referentes aos horários, 
aos ritmos, ao espaço e ao universo cultural (objetos - acomodações - atividades), à relação de 
si em uma coletividade organizada em torno de leis comuns, às exigências etc. Todas as crianças 
não dispõem dos mesmos recursos para aproveitar este período fundador e compreender suas 
finalidades. 

Tudo isso não deve ser apropriado pela criança de uma vez só, e nem ao mesmo tempo por 
todos. Propor e construir cenários diferenciados que permitam a entrada de todas as crianças nas vias 
das aprendizagens. Para que a aprendizagem 
se desenvolva de forma natural, devemos 
implementar atividades contextualizadas, de 
suas vivências e de seus centros de interesse.

Aumentar as possibilidades indivi duais 
de ação, através de manipulações de jogos 
e materiais pedagógicos, no âmbito das 
experiências, de situações de investigação 
a partir das quais se revela possível a gene-
ralização em direção da abstração. 

os desafios da educação infantil
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Valorizar os sucessos, dar referências para progredir, compreender as razões e as estratégias 
que conduzem a uma maior eficácia; fornecer às crianças apreciações regulares que tornam 
nítidas suas progressões, passando confiança em sua capacidade de aprender, permitindo também 
que elas captem, imitem, interiorizem gradualmente os procedimentos não dominados e pelos 
quais suas competências serão ampliadas. Nós nunca insistiremos o suficiente na necessidade 
de acompanhar os diferentes momentos da aprendizagem através de um discurso determinado 
que tranquiliza, incentiva as tentativas, valoriza os esforços, o caminho percorrido, traduz a 
confiança e revela a competência, sobretudo no que é referente às crianças que justamente 
não se manifestam e tentam passar despercebidas, mas cujas confiança e segurança interior 
devem ser cuidadas. Permitir que a relação escola / família seja uma base importante ao sucesso 
escolar, procurando todas as ocasiões para transmitir a cultura escolar com que uma imagem 
positiva e benevolente das crianças na escola.

Não há desenvolvimento sem aprendizagens estruturadas que estão diretamente 
relacionadas a eixos estruturantes. As ambições educativas que apresentamos guiam as 
práticas cotidianas dos professores e favorecem a promoção de uma pedagogia exigente e que 
principalmente visa o sucesso de todos.
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DAS REFERÊNCIAS TEÓRICAS 
ATÉ AS SITUAÇÕES DE CLASSE

A ▶ Levar em conta a maneira pela qual os alunos aprendem

PIAGET: TEORIAS DE REFERÊNCIA
A abordagem construtivista se concentra na ação do sujeito e nos 
conhecimentos que se constroem por aqueles que aprendem durante  
as interações com o ambiente. O indivíduo adquire conhecimento 
durante uma adaptação necessária pela confrontação com uma nova 
situação. Assim, o desenvolvimento cognitivo supõe por parte do 
indivíduo uma atividade de reformulação ou de transformação de 
seus modelos explicativos iniciais, bem como a renúncia aos conceitos 
incorretos. Para Piaget, aquele que aprende não é simplesmente 
colocado em relação com os conhecimentos que recebe: ele reorganiza 
a sua representação do mundo resolvendo aos poucos as contradições 
para agir de maneira eficaz. Esta perspectiva insiste sobre a natureza 
adaptativa da inteligência, sobre a função organizadora, eixo 
estruturante que ela coloca em prática.

• Conceitos-chave
A situação de aprendizagem construtivista, por excelência, se dá a partir de uma situação-

problema, pois aciona um conflito cognitivo, ou seja, uma percepção do indivíduo que os seus 
conhecimentos e soluções atualmente disponíveis são inoperantes para resolver o novo problema que 
lhe é apresentado.

Para ultrapassar as dificuldades que fazem obstáculo à resolução do problema, o sujeito deve 
procurar ou inventar estratégias novas suscetíveis:
– de levar à reestruturação daquilo que ele já sabe.
– de favorecer a aquisição de conhecimentos e novas habilidades.

• Ações pedagógicas para o professor em classe: Promover    
  atividades e momentos que oportunizam situações 
  de resolução de problemas

Colocando situações-problema autênticas para as crianças fazendo com que resolvam, com 
a mediação dos outros ou com a do professor, possibilitando assim a construção de competências.  
É necessário alimentar a inteligência das crianças, fazê-las agir com suas próprias mentes, ao invés de 
somente com as próprias mãos ou lápis. Uma situação-problema se tornà importante, pois:

▶ Permite a formulação de hipóteses, convocando as experiências adquiridas, representações 
ou procedimentos, enquanto apresenta uma nova complexidade, um obstáculo que faz nascer o 
questionamento e induz à investigação.

1 • CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

I

Das referências teóricas até as situações De classe



©
 N

at
ha

n 
– 

D
es

co
br

in
ca

r

12

▶ Favorece a formação de uma verdadeira atividade cognitiva para compreender, adaptar as 
respostas às exigências da tarefa, elaborar procedimentos na ação ou na imitação, torná-las próprias 
através da validação.
▶ Suscita a comunicação, a verbalização e a reformulação.
▶ Conduz a uma generalização, à formulação de uma conclusão que talvez seja provisória, mas que 
corresponde a um novo estado do saber de ordem geral.

• Conceitos-chave
As ferramentas intelectuais elaboradas pelo indivíduo são elaboradas, inicialmente, devido às 

colaborações e às confrontações com os outros. Ou seja, uma situação-problema é eficiente somente 
quando é socializada e induz de fato um conflito sócio-cognitivo, ou seja, o questionamento dos 
modos de pensamento ou da resolução pessoal, em contato com os outros, pela troca de soluções 
alternativas ou divergentes de parceiros. Estes conflitos de respostas seriam de alguma maneira a 
origem do conflito cognitivo gerador do desenvolvimento. Assim, segundo Vygotski, a zona de 
desenvolvimento proximal é justamente a distância que separa o nível atual do desenvolvimento, 
no qual o indivíduo consegue realizar alguma coisa sozinho e o nível potencial de desenvolvimento 
que possibilita determinar, através da maneira pela qual ele resolve os problemas, com a ajuda ou a 
colaboração dos outros.

• Ações pedagógicas para o professor em classe:
  Promover o aprendizado cooperativo como uma estratégia    
  permanente de formação dos alunos

Na escola, esta concepção é referente não somente às aprendizagens sociais e culturais, mas 
também às aprendizagens mais direcionadas nas diferentes áreas disciplinares. 

Existem diferentes momentos, ou modos de regrupamento, ao longo do dia da turma. Em uma 
aprendizagem cooperativa, a colaboração entre os alunos se torna um objetivo maior:

▶ O trabalho em grupo não constitui um fim em si; pode ser considerado como uma alavanca inicial 
à explicitação, à estruturação e à adoção de novas concepções. 
▶ A aprendizagem cooperativa tem como efeito a exteriorização.
▶ Em uma dinâmica cooperativa, as tarefas ou as situações do cotidiano organizadas pelo professor 
levam a representações que precisam de um trabalho explicativo por parte do aluno.
▶ O trabalho cooperativo necessita de uma concepção de aprendizagem como um processo de 
assistência e de colaboração. Ele corresponde a uma pedagogia da comunicação para dizer, 
reformular, tentar explicar um problema a partir de uma nova hipótese.

VYGOTSKI: TEORIAS DE REFERÊNCIA
Vygotski considera que o indivíduo se desenvolve através de interações sociais: 
o sujeito constrói suas ferramentas de pensamento, com a ajuda da mediação 
alheia. A abordagem sócio-cognitiva introduz, então, uma dimensão suplementar. 
A inteligência humana se reforça em uma relação dinâmica de comunicação 
entre diversos indivíduos. A situação-problema se torna objeto de colaboração. 
O sujeito opera uma descentralização intelectual coordenando, na ação, sua 
atividade juntamente com a do próximo. A elaboração conjunta de novos 
conhecimentos e organizações cognitivas pelo diálogo com os outros produz 
uma reestruturação pessoal em um diálogo consigo mesmo dos modelos do 
pensamento inicial.
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• Conceitos-chave
Bruner considera o papel do mediador especialista através do estabelecimento de um processo de 

escoramento, de orientação, que consiste em:
▶ ajudar o indivíduo a se dedicar à atividade, ir até o final do problema a ser resolvido.
▶ tornar a tarefa a ser realizada acessível pelo aluno.
▶ ajudar o aluno a construir um raciocínio e um questionamento. 

A finalidade é dupla; a curto prazo, aquele que é ajudado consegue realizar tarefas que ele não 
conseguiria sozinho. A longo prazo, o que é visado, é ao mesmo tempo, uma melhor compreensão das 
exigências e dos componentes dos problemas ulteriores, assim como uma maior autonomia para escolher 
e colocar em prática os procedimentos de resolução.

• Ações pedagógicas para o professor em classe:
  Acompanhar para permitir ao aluno ir aonde ele não ousaria 
  se arriscar sozinho

“Regar as plantas não é o suficiente para que as flores cresçam”. Para uma criança muito jovem que 
ainda não se tornou um aluno, se lançar nos caminhos da aprendizagem, aprender a aprender com os 
outros, só é possível porque um adulto experiente os leva a pensar que justamente, é possível. Isto induz 
a uma postura bem particular do professor, benevolente e iniciadora: é ele quem abre o caminho, guia os 
passos, descobre uma passagem, indica uma direção, às vezes mostra o caminho.

▶ Ajudar o aluno a se dedicar à atividade, a ir até o final do problema a ser resolvido.
O professor se interessa por aquilo que interessa aos alunos, para propor situações motivadoras que 
fazem parte das vivências coletivas da turma. Ele leva a sério os desejos da criança de agir e de crescer, 
tornando explícitos os desafios das situações e os termos da aprendizagem. O professor atua de maneira a 
manter a motivação durante todo o período das investigações encorajando as tentativas, transformando 
os erros em diversas alavancas para a análise. Ele assinala o caminho percorrido e relembra regularmente 
o objetivo a ser atingido.
▶ Tornar a tarefa a ser realizada acessível a todos os alunos.
O professor delimita “os contornos” da tarefa a ser realizada. Ele esclarece algumas das dificuldades 
afim que elas estejam, mais ainda e momentaneamente, ao alcance do aluno. Ele se apoia sobre suas 
observações para diferenciar suas intervenções. 
▶ Ajudar o aluno a construir um raciocínio e um questionamento.
O professor esclarece a atividade intelectual solicitada, provoca, por analogia com as situações vividas 
em que as características são próximas, por analogia com os horizontes da ação (o que eu devo fazer  
e como eu vou realizar) e com os horizontes de espera (o que eu vou aprender e como eu vou aprender). 
Durante a pesquisa, ele esclarece a atividade intelectual mobilizada pelos alunos, fazendo-os explicitar 
por eles mesmos e para os outros as tentativas, as estratégias utilizadas. Ele ajuda a focalizar a atenção 
sobre os procedimentos eficientes, coloca no caminho do sucesso, demonstra seus próprios meios de 
resolução quando necessário.

BRUNER: TEORIAS DE REFERÊNCIA
Bruner insiste sobre a função fundamental exercida pela linguagem e acredita no processo 
interativo de aprendizagem. Trata-se, na verdade, de acompanhar o indivíduo nos caminhos da 
aprendizagem que passa necessariamente pelo compromisso, pela aceitação de um conflito 
(cognitivo), o questionamento de uma representação através de um terceiro, o abandono das 
certezas, o esforço da reestruturação. A mediação de um especialista no assunto consiste 
em oferecer as condições mais favoráveis, as ajudas mais adaptadas, para tornar possível 
e acessível, o que, por natureza, “não é óbvio”, a construção de novos conhecimentos 
e procedimentos de ação. A mediação é a condição para permitir àquele que aprende 
a ultrapassar a ação para se inscrever dentro da atividade no sentido de movimento do 
pensamento, reflexão, maneira de investir na tarefa.

Das referências teóricas até as situações De classe
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A criança não é um adulto em miniatura. A criança tem suas necessidades específicas que precisam 
de uma verdadeira atenção. Para permitir ao ser-criança de descobrir, de experimentar, de tentar sem risco, 
de se tornar um ser-aluno, uma primeira escola deve oferecer um ambiente seguro que leva em conta 
suas necessidades psicológicas, de segurança, de afeto de fazer parte, de consideração e de realização.
  

O professor reconhece, respeita, estimula as esperanças dos alunos que lhe são confiadas e utiliza 
gestos profissionais que geram um desenvolvimento harmonioso para todas as crianças.

B ▶ Responder às necessidades das crianças

As crianças precisam 
que estas principais 
necessidades sejam 
levadas em conta: o 
sono, a alimentação,  
a higiene, a saúde  
e o movimento.

• Vigiar quanto à higiene e à saúde.
•  Organizar situações rotineiras em classe (lavar  

as mãos, ir ao toalete, escovar os dentes).
•  Conhecer as necessidades de cada criança e 

estabelecer momentos de descanso.
•  Dar importância à alimentação e às necessidades 

especificas das crianças.
•  Arrumar o ambiente e os dispositivos de ensino  

para favorecer a mobilidade das crianças.

•  Arrumar o espaço, propor ferramentas, jogos que não 
devem apresentar nenhum perigo à criança.

•  Canalizar os comportamentos de agressividade e  
de violência, explorando-os na aprendizagem.  
Garantir a segurança de cada criança.

•  Manifestar uma atenção benevolente, estar à escuta, 
estar disponível, levar em conta as emoções e os 
sentimentos de cada criança.

•  Organizar espaços de jogos simbólicos que permitam 
às crianças se projetarem melhor no mundo que os 
envolve.

•  Adaptar as situações para conseguir a integração das 
crianças portadoras de necessidades especiais.

 

AS NECESSIDADES 
PSICOLÓGICAS

A criança pode ter 
um sentimento de 
insegurança durante a 
sua entrada na escola. 

A criança tem a 
necessidade de evoluir 
em um ambiente 
ordenado e estável.

A criança tem a 
necessidade de se 
sentir protegida das 
ameaças. 

A criança tem a 
necessidade de se 
sentir segura.

A NECESSIDADE 
DE SEGURANÇA 
MATERIAL E 
AFETIVA

AÇÕES PEDAGÓGICAS
Para o professor em classe:
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A criança sai do meio 
familiar no qual ela era 
beneficiária de uma 
posição única  
e privilegiada.
A criança tem a 
necessidade de sentir 
que ela pertence a um 
grupo.

•  Estabelecer vivências que permitam à criança se 
integrar progressivamente ao grupo da classe, tomando 
consciência de sua singularidade.

•  Dar à criança a possibilidade de se apropriar dos locais, 
do ambiente e de participar de sua elaboração.

•  Organizar o material de classe pensando nas 
necessidades das crianças.

•  Definir a rotina, os fundamentos da vida escolar e  
as escolhas metodológicas em função dos alunos.

•  Tornar explícito os objetivos de aprendizagem, as 
situações, os suportes para que a criança possa se tornar 
um indivíduo respeitado, autônomo e responsável.

•  Estabelecer atividades comuns a várias crianças para 
permitir a cada uma confirmar sua existência através do 
local dado pelos seus colegas no grupo.

•  Levar em conta cada criança em sua singularidade  
e com sua personalidade.

• Acolher a criança.
•  Levar em conta as necessidades afetivas da criança, 

instaurando uma relação pedagógica baseada no 
respeito mútuo e na confiança. Permitir à criança 
reconhecer suas capacidades e melhorar a sua 
autoestima.

• Valorizar as tentativas dos alunos, explicar os erros.

•  Estabelecer situações que permitam às crianças  
explorar para realizar suas próprias descobertas 
acompanhando-as em novas aprendizagens.

• Suscitar e sustentar uma atividade reflexiva.
•  Manter a motivação da criança, articulando situações  

de jogo e de exploração livre com situações nas quais  
a mediação do professor se torne indispensável.

A NECESSIDADE DE 
PERTENCER

A criança tem a 
necessidade de ser 
reconhecida como uma 
pessoa.

A criança tem a 
necessidade de 
reconhecimento e da 
estima dela mesma.

A NECESSIDADE DE 
CONSIDERAÇÃO

A criança tem a 
necessidade de 
progredir.

A criança tem a 
necessidade de 
utilizar seus talentos, 
de contribuir com 
a sua inteligência, 
suas habilidades 
(necessidades 
sensoriais, 
necessidades  
de criação).

A NECESSIDADE DA 
REALIZAÇÃO

AÇÕES PEDAGÓGICAS
Para o professor em classe:

Das referências teóricas até as situações De classe
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C ▶ Construir sequências que se baseiam nas fases de um itinerário               da aprendizagem  
 

EXPLORAÇÃO

Participação na atividade: Antes de se confrontar com a 
resolução do problema, é necessário criar uma situação 
de “inicialização” que permite a cada aluno compreender 
suas principais características. Esta “inicialização” 
para as crianças é articulada através de uma situação 
contextualizada, fundada em suas vivências ou nas 
vivências da turma, coletiva e interativa para criar uma 
referência comum na qual ninguém é excluído.

As diferentes fases • UMA SEQUÊNCIA DE APRENDIZAGEM 

PASSO 1
Descoberta

CONFRONTAÇÃO DO PROBLEMA / 
PESQUISAS / ESTRUTURAÇÃO

Problematizar: A situação proposta contém um obstáculo 
a ser superado. Ele é identificado por cada aluno.
Os alunos compreendem o que esperamos deles (o 
objetivo a atingir), conhecem as limitações da situação 
(material) e as modalidades de trabalho. Eles antecipam 
os procedimentos que mobilizarão.
Pesquisar: Os alunos pesquisam sozinhos e depois em 
grupo. Eles elaboram procedimentos, os confrontam, 
os ajustam. O professor observa, acompanha e 
propõe elementos de diferenciação (ajuda específica, 
reformulação).
Estruturar: Sintetizamos o que foi aprendido, 
identificamos os novos procedimentos colocados em 
prática pela atividade. Criamos uma referência comum.

EXERCER PROCEDIMENTOS

Treinar: Durante uma nova situação, na qual as 
características são próximas à situação-problema de 
referência, as crianças vão exercer os procedimentos, os 
conhecimentos descobertos ao longo da investigação.

GENERALIZAÇÃO

Transferir: Propor aos alunos mobilizar suas novas 
competências em um outro momento, uma outra 
atividade, um outro contexto.

PASSO 2
Resolução  
de problemas 
 

PASSO 3
Exercício 

PASSO 4
Consolidação 

Guardar um registro e servir de vínculo entre a escola  
e a família.

REGISTRO INDIVIDUAL



©
 N

at
ha

n 
– 

D
es

co
br

in
ca

r

17

• Criar uma vivência   
 coletiva para elaborar  
 uma referência comum  
 ao grupo.
• Administrar as   
 interações.
• Estar atento ao que 
 é feito por cada aluno.
•  Ajudar na reformulação 

de hipóteses.

AÇÕES PEDAGÓGICAS:

• Compreender o que é esperado.
• Apropriar-se do objetivo a ser atingido.
• Formular hipóteses.
• Questionar.
• Explorar o material apresentado.
• Mobilizar competências e saberes.
• Fazer e desfazer.
• Confrontar hipóteses.
• Explicar as próprias estratégias.
• Estabelecer regras, começar a construir 
 um saber.

• Mobilizar saberes, procedimentos a utilizar a partir  
 da situação de referência.
• Exercitar a memória.
• Trocar experiências.

•  Mobilizar, restituir e comunicar  
os saberes adquiridos.

Características das ações do professor Características das ações dos alunos

• Explorar o material   
 disponível.
• Familiarizar-se com 
 as noções abordadas
• Compartilhar.
• Dividir uma referência  
 comum.

C ▶ Construir sequências que se baseiam nas fases de um itinerário               da aprendizagem  
 

• Assegurar a compreensão da situação- 
 problema.
• Verbalizar a problematização.
• Focalizar novamente o objetivo 
 da tarefa.
• Provocar interações.
• Encorajar os alunos, ajudando-os em seus  
 procedimentos.
• Explicitar os procedimentos.
• Manter a motivação.
•  Incentivar os alunos a verbalizarem  

o que foi aprendido.

• Propor situações de aplicação diferentes 
 das situações iniciais de aprendizagem.

• Propor situações complexas.
• Observar e valorizar os procedimentos  
 utilizados pelos alunos.

Das referências teóricas até as situações De classe
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A ▶ Um ambiente seguro, exigente e estruturado
A disposição e a organização da sala de aula representam um pré-requisito indispensável ao 

funcionamento e à execução das atividades e do aprendizado.
A criança deve poder evoluir em um ambiente que estimula o seu desejo de aprender e multiplica as 
ocasiões de diversificar suas experiências, de vivenciar situações de pesquisa, de jogo e de troca.
Cabe ao professor organizar um ambiente e um aprendizado adaptado, seguro e motivador, favorecendo 
respostas às necessidades das crianças, visando a aprendizagem.

Pensar na disposição significa tornar este espaço legível para as crianças, com cantos estruturados. 
Os espaços, correlacionados às regras de funcionamento, são elementos tranquilizadores. Estes cantos 
podem ser localizados nas extremidades ou até mesmo no centro da sala e utilizados de duas formas, 
descritas a seguir.
–  Utilização livre: a criança é quem toma a decisão sobre a atividade a realizar, sem obrigação (oficina 

com projeto livre) 
–  Utilização orientada: o professor propõe situações de aprendizagem com metas definidas (oficinas 

dirigidas).
Os outros cantos são dispostos em relação aos projetos da classe ou às aprendizagens em andamento, 
como o canto de artes ou de jogos.

• Espaços para socializar, se projetar, experimentar, cooperar, criar

1  CANTO DE AGRUPAMENTO: ESPAÇO PARA A SOCIALIZAÇÃO E PARA TOMADA DE DECISÕES 
EM CONJUNTO 
É um espaço essencial na sala. É o ponto de encontro, de socialização, de comunicação, de descobertas 
coletivas. 

2   CANTO DO FAZ-DE-CONTA: ESPAÇO PARA BRINCAR E COLOCAR EM PRÁTICA A IMAGINAÇÃO
O jogo simbólico, o jogo da imitação e da reformulação são praticados pelas crianças nos cantos dos 
jogos. Através do jogo, a criança expressa suas representações, multiplica as possibilidades de projeção 
e de identificação. São jogos de “faz-de-conta”: fingir dormir, fingir comer, imitar um adulto, dar de 
comer à boneca, se transformar em um animal… Esses cantos são organizados em função da idade das 
crianças.

3  CANTO DA CONSTRUÇÃO: ESPAÇO PARA CONSTRUIR OBJETOS E CENÁRIOS 
A criança precisa manipular materiais para entender, construir para promover as representações 
relacionadas ao espaço e experimentar para desenvolver sua habilidade manual. 

4  CANTO DOS JOGOS: ESPAÇO PARA COOPERAR E COMPREENDER ESTRATÉGIAS
A prática de jogos como os de carta ou de tabuleiro, permite que os alunos compreendam a necessidade 
e o respeito da regra, aprendam gradualmente a desenvolver uma estratégia de jogo, observem, 
memorizem, identifiquem.

2 • A ORGANIZAÇÃO DA AÇÃO EDUCATIVA E PEDAGÓGICA
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   • UM EXEMPLO DE UM MAPA DE CLASSE 

ESPAÇOS PERMANENTES

ESPAÇOS TEMPORÁRIOS 

5  CANTO DE ARTES: ESPAÇO PARA SER CRIATIVO
Através do trabalho de artes, a criança descobre e utiliza diversos materiais e suportes; ela ajusta o 
gesto aos suportes e às ferramentas. Este canto oferece um grande apoio para o estabelecimento do 
gesto da escrita.

6  CANTO DOS LIVROS: ESPAÇO PARA A AQUISIÇÃO DE CULTURA
O espaço reservado aos livros da classe promove o contato permanente da criança com a língua 
escrita. Ao completar uma atividade, o aluno pode ler simplesmente pelo prazer ou para aprender a 
procurar informações relacionadas ao projeto da classe.

7  CANTOS DE DESCOBERTAS: ESPAÇOS DE EXPERIMENTAÇÃO OU DE OBSERVAÇÃO 
Estes espaços proporcionam a descoberta dos materiais e das suas propriedades. Eles oferecem 
situações que permitem experimentar ferramentas, observar, descrever, desenvolver habilidades 
sensoriais, percepções…

CANTO DOS LIVROS

CANTO COZINHA/ 
CANTO QUARTO 

CANTO DA 
CONSTRUÇÃO

CANTO DE ARTES

CANTO DA  
GARAGEM

CANTO DA FANTASIA

  CANTO DE AGRUPAMENTO1 3

6

2

5

2

2

Canto de  
experimentação

7

Espaço de  
exposições  
temporárias

7

5

CANTO  
DOS JOGOS54

Das referências teóricas até as situações De classe
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Um espaço permanente e amplo, composto de um quadro e de bancos, almofadas ou cadeiras…

Permitir uma flexibilidade na utilização 
do espaço.

•  Propor mobiliários versáteis. 

•  Tornar o espaço confortável, amplo e acolhedor.
•  Propor uma acomodação correta para todas as 

crianças.

O PROFESSOR ESTARÁ ATENTO A:O CANTO DE AGRUPAMENTO DEVE:

Promover a atenção coletiva.

Promover as relações entre as crianças. •  Disposição dos lugares: todas as crianças devem ver  
o professor e se ver, para que exista uma troca. 

Permitir que a criança construa 
referências sociais.  

•  Projetar um espaço de visualização funcional, no qual 
sejam exibidas informações de referência:

 –  Painel com placas de nomes da turma, permitindo 
uma manipulação autônoma.

 –  Rotina ilustrada com desenhos, fotos e ou palavras-
chave, construída com as crianças.

 –  Calendário semanal e do mês no qual apareçam os 
“eventos”. 

 – Data.
 – Frisa numérica.
 – Textos e cantigas recentes.

1-CANTO DE AGRUPAMENTO
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Dependendo das oportunidades locais e da idade de seus alunos, cada professor 

 poderá se inspirar nestas indicações para organizar o próprio espaço de sua classe. ”
21

Canto cozinha / Canto quarto
O espaço deve ser definido para acomodar um grupo de crianças.

•  Desempenham os papéis familiares 
conhecidos (pai, mãe, criança).

• Reproduzem o que vivem em casa.

• Brincam com bonecas. 

•  Representam suas próprias vidas e as 
vidas sociais conhecidas e variadas.

Canto cozinha:
• Mobiliário: mesas e cadeiras, fogão, armário, pia.
•  Material de cozinha de tamanho real ou adaptado 

às crianças: pratos, copos, talheres; concha, potes 
d’água; saladeiras; panelas; frigideiras de tamanhos 
diferentes; espremedor de legumes e batedor de ovos 
etc. 

•  Reprodução de alimentos: frutas, legumes comuns, 
embalagens diferentes, latas; cópias das receitas 
feitas em sala de aula, fotos de alimentos reais etc.

Canto quarto:
•  Mobiliário: camas, berços, armário, guarda-roupa; 

cômoda. 
•  Material adequado ao tamanho das bonecas: bonecas 

(ou bonecos), de tamanhos e cores diferentes; 
lençóis, cobertores, travesseiros. 

• Roupas para as bonecas.
• Acessórios de bebê.

O PROFESSOR ESTARÁ ATENTO PARA  
“REPRODUZIR” OS ESPAÇOS FAMILIARES:AS CRIANÇAS:

2-CANTO DO FAZ-DE-CONTA

Das referências teóricas até as situações De classe
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Canto da garagem 
O espaço pode ser definido por um tapete para reduzir o ruído.

Canto da fantasia
O espaço é organizado em torno de roupas diversas, fantasias 
e acessórios.

  • Procuram experimentar 
as possibilidades dos objetos. Eles 
rodam, fazem barulho, colidem… 

•  Realizam: elas criam seus 
enquadramentos. A imitação e 
a identificação são os principais 
mecanismos colocados em prática.

•  Tornam-se capazes de representar 
os diferentes papéis sociais em um 
pequeno grupo.

•  Garagens (que podem ser simples caixas recicladas  
e preparadas). 

•  Elementos do circuito: pontes, estradas, planos 
inclinados. 

•  Veículos de diversas categorias (equipamentos  
de obras públicas, automóveis, veículos utilitários).

•  Animais e/ou personagens, a serem dispostos  
ao longo do circuito. 

• Painéis do Código de Trânsito Brasileiro.

O PROFESSOR ESTARÁ ATENTO A INSTALAR, 
COLOCAR À DISPOSIÇÃO:AS CRIANÇAS:

•  Buscam uma maneira de serem 
diferentes. Elas podem se identificar 
com os adultos.

•  Procuram se identificar com os 
personagens conhecidos: heróis de 
contos, de quadrinhos etc.

•  Produzem, criam, inventam: os trajes,  
as histórias e as interpretações.

• Roupas e assessórios:
- chapéus, sapatos, bolsas, alças…
-  elementos temáticos: varinhas de fadas, chapéus  

de bruxas, capas…
- tecidos…
- espelhos.

O PROFESSOR COLOCARÁ À DISPOSIÇÃO:AS CRIANÇAS:
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3-CANTO DA CONSTRUÇÃO
Espaço livre no chão ou sobre uma mesa, uma ou diversas prateleiras, contendo: 

•  Oferecer um material que permita múltiplas 
transformações e completar seu projeto de realização 
pessoal. 

•  Prever o tempo necessário para que a criança possa 
construir desconstruir e reconstruir.

• Fotografar as realizações ou desenhá-las, exibindo-as.

• Prever a adição de ferramentas variadas.

• Prever caixas.  

•  Prever material suficiente para jogar em grupo em uma 
mesma atividade.

O PROFESSOR ESTARÁ ATENTO A:O CANTO JOGOS DE CONSTRUÇÃO 
DEVE PERMITIR À CRIANÇA:

•  Jogos de construir (cubos, blocos, tijolos, bonecas russas)
• Quebra-cabeças
• Jogos de empilhamento (formas geométricas)

• Jogos de girar 
• Jogos de equilíbrio 
• Jogos de parafusar, desaparafusar (engrenagens)

Os jogos estão constantemente presentes na sala em uma determinada área identificada pelas 

crianças, mas eles podem ser instalados temporariamente, de acordo com seu uso em uma mesa na 

área de agrupamento ou simplesmente sobre um tapete.

4-CANTO DE JOGOS

• Organizar-se de forma autônoma. • Prever caixas com dados, peças, peões etc.

•  Jogar com as crianças em pequenos grupos para 
aprender.

• Escrever, codificar as regras do jogo e as conservar.

•  Propor vários jogos: dominó, jogo da memória, jogos 
de orientação, jogos de tabuleiro (de competição ou 
cooperativos), jogos de cartas, entre outros.

• Renovar os jogos.

• Considerar uma progressão clara em comparação:
 - à regra.
 -  às estratégias possíveis (cooperativos,  

de competição).
 -  à utilização do material: dados, cartas, tabuleiros… 

cada vez mais complexos.

O PROFESSOR ESTARÁ ATENTO A:O CANTO DE JOGOS DEVE PERMITIR  
À CRIANÇA:

• Compreender e respeitar as regras.

•  Manter o interesse e enriquecer  
a aprendizagem.

Das referências teóricas até as situações De classe

  •  Fazer escolhas e   
renovar suas produções.  

• Criar e conservar suas produções.

• Diversificar os gestos. 

• Guardar.

• Cooperar.
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• Desenvolver sensações táteis. •  Prever um espaço que permita a utilização do corpo 
como uma ferramenta (mãos, pés…).

•  Propor sucessivamente ferramentas que solicitam  
ou induzem diferentes ações (esfregar, raspar, varrer) 

•  Criar um repertório de sinais gráficos descobertos  
e conhecidos.

• Organizar um espaço de exposição próximo.

•  Viabilizar a pintura em grandes suportes, variando  
as posições: na vertical e na horizontal.

•  Prever o movimento de crianças em torno das mesas.
•  Oferecer muitos tipos de tecido, papel, rendas, 

cerâmica, fotografias, decorações…

•  Utilizar diferentes superfícies, permitindo pegadas 
efêmeras: uma caixa com uma fina camada de areia 
ou sêmola; esponjas molhadas em um quadro de 
ardósia.

O PROFESSOR ESTARÁ ATENTO A:O CANTO DE ARTES DEVE PERMITIR  
À CRIANÇA:

Um espaço permanente é reservado na sala de aula. 

5-CANTO DE ARTES

MÓVEIS: 
• Plano vertical e/ou oblíquo, plano horizontal (mesa, chão)

MATERIAIS:
•  Esponjas, cotonetes e objetos que 

deixam pegadas como rolos de 
papelão, carrinhos, bolas de gude etc.

•  Ferramentas de escrita variadas: 
canetinhas de diferentes tamanhos, 
lápis, canetas, cotonetes etc.

• Potes.
• Latas de tinta.
•  Suportes variados (papel, papelão de 

diferentes formatos).
• Aventais e toalhas de proteção.

•  Diversificar os gestos e enriquecer  
a precisão, enriquecer as produções.

• Explorar os efeitos, as produções.

•  Facilitar o gesto gráfico envolvendo 
o corpo todo.

• Aprender a ver e a reproduzir. 

• Pesquisar, explorar.
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Um espaço permanente afastado dos espaços sonoros ou das áreas sujas.

6-CANTO DOS LIVROS

MÓVEIS: 
• Almofadas, tapetes, cadeiras, expositor, caixas, prateleiras.

•  Tornar a organização, a classificação 
acessível.

•  Prever caixas coloridas etiquetadas de acordo com  
a classificação escolhida. 

O PROFESSOR ESTARÁ ATENTO A:O CANTO DE LIVROS DEVE PERMITIR  
À CRIANÇA:

• Manter o interesse.

•  Sensibilizar para as diferentes formas 
de escrita.

•  Colar uma cópia das capas dos livros no expositor 
para organização correta dos mesmos.

• Realizar trocas dos livros.
•  Prever um local reservado para a apresentação  

de livros lidos.

•  Propor coletâneas (contos tradicionais, histórias…), 
mas também obras de não-ficção bem como outras 
escritas funcionais (alfabeto, mapas…).

Das referências teóricas até as situações De classe
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• Desenvolver sensações táteis.

•  Diversificar os gestos e enriquecer  
a precisão.

•  Explorar os efeitos obtidos sobre  
a matéria.

•  Propor diferentes tipos de materiais e objetos como 
areia, água colorida, esponjas, bolas de gude etc.

•  Propor diferentes recipientes: frascos, recipientes de 
diversos tamanhos e de formas variadas, panelas.

•  Propor diferentes ferramentas para induzir diferentes 
ações, como pressionar, apertar, girar: coadores, 
conchas, funis, talheres para salada, tubos, pipetas, 
regadores, pinças etc.

•  Fornecer caixas, cestas, bacias com a imagem ou com 
os nomes escritos dos objetos a serem armazenados 
nelas.

O PROFESSOR ESTARÁ ATENTO A:O CANTO DE JOGOS DE MANIPULAÇÃO 
DEVE PERMITIR À CRIANÇA:

•  Observar, ao longo do tempo, as 
características da vida animal ou 
vegetal.

•  Facilitar a manutenção das plantas,  
a criação dos animais.

•  Instalar um espaço permanente para a criação ou a 
“cultura”: aquários, gaiolas, viveiros; jardineira, vasos 
para mudas, pequenas estufas.

•  Prever este local próximo a um ponto de água, bem 
arejado; caixas para o armazenamento de alimentos, 
produtos de limpeza, de jardinagem.

O PROFESSOR ESTARÁ ATENTO A:O CANTO DE DESCOBERTA DO MUNDO 
VIVO DEVE PERMITIR À CRIANÇA:

7- CANTOS DE DESCOBERTAS SENSORIAIS E DE  
EXPERIMENTAÇÕES

Um espaço “livre” é previsto em sala de aula para as instalações temporárias relacionadas ao projeto da classe.

O canto de jogos de experimentação

O canto de descoberta do mundo vivo

MÓVEIS:
• Material para transvasar, pias, bacias etc.

MÓVEIS:
• Aquários, gaiolas, viveiros.
• Jardineira, vasos para mudas, pequenas estufas.
• Materiais específicos para a jardinagem e criação de animais.
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B ▶ Uma gestão equilibrada do tempo escolar
Em relação à reflexão referente à organização dos espaços, a organização do tempo deve tam-

bém considerar as condições de uma aprendizagem bem sucedida para todos os alunos. Ela vai, assim, 
apoiar o desenvolvimento harmonioso de cada criança, mantendo o respeito pelas personalidades, as 
necessidades e os ritmos biológicos individuais. 

•  Introduzir as crianças na rotina escolar, antes mesmo  
de entrar no mundo do conhecimento

A rotina constituiu um aspecto muito importante dentro do âmbito escolar, principalmente na 
Educação Infantil, sendo esta diferente de todas as outras. As formas de acolhimento, e os tempos 
educativos devem encontrar seu lugar na organização do tempo escolar.

Para começar, o acolhimento das crian-
ças constitui um momento simbólico e um 
ritual fundamental para que as crianças se 
tornem alunos. Tempo intermediário entre o 
tempo familiar e o tempo social da escola, ele 
tem que ser um momento de adaptação tran-
quilo, que traga segurança, para que a criança 
entre de forma confiante, ativa e atenta no 
universo e na temporalidade da escola. 

Segundo a dinâmica da rotina das crian-
ças e das famílias, é possível propor aos alu-
nos um lanche, desde a chegada à escola 
ou em outro momento do dia. Em todos os 
casos, o lanche é tratado com importância, 
como um momento de convívio, de troca, de 
aprendizagem à nutrição e à diversidade das 
experiências gustativas.

O recreio representa um aspecto especial na rotina escolar. Momento em que os alunos podem 
fazer opções: com quem conversar, de quem se aproximar, onde e como brincar. Também tem como 
função a criação de recursos depois dos esforços efetuados durante a aprendizagem. Deve-se pensar 
na perspectiva de uma alternância bem-sucedida, de regeneração, entre os diferentes momentos da 
manhã.

Os deslocamentos materializam os 
cortes entre as atividades e constroem gra-
dualmente a autonomia da criança, especial-
mente para a ida ao banheiro. Permitir que 
os alunos possam ir sozinhos ao banheiro, se 
isolando do olhar de terceiros, significa edu-
car sobre o particular e o íntimo, aprender 
sobre o respeito do corpo, aprender a se tor-
nar um ser humano digno e autônomo.
Deve-se construir, então, um planejamento 
temporal que permite a todos uma adap-
tação progressiva e confortável na continui-
dade do tempo escolar, para introduzir as 
aprendizagens.

 
Das referências teóricas até as situações De classe
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•  Articular os dispositivos complementares para aprender 
▶ Os agrupamentos coletivos, ritualizados
Os agrupamentos coletivos têm a intenção 
de introduzir a criança em uma realidade de 
aluno, e de  introduzi-la em uma organização 
social, em um grupo de colegas com os quais 
ela terá que “socializar”. Em um local especí-
fico e em certos momentos durante a rea-
lização dos agrupamentos, a criança vai ter 
que, mais do que em outros lugares e outros 
momentos, aceitar as limitações relacionadas 
à coletividade (integrar as regras sociais, espe-
rar, descentralizar-se para abrir-se aos outros, 
estar atento e ouvir), tomando consciência ao 
mesmo tempo dos recursos oferecidos pelo 
grupo (ser ouvido, incentivado, notado, valori-
zado, participar, aprender).

Altamente ritualizado, o agrupamento coletivo tem sua própria identidade que passa pelos aspec-
tos formais (organização do espaço, posicionamento do professor e dos alunos), uma organização 
estável permitindo que os alunos compreendam a natureza do agrupamento, integrem gradualmente 
os gestos, os papéis e os comportamentos esperados. 

Espaço privilegiado de socialização, o modo de agrupamento promove a cooperação nos compor-
tamentos verbais adaptados a uma situação de comunicação padronizada, com um objetivo comum.
Vamos tomar o hábito de falar de: “o que vai acontecer”, como planejar um projeto, falar sobre um 
futuro mais ou menos distante, construir a compreensão de uma situação de descoberta, ou de “o que 
aconteceu”, como lembrar dos passos da aprendizagem, ou ainda como responder a uma história lida 
pelo professor. O agrupamento coletivo permite, assim, que as crianças organizem o conhecimento 
coletivo, se familiarizem com o distanciamento das experiências e das vivências. Estes agrupamentos 
constituem então momentos-chave na medida em que favorecem uma utilização bem específica da 
linguagem para pensar e fazer pensar. Os alunos compreendem progressivamente os vínculos entre 
as atividades que realizam e o que aprendem com elas. O papel dos professores é fundamental em 
todos os momentos do agrupamento coletivo. Ele se manifesta ao especificar os problemas, ao manter 
a dinâmica das trocas, na inclusão de todos os alunos, bem como na dimensão emocional e afetiva dos 
momentos de fala.

▶ A oficina dirigida
A oficina dirigida é a organização mais 
adequada para mobilizar os alunos em 
uma abordagem de resolução de pro-
blemas ou em uma situação de pes-
quisa guiada por um professor media-
dor. Durante esta oficina, toda a sua 
experiência é aproveitada para provocar 
a participação ativa e reflexiva dos alu-
nos, fazendo com que eles manipulem, 
verbalizem a ação, e confrontem os pro-
cedimentos individuais. 
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O objetivo, como detalhado anteriormente, é tornar legível, compreensível e aces-
sível a todos, o que, por natureza, não é: a atividade intelectual estabelecida 
durante a execução de uma tarefa complexa. (Ver página 13 “Acompanhar 
para permitir o aluno ir aonde ele não ousaria se arriscar sozinho”.)

Essa forma de organização gera a construção de novas competên-
cias porque ela questiona as representações e os conhecimentos 
iniciais dos alunos para superá-los, organizá-los e enriquecê-los. 
É um tempo cheio e exigente no qual a atenção dada para cada 
um promove a tomada de riscos e as iniciativas na busca  
coletiva das estratégias eficazes para superar as dificuldades 
inerentes de toda aprendizagem.

A linguagem para explicitar permite, em todos os momen-
tos da atividade, a estruturação do pensamento e, finalmente, 
a formação de novos conceitos.
O professor acompanha o processo de aprendizagem, ele 
garante que cada aluno construa e reforce as atitudes que 
poderiam ser reinvestidas e controladas em outros lugares, 
em outras situações de investigação. Ele faz com que se  
desperte a inteligência, para desenvolver para todos e em 
cada um a experiência de sucesso, de iniciar o gosto pela aprendizagem.

▶ A oficina autônoma
Esse método de trabalho consiste em reagrupar um pequeno número de crianças frente a uma tarefa 
que visa impulsionar uma ou mais competências. Essas oficinas devem permitir a um grupo de alunos 

entrar, sem a presença do professor, em atividade 
“controlada”, colaborando na realização autônoma 
de um jogo, de uma manipulação ou de uma produ-
ção concreta nos quais uma formação específica já 
tenha sido conduzida. O professor garante que todas 
as crianças tenham todos os meios de uma autono-
mia eficaz, ou seja, que eles sejam capazes de com-
preender e finalizar, sem o seu apoio, a tarefa que foi 
proposta. No entanto, ele poderá validar uma produ-
ção ou um resultado final da sessão. A organização 
de uma oficina autônoma não pode conter nenhuma 
improvisação: ela impõe uma preparação intelectual 
e material rigorosa.

O esclarecimento das instruções, bem como a dimen-
são lúdica e cooperativa da situação, condicionam a 
motivação das crianças e sua manutenção durante a 
oficina.

Das referências teóricas até as situações De classe
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▶ As oficinas de projetos livres
Em ruptura com as formas anteriores de agrupamento, a oficina de projeto livre pode ser considerada 
como um momento “liberatório” no qual a criança prevalece sobre o aluno, na medida em que se 
torna possível escolher e elaborar sozinho ou com outros, um projeto pessoal de ação, sem obrigações 
futuras. As oficinas de projetos livres respondem, assim, a uma necessidade pessoal de realização ou 
de expressão, referente à exploração de um canto de jogos, à descoberta espontânea e à apropriação 
lúdica do material, ao distanciamento em relação a um registo de atividades que dependem essencial-
mente da presença e da escolha do professor.

Estas oficinas ajudam a construir experiências únicas, e a repeti-las à vontade de acordo com os ritmos 
e desejos individuais. 

•  Desenvolver um cronograma: construir e respeitar  
os marcos que determinam o sucesso

Oferecemos, abaixo, um exemplo de cronograma diário que não constitui um modelo em si, mas apre-
senta alguns princípios a seguir. 

▶ Fixar o desenvolvimento do tempo de aula 
Embora as realidades locais possam impor diversas restrições, incluindo o uso de áreas comuns, a 
sucessão regular das atividades do tempo de aula constitui um fator chave na aculturação escolar. 
Da articulação entre o repetitivo (momento do dia, modalidades organizacionais, desenvolvimento, 
espaço dedicado à atividade) e do singular (natureza dos pedidos, tipologia das tarefas, diversidade 
dos conteúdos de aprendizagem) as atitudes, as finalidades do “trabalho do aluno”, as condições fun-
damentais de uma escolarização de sucesso são construídas e assimiladas.

Para o professor, significa tornar os aspectos didáticos legíveis e visíveis 
no dia a dia da escola, explicar as questões de aprendizagem através de 
comentários verbais, situar uma atividade em relação àquela que ante-
cede ou àquela que precede, utilizar visualizações (fotos dos diferentes 
momentos que estruturam a vida da classe), rituais de transição, todas 
as ferramentas e meios para trazer todos os alunos no momento do 
conhecimento e permitir que eles tomem consciência da 
especificidade da experiência escolar (por que eu vou à 
escola?). É neste contexto estável e seguro que toda a 
habilidade do professor pode ser exercida, para se tirar 
maior proveito do inesperado.

▶  Equilibrar as atividades de cada  
área de aprendizagem 

Conceber e realizar uma pedagogia ambiciosa para a 
educação infantil requer um planejamento cuida-
doso dos conteúdos da aprendizagem. 
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Seis grandes áreas estruturam 
este ensino: 
•  o desenvolvimento pessoal e 

social, 
•  a linguagem e a comunicação, 
•  a matemática, 
•  a descoberta do mundo, 
•  as habilidades motoras e a lin-

guagem corporal, 
•  a educação artística: as artes 

visuais e a música.

Cada área é uma oportunidade 
para que a criança questione ou 
compreenda o mundo no qual ela 
vive, para dominar ainda mais, a 

cada dia, os conhecimentos e as competências necessárias para agir, se expressar, tomar o poder sobre 
o seu ambiente. Para o professor, tornar o tempo fértil, é responder diariamente às necessidades de 
movimentação das crianças, estimular a criatividade durante as atividades exploratórias, sensoriais, de 
expressão artística, abrir o caminho, o sentido do trabalho intelectual, da conivência cultural, instigar 
a curiosidade, despertar o prazer de crescer pela realização da atividade proposta, pela tomada de 
consciência do progresso atingido.

▶  Pontuar o dia de aula, levando em conta a atenção 
e as necessidades das crianças

Provocar a alternância entre diferentes atividades. 
Podemos alternar, por exemplo:
–  as atividades que privilegiam as habilidades moto-

ras globais e aquelas que restringem o movimento;
–  as modalidades do agrupamento e outras situações 

que mobilizam as interações dentro do grupo, e 
aquelas que buscam a expressão mais pessoal;

–  os tempos de aprendizagem reservados às manipu-
lações e aqueles mais favoráveis à estruturação do 
conhecimento;

–  as atividades de grande carga cognitiva que gera a 
atitude reflexiva e outras atividades mais lúdicas;

–  as formas do acompanhamento, da mediação do 
professor, em oficina dirigida e em oficina autônoma;

–  a prescrição, o detalhamento das instruções de ação 
e o projeto pessoal. 
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Plano de aula – Exemplo para 5 horas de aula
Exemplo de organização das oficinas em duas semanas, página 57.

ATIVIDADES Duração

Acolhimento 20’

Agrupamento coletivo 1: 
Rotina

20’

Atividades motoras 40’

Lanche 20’

Agrupamento coletivo 2: 
Situação de descoberta ou Consolidação

30’

Oficinas 1
– Dirigidas: Resolução de problemas
– Exercícios 
– Oficinas de projetos livres ou autônomas

40’

Recreio 30’

Oficinas 2
– Dirigidas: Resolução de problemas
– Exercícios 
– Oficinas de projetos livres ou autônomas

40’

Artes 40’

Agrupamento coletivo 3: 
Fechamento do dia e Hora do Conto (leitura)

20’
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DESCOBRINCAR, UM CONJUNTO 
COERENTE PARA ENSINAR 

O conteúdo abaixo descreve as diretrizes didáticas e o conteúdo das áreas de atividade que esco-
lhemos tratar; esclarece os métodos de intervenção do professor, mediador entre o aluno e o conheci-
mento. Nossas escolhas mantêm o respeito ao desenvolvimento da criança, ao seu desejo de aprender, 
de crescer, de se expressar e de brincar. 

As quatro áreas apresentadas: Desenvolvimento pessoal e social, Linguagem e comunicação, 
Matemática e Descoberta do Mundo, se decompõem em campos específicos, e, ao mesmo tempo, 
complementares.

As progressões elaboradas são ferramentas para as equipes pedagógicas. Elas permitem a organi-
zação do percurso da aprendizagem dos alunos, segundo uma progressão que respeita as necessidades, 
os ritmos de aquisição, e levam em conta a maneira concomitante, a especificidade e a continuidade das 
atividades a serem construídas. Nosso objetivo é ajudar os professores a encontrar, em função de seus 
alunos e de seus projetos, uma rota coerente para desenvolver habilidades e alcançar os objetivos em 
cada etapa do caminho até o sucesso.

A ▶ Desenvolvimento pessoal e social
As crianças que chegam à escola não optaram por mudar de ambiente. Elas também não escolhe-

ram os adultos e os colegas com os quais passarão a maior parte do dia, nem as atividades que serão, na 
maioria do tempo, propostas pelo professor. Poucas crianças percebem o significado dessa experiência 
que vai levá-las progressivamente a assumir o estatuto de aluno. Uma primeira escola deve primeira-
mente abrir o acesso, com aquilo que ela tem de tranqui-
lizador, de estruturante, de encorajador, de realizador para 
todos e para cada um.

O desenvolvimento pessoal das crianças é o resul-
tado da descoberta de novos horizontes de ação, da busca 
de novas possibilidades através da aprendizagem e da 
autoestima reforçada pela experiência do sucesso.

Dentro dessa nova comunidade com a qual ele par-
ticipa, também será preciso ajudar a criança a se construir 
como sujeito, a comunicar, a cooperar com os outros, e 
aceitar as diferenças e seus companheiros.

•   Campo 1: Conhecer a si mesmo
A criança que acolhemos na escola já tem uma história pessoal, uma personalidade que começa a 

se afirmar, emoções e representações do mundo que são suscetíveis de gerar a adesão ou a ansiedade, e 
às vezes até mesmo uma rejeição para com a instituição escolar.

A criança precisa se sentir reconhecida e estimada, para que possa se introduzir na comunidade, 
e se projetar na realidade do aluno. O professor deve estar especialmente atento a cada indivíduo, 
levar em conta a diversidade das realidades familiares, independentemente da estrutura e dos efeitos 
educativos. Ele deverá ajudar cada um a revelar seus múltiplos aspectos e a perceber, ao mesmo tempo, 

1 • REFERÊNCIAS DIDÁTICAS ÚTEIS

II
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a diversidade dos outros. Isso passa pela considera-
ção da criança enquanto pessoa em construção, como 
interlocutora por completo, entendida além de suas 
aproximações linguísticas, e ouvida na expressão de 
suas necessidades. É “falando” cada nova situação que 
o professor dá um sentido. Ele aproveita as oportu-
nidades oferecidas pela vida comunitária, pelo jogo 
simbólico, pelo uso de um modelo ou através de livros 
infantis, para tratar das questões da infância. Ele ques-
tiona, assim, os valores sobre os quais se baseiam as 
relações humanas.

•   Campo 2: Conviver
Aprender a viver com os outros, fora do con-

texto familiar, significa, para a criança, aceitar divi-
dir a atenção de um adulto disponível para todos, 
um espaço comum de evolução, objetos e equipa-
mentos coletivos. Progressivamente, ela aprende 
a fazer os ajustes necessários da vida escolar cujas 
normas e valores não são necessariamente os 
mesmos veiculados no exterior.

As expectativas dos adultos em relação 
às crianças devem ser perfeitamente claras e 
explícitas, seja para integrar as regras de civili-
dade (cumprimentos, solicitações, agradecimen-
tos), compreender o funcionamento da classe (dividir os jogos, esperar sua vez para falar, participar 
da arrumação), ou se relacionar com seus pares (respeitar a integridade física deles, negociar um brin-
quedo cobiçado, comunicar para ser compreendido).

A adoção dessas regras de vida passa através da repetição de rituais (acolhimento, lanche, agru-
pamento) pontuando o tempo escolar, bem como através do desenvolvimento de todas as formas 
de associação ao grupo (papéis e responsabilidades, gestão de projetos cooperativos, construção em 
grupo das aprendizagens), que permite a integração ativa e simbólica dessas regras.

•   Campo 3: Tornar-se aluno
A educação infantil visa aprimorar os alunos com os instrumentos cognitivos e culturais neces-

sários para uma entrada bem-sucedida nas aprendizagens fundamentais. Para aprender na escola, é 
preciso primeiro aprender a escola. A criança não se torna um aluno simplesmente pelo fato de ultra-
passar a porta da escola. Seu “tornar-se aluno” é parte de um processo complexo, individual e susten-
tado pelo professor. O desafio de uma primeira escola é precisamente dar sentido à escola, lugar 
onde se aprende a construir uma nova relação com o mundo, em harmonia, em negociação ou em 
confrontação com os outros.

O professor deve fornecer as referências essenciais do “viver bem juntos”, ao mesmo tempo 
que constrói as condições favoráveis para o “aprender juntos”, ou seja, uma compreensão compar-
tilhada das exigências escolares. Ele leva os alunos aprendizes a estabelecerem relações entre o que 
eles fazem, as tarefas materiais que eles desempenham, e o que eles aprendem com isso. Ele favorece 
o surgimento e a utilização da linguagem evocativa para se distanciar da realização e da experiência 
imediata, e formular “o que acontece na cabeça” e “o que aprendemos hoje.” Para isso, ele garante que 
as questões de cada atividade sejam legíveis, o desenvolvimento do dia em referência aos conteúdos 
das aprendizagens, bem como suas próprias expectativas.
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•   Campo 4: Crescer e tornar-se autônomo
Ao entrar na escola, a criança deve primeiro aprender a 

se separar de sua mãe para se estabelecer como um sujeito 
autônomo, sem recurso possível à aprovação, à proteção, à 
afeição maternal.

Ele se torna capaz, em um contexto de carinho e segu-
rança, para enfrentar, sozinho, as restrições físicas, fisiológi-
cas e sociais. Ela aprende a se situar no grupo, no espaço, no 
tempo da escola, tomando seu espaço, e não todo o espaço, 
até que chegue “a hora das mamães”.

Porém, o desenvolvimento da autonomia não pode 
ser limitado à aquisição de uma maturidade psíquica ou 
fisiológica, nem ser reduzida às práticas ocasionais do 
trabalho autônomo assimilado à desenvoltura. A ques-
tão é mais fundamental para a escola e, mais geralmente 
para a educação. Deve-se conduzir a criança, adulto 
em construção, em um processo de emancipação real, 
de tomada de decisão, de realização pessoal, de pensamento original. Na sala de aula, a autono-
mia se alimenta das iniciativas, das oportunidades deixadas ou delegadas aos alunos, para que eles 
escolham, assumam riscos, aceitem desafios, ou até mesmo solicitem a ajuda do adulto quando 
surge a necessidade. A natureza, e, portanto, a concepção das situações de aprendizagem, exige  
por si só um tipo de postura intelectual. O professor deve levar as crianças a viverem experiên-
cias de múltiplas escolhas: separar informações úteis, selecionar estratégias operacionais, mobilizar 
recursos e ferramentas eficientes, reforçar ou confrontar soluções, considerar as consequências possí-
veis das ações realizadas, estabelecer finalmente, o que os psicólogos chamam de “a teoria da mente”.

Progressão Desenvolvimento pessoal e social

Nível 4 anos
Nível 5 anos

CAMPO: CONHECER A SI MESMO

COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Construir sua identidade Descobrir critérios de identificação simples para se conhecer  
e se descrever

Inventariar os paninhos favoritos de cada um

Saber a própria idade

Reconhecer os próprios gostos

Descobrir e aceitar a identidade cultural de cada um

Constituir uma família, imaginando os vínculos familiares

Reconhecer um 
sentimento, controlar 
suas emoções

Mobilizar recursos para controlar a tristeza

Mobilizar recursos para controlar a raiva

Mobilizar recursos para controlar seus medos

Mobilizar recursos para controlar a frustração

descobrincar, um conjunto coerente Para ensinar 
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CAMPO: CONVIVER
COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Compreender e utilizar  
as regras sociais

Construir e praticar regras de convivência 
Compartilhar o material
Construir regras comuns de respeito durante o recreio
Participar de um jogo coletivo 

Adotar um 
comportamento 
adequado à vida em 
sociedade, respeitar  
os outros

Estabelecer regras de civilidade e de educação

Trocar opiniões sobre um livro 

Cooperar com os colegas 
para realizar um projeto 
coletivo

Jogar um jogo de tabuleiro
Colocar comedouros para pássaros
Preparar uma festa de aniversário
Tornar-se responsável pelo jogo

CAMPO: TORNAR-SE ALUNO
COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Apropriar-se da 
organização temporal  
das atividades

Participar da elaboração da rotina
Identificar os dias de escola em uma semana
Inserir os eventos na agenda da semana
A gestão do tempo nas oficinas 

Conhecer seu papel  
nas atividades escolares

Construir o quadro de referência dos alunos da turma
Participar da chamada diária
Saber dizer e dividir o que nós aprendemos

Respeitar a organização 
do material da sala

Arrumar e escolher o material coletivo
Organizar e arrumar o material coletivo

Compreender e respeitar 
o funcionamento  
da turma

Compreender o funcionamento das oficinas

Escolher uma atividade e realizá-la sem atrapalhar a classe

CAMPO: CRESCER E TORNAR-SE AUTÔNOMO
COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Compreender e adotar 
as regras elementares de 
higiene

Procurar a maneira mais eficaz para ter as mãos bem limpas 
Aprender a se lavar
Aprender a escovar os dentes

Executar, de forma 
autônoma, tarefas 
cotidianas

Personalizar e utilizar os espaços alocados para os seus pertences

Organizar o lanche

Tomar consciência 
de suas capacidades, 
identificar seus 
progressos

Elaborar uma pequena compilação daquilo que se sabe fazer 
sozinho
Fazer o histórico de suas “conquistas” até a autonomia

Adotar uma postura 
responsável

Identificar a natureza perigosa de certos objetos e de certas 
situações na escola
Aprender a ajudar, a pedir ajuda

B ▶ Linguagem e comunicação
O campo da linguagem e da comunicação define o conjunto das atividades que a criança imple-

menta quando fala, escreve e pensa (linguagem em produção), quando escuta e quando lê (linguagem 
em recepção).

Na escola, as crianças são sensibilizadas quanto às duas composições inseparáveis da lingua-
gem, a linguagem oral e a linguagem escrita, bem como as relações que elas mantêm: a oral, para 
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compreender, ser compreendido, explicar, pensar com os outros, agir e se dar conta, lembrar e se 
projetar; a escrita apresentada e praticada em sua diversidade, para manter um registro, se organi-
zar, fabricar ou brincar, entrar em contato com um destinatário ausente…

A aprendizagem da linguagem e seu desenvolvimento é realizada em quatro dimensões 
complementares:
•  Uma ferramenta de comunicação, que permite gerenciar as interações para ser capaz de interagir 

com as outras crianças e com os adultos da escola: aprender a falar.
•  Uma ferramenta a serviço da representação do mundo, mobilizando essencialmente a função 

referencial da linguagem, falar de e falar sobre, e, para isso, a utilização de um vocabulário adequado: 
descobrir as palavras do vocabulário.

•  Um objeto de observação e de manipulação, que ajuda a desenvolver nos alunos a capacidade de 
processar a linguagem como um sistema que estrutura os textos, as frases, as palavras: descobrir os 
sons da fala; compreender o funcionamento da língua; desenvolver o gesto gráfico.

•  Uma ferramenta de estruturação do pensamento, para sustentar 
com a linguagem, sem nenhum outro meio, o que se deseja comunicar. 
Compreender que a linguagem transmite o pensamento de terceiros:  
se familiarizar com a escrita; compreender e descobrir as obras de litera-
tura infantil.

O processo de aprendizagem que conduz progressivamente a criança 
ao domínio do sistema da língua e sua implementação em enunciados orais, 
depois escritos, acontece com os atos da comunicação cotidiana. A sala de 
aula se torna o lugar onde a criança pode exercer um conjunto de ações com 
e sobre a linguagem, para agir sozinho ou com outros e apreciar os efeitos. 
O professor, tutor da linguagem, fornece as referências e os modelos para 
melhorar os enunciados, reformula ou faz com que as crianças reformulem, 
enriquece o vocabulário e a sintaxe, se esforça para se expressar correta-
mente e com precisão.

•   Campo 1: Aprender a falar, construir o léxico
A linguagem se amplia e se aperfeiçoa em todas as áreas de atividades. Quanto mais situações 

nas quais as crianças vão agir, mais a aprendizagem será eficaz. A construção do vocabulário requer 
uma abordagem real, que vai permitir aos alunos aumentar o seu campo lexical, facilitar a compre-
ensão, ajudar a memorização: utilizar palavras em contextos diferentes, explorar as possibilidades 
semânticas, organizá-las a partir de suas propriedades comuns ou distintivas, convertê-las finalmente 
em conhecimentos mais estáveis durante as atividades de repetição.

A ancoragem da aprendizagem em situações familiares e contextualizadas, facilita as aquisições 
mais seguras dos significados das palavras. O uso de objetos mediadores, reais ou representados (car-
taz, imagens), vai permitir a abordagem de diferentes níveis de formulação (emocional, descritivo, 
cientifico…). A introdução de um fantoche na sala de aula constitui, para os mais jovens, uma ótima 

maneira de superar as inibições, de iniciar um momento de troca 
ou de expressão, a partir de seus questionamentos, surpresas ou 
contratempos. 

Em todos os casos, as intervenções corretivas, em resposta 
às propostas das crianças, continuam sendo as melhores garan-
tias do progresso das crianças. O professor tomará cuidado 
para desenvolver sistemas pedagógicos que promovam um 
grande número de interações, em particular, para apoiar a fala 
das crianças mais frágeis ou daquelas que se comunicam pouco. 
Alimentados por experiências e por um vocabulário cujo sentido 
se apropriaram, os alunos conseguem gradualmente reformular 
uma história ouvida, citar eventos compartilhados, descrever ou 
explicar um fenômeno, justificar um ponto de vista.

descobrincar, um conjunto coerente Para ensinar 
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•   Campo 2: Familiarizar-se com a escrita
Através da visualização regular dos livros e dos textos em uso na sala de aula, pela interatividade 

e a repetição, os alunos tomam consciência da permanência dos sinais escritos, porque os textos 
lidos permanecem idênticos a cada leitura. Multiplicando os encontros com os textos escritos durante 
as experiências coletivas em todas as áreas de atividades, as crianças começam a reconhecer algu-
mas padronizações: lista, história, receita, carta, regra do jogo; progressivamente, elas identificam as  
funções de suportes mais frequentes: textos documentais, textos de ficção ou textos funcionais, em 
relação com a organização da classe. 

Os livros, objetos culturais complexos, são primeiramente manipulados, folheados, observados, 
depois, selecionados ou emprestados, de acordo com o seu conteúdo ou seu universo. A ida e a volta 
entre a descoberta ativa dos textos, o questionamento, e a produção escrita por meio do ditado 
a um adulto é a alavanca mais eficaz para chamar a atenção dos alunos sobre o seu funciona-
mento, sua dinâmica interna. 

O ditado a um adulto consiste em uma atividade 
coletiva de produção da linguagem que testa as capacida-
des dos alunos para organizar e conceber oralmente um 
discurso característico da escrita, que possa ser transcrito 
pelo professor. Durante a escrita, o professor repete em 
voz alta o que está fazendo naquele exato momento para 
tornar legível o processo de geração de texto e de pala-
vras. Releituras parciais permitem que as crianças perce-
bam, se necessário relembrem a construção progressiva, 
a coerência e a sequência do assunto, com referência ao 
projeto e a intenção original.

•   Campo 3: Compreender e descobrir as obras da literatura infantil
A Literatura infantil introduz as crianças no universo cultural do conto e da ficção. Ela as ajuda a 

crescer. Confrontadas às obras do patrimônio e especificamente aos textos originais, que são os con-
tos, as crianças constroem referências universais. A escolha dos livros propostos aos alunos é essen-
cial para permitir que eles construam pouco a pouco rela-
ções entre os livros, para guardar na memória as estruturas  
narrativas (era uma vez.), os sistemas dos personagens  
(Lobo / porco, Lobo / criança…). 

A cada encontro, o aluno multiplica as experiências do 
mundo, de si e do outro, e alimenta sua imaginação.

Compreender uma história supõe construir uma repre-
sentação mental, juntar as imagens “em sua mente”. A com-
preensão das obras precisa ser acompanhada pelo professor. 
•  Antes da leitura, ele garante o conhecimento prévio neces-
sário para acessar o universo do livro. Ele usa imagens,  
personagens para convocá-los. 

•  Durante a leitura, ele questiona, deixa as crianças brinca-
rem ou desenharem. Contribuições externas ao texto, como acessórios e objetos mencionados no 
texto sustentam a leitura. Os obstáculos à compreensão se tornam explícitos: estados mentais dos 
personagens (as crenças, os pensamentos, os desejos e as emoções); ligações entre os personagens, 
relações entre os eventos, relações de causalidade (astúcia, ciúme…). 

Os livros devem estar constantemente presentes na sala de aula. Vamos distinguir dois tipos 
de sequências: 
•  As sequências de aprendizagem, focadas na repetição da escuta do mesmo texto, inscrito no percurso 
literário da turma, com a finalidade de construir a compreensão;

•  Leituras ocasionais de livros, para acompanhar um evento, um projeto, ou simplesmente para com-
partilhar emoções e prazer.
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•   Campo 4: Distinguir os sons da fala
O acesso á consciência fonológica (a capacidade de identificar os componentes fonológicos  

das palavras) é fundamental para a aprendizagem futura da leitura. Em um primeiro momento, 
deve-se desenvolver nas crianças uma atenção seletiva aos sons, uma acuidade auditiva através de 
jogos de escuta. As cantigas são suportes completamente adequados para brincar com os órgãos 
de fonação, produzir ou repetir os sons e se interessar sobre as condições físicas de sua emissão. 
Progressivamente, o professor leva os alunos a mudarem a atenção do significado das palavras 
para as constituições sonoras que a compõem em situações lúdicas, com questões explícitas. 

A sílaba é a unidade privilegiada para começar a desenvolver a consciência fonológica. O professor dá 
uma realidade física: podemos bater o número de sílabas de um enunciado oral ou pular num aro nomeando 
a sílaba. Pouco a pouco, os alunos manipulam: segmentar, localizar, remover, substituir, inverter, adicionar, 
combinar. Quando eles se sentem confortáveis   com estas manipulações, e que se afirmam suas competên-
cias, a descoberta dos fonemas (a menor unidade sonora da linguagem oral) pode ser considerada. 

•   Campo 5: Compreender e descobrir o funcionamento da língua
A construção do princípio alfabético (descoberta do funcionamento do código escrito, corres-

pondência entre os fonemas e os grafemas) não é um objetivo em si, no que diz respeito à Educação 
Infantil. Entretanto, é necessário que as crianças descubram gradualmente a natureza e as especifici-
dades das relações entre oral e escrita próprias ao sistema alfabético. 
•  Compreender primeiro a ligação entre o que é ouvido e o que é escrito (entre a quantidade do que 

é ouvido oralmente e a quantidade do que é escrito e visível no papel).
•  Entender também que, ao contrário da oral, relativamente fluida, um enunciado escrito é com-

posto por palavras separadas umas das outras.
•  Começar a perceber algumas analogias nas palavras, nas sílabas, nas letras e atribuir a cada 

uma um valor sonoro. 
O conhecimento das letras do alfabeto em 

seus três componentes (nome, valor sonoro e 
forma) não é uma finalidade, mas constitui uma 
ajuda valiosa na conquista do código alfabético. 
É durante a confrontação real nas tentativas de 
escrita, resolvendo, com a ajuda do professor e 
com a ajuda do grupo, problemas de codificação, 
que as crianças questionam os componentes da 
escrita, distinguem as regularidades nas palavras, 
e inventam novamente o sistema de escrita.

•   Campo 6: Desenvolver o gesto gráfico 
As atividades gráficas oferecidas na escola permitem que a criança desenvolva habilidades per-

ceptivas e motoras, que serão úteis no domínio do gesto da escrita.
A dimensão corporal é primordial para trabalhar o gesto gráfico. O domínio progressivo dos ges-

tos e dos movimentos das diferentes partes do corpo, é adquirido de maneira progressiva, em função 
do desenvolvimento e das possibilidades de cada um: ele implementa habilidades motoras (o gesto), 
perceptivas (o olho segue pouco a pouco o traço deixado pelo gesto para controlar a orientação, a 
rotação, a velocidade da execução) e da linguagem (o aluno dá sentido às suas produções). 

É na análise das formas, na comparação com outros e no ajuste do gesto, que a criança poderá 
colocar os traços na memória, reproduzi-los e automatizá-los. Essas aprendizagens devem ser acom-
panhadas de maneira sistemática. Para ajudar os alunos em sua longa jornada, o professor constrói e 
coloca à disposição um repertório dos traços e das formas, diversos suportes (materiais, formatos), e 
ferramentas de escrita diversificadas. 

Quando as crianças mostram sua capacidade para controlar o gesto, para manter a ferramenta da 
escrita com três dedos, o professor pode introduzir atividades de aquisição de um gesto normalizado: 
a escrita.

descobrincar, um conjunto coerente Para ensinar 
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A escrita é uma atividade gráfica centrada 
na linguagem; nós escrevemos para comunicar. 
Ensinar os alunos a escrever é ensinar-lhes um 
gesto controlado visualmente em um espaço 
determinado. Novamente, essa conquista requer 
aprendizagens rigorosas e sistemáticas. O pro-
fessor cuida particularmente da postura dos alu-
nos: confortavelmente sentados no mobiliário 
adaptado, posição correta da ferramenta na mão, 
encadeamento fluido dos movimentos. Ele guia e 
explicita os gestos, comentando: o ponto de par-
tida, o movimento, o sentido do traço… 

Progressão Linguagem e Comunicação

Nível 4 anos
Nível 5 anos

CAMPO: APRENDER A FALAR, CONSTRUIR O LÉXICO
COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Compreender, 
enriquecer e memorizar 
o vocabulário para 
descrever ou acompanhar 
uma ação

Reconhecer, nomear e categorizar as palavras do vocabulário  
das roupas
Reconhecer, nomear e categorizar as palavras do vocabulário  
das frutas e dos legumes
Reconhecer, nomear e categorizar as palavras do vocabulário  
das cores
Reconhecer, nomear e categorizar as palavras do vocabulário  
da cozinha
Reconhecer, nomear e categorizar as palavras do vocabulário  
da fazenda
Adquirir e aplicar um vocabulário cada vez mais preciso e rico, 
referente à casa
Adquirir e aplicar um vocabulário cada vez mais preciso e rico, 
referente aos veículos
Adquirir um vocabulário cada vez mais preciso e rico, referente  
à roupa
Adquirir um vocabulário cada vez mais preciso e rico, referente  
à alimentação
Adquirir um vocabulário cada vez mais preciso e rico, referente  
ao zoológico

Relatar, ser entendido 
descrevendo um evento 
da vida familiar  
ou cultural

Reconhecer, nomear e caracterizar os personagens e as ações  
em relação com o Carnaval
Selecionar e utilizar palavras certas para produzir uma sequência 
de ações: a Festa Junina

Lembrar, ser entendido, 
contando uma história  
de ficção

Reconstruir oralmente o enredo de histórias conhecidas com  
o apoio das ilustrações
Reformular uma história, emprestando sua voz aos personagens

Expor, explicar as 
instruções das ações 
referentes a uma 
atividade coletiva
ou individual

Verbalizar as regras de execução de um jogo coletivo

Explicar as etapas de uma produção artística



©
 N

at
ha

n 
– 

D
es

co
br

in
ca

r

41descobrincar, um conjunto coerente Para ensinar 

CAMPO: FAMILIARIZAR-SE COM A ESCRITA

COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Descobrir os usos sociais 
dos textos

Tomar consciência do uso da escrita no ambiente

Descobrir a variedade de suportes à escrita, úteis e utilizados  
na vida cotidiana

Identificar as formas  
e as principais funções  
da escrita em uso na sala 
de aula

Descobrir um texto para agir: a regra do jogo

Elaborar uma ficha técnica para produzir um objeto

Distinguir e categorizar os textos escolares

Descobrir as funções dos textos informativos

Compreender a natureza 
da escrita: identificar as 
características de alguns 
textos

Identificar as diferentes categorias de informações contidas  
em uma receita

Descobrir os principais componentes de uma letra e contribuir 
com sua escrita

Identificar as diferentes categorias de informações contidas em 
uma receita

Fazer escolhas autorais, produzir coletivamente um texto  
narrativo

Identificar as 
características físicas  
e linguísticas dos textos 
culturais complexos

Distinguir e reconhecer um livro enciclopédia

Compreender a organização de uma história em um livro

Colaborar na produção de um livro enciclopédia

Produzir um dicionário

CAMPO: COMPREENDER E DESCOBRIR AS OBRAS DA LITERATURA INFANTIL

COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Construir uma primeira 
cultura literária 

Questionar-se sobre os sentimentos dos personagens para  
melhor compreender os outros e a si mesmo

Perceber a estrutura do conto e as intenções dos personagens

Perceber a estrutura do conto e os encontros entre os 
personagens

Categorizar os contos já lidos para construir o patrimônio cultural

Construir a noção de personagem: o herói da história

Questionar-se sobre os sentimentos dos personagens, para  
melhor compreender os outros e a si mesmo

Construir uma primeira representação de um gênero literário:  
o conto maravilhoso

Relacionar as leituras para construir o patrimônio cultural

Compreender e contar 
um texto literário lido  
por um adulto

Compreender as relações entre os personagens

Compreender e expressar as ações e as intenções dos 
personagens

Compreender a astúcia de um personagem

Compreender e dizer o que os personagens querem e fazem

Compreender a evolução dos sentimentos do personagem 
principal

Compreender a relação causa-consequência de uma história
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CAMPO: DISTINGUIR OS SONS DA FALA

COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Identificar as formas 
sonoras além da fala

Escutar, repetir e nomear os sons familiares ou menos familiares

Identificar e localizar os sons de diferentes fontes

Reconhecer os sons dos animais

Identificar e produzir sons de intensidade variável

Distinguir os sons  
da linguagem

Escutar, cantar uma cantiga simples

Distinguir as sílabas 
dentro de uma palavra

Apreender com o corpo a segmentação silábica

Classificar as palavras, segundo o número de sílabas

Transformar as palavras, acrescentando e suprimindo as sílabas

Segmentar as palavras em sílabas

Excluir, acrescentar e inverter sílabas para transformar palavras

Identificar as sílabas idênticas em uma palavra

Distinguir as rimas dentro 
de uma palavra

Encontrar as palavras que rimam ou as palavras intrusas dentre  
as palavras que rimam

Identificar e brincar com as rimas

Distinguir os fonemas 
mais comuns

Classificar as palavras com o mesmo fonema

CAMPO: COMPREENDER E DESCOBRIR O FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA

COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Conhecer as letras  
do alfabeto 

Reconhecer as letras do próprio nome

Dar nome às letras do alfabeto

Reconhecer uma letra Reconhecer o próprio nome e o dos colegas

Identificar e construir um alfabeto

Tomar consciência  
da correspondência  
entre a oral e a escrita

Localizar palavras na sequência da escrita

Identificar, excluir, acrescentar palavras em uma frase para 
transformá-la

Comparar elementos 
simples que são comuns  
às diversas palavras 
(letras, sílabas)

Identificar relações entre a oralidade e a escrita nos nomes e os 
rituais da classe

Segmentar as palavras em sílabas para escrever novas palavras

Identificar e mesclar as sílabas para formar outras palavras

Ordenar as palavras com o mesmo fonema e localizar seus 
grafemas

Identificar as palavras 
familiares na escrita

Tomar consciência que as palavras são compostas de uma 
sequência ordenada de letras

Associar as palavras à escrita

Propor uma escrita 
alfabética para uma 
palavra simples

Escrever uma palavra com duas sílabas a partir de palavras 
conhecidas

Escrever palavras com base em seu conhecimento da língua
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CAMPO: DESENVOLVER O GESTO GRÁFICO
COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Criar traços com  
ou sem ferramentas

Construir um repertório de traços

Realizar, em grande 
formato, os traços  
de base da escrita

Realizar traços verticais, horizontais e raios
Traçar círculos
Traçar bengalas e pontes
Traçar laços e espirais
Traçar linhas quebradas
Escrever números

Reproduzir uma forma 
simples

Realizar um desenho de uma forma a partir de um modelo
Desenhar um boneco
Representar objetos variados (casa, árvore, carro…)

Praticar exercícios 
gráficos que conduzam 
ao domínio dos traços  
de base da escrita

Criar um repertório gráfico da turma

Desenvolver um dicionário gráfico

Escrever o seu nome 
em letras maiúsculas, 
respeitando a 
horizontalidade e a 
orientação da esquerda 
para a direita

Escrever seu nome em letras maiúsculas

Escrever as letras maiúsculas

Cooperar em uma 
situação de consolidação

Criar um mural coletivo

Copiar palavras e frases Copiar palavras escritas, respeitando as regras da grafia

C ▶ Matemática
Transformar a matemática na Educação Infantil em algo vivo é permitir que os alunos acessem 

progressivamente o aprendizado da abstração para aprender a contar e a enumerar, a organizar o 
espaço no qual eles vivem, a se localizar, a distinguir as formas geométricas e as grandezas, a compa-
rar, a categorizar, a organizar, a operar os primeiros raciocínios. As atividades propostas devem levar os 
alunos à elaboração de um modo de pensamento matemático. 

A resolução de problemas está no coração dessa construção. Os questionamentos espontâneos 
das crianças, ou o questionamento provocado por situações lúdicas, convida as crianças a antecipar, 
fazer escolhas, negociar ou decidir. Ele estimula a busca de soluções não disponíveis imediatamente, o 
recurso às tentativas e aos ajustes, e à verbalização na ação, para chegar até a resolução. 

•   Campo 1: Aprender a contar e a enumerar
A conquista do sistema numérico se opera graças às situações que fazem sentido para a criança. 

Pouco a pouco, ela toma consciência das estratégias eficazes para aceder ao processo de quantifica-
ção (uma palavra número é associada a uma quantidade de objetos). Para essa finalidade, o profes-
sor estabelece situações onde os alunos devem manipular objetos, realizar distribuições, formar 
pares, realizar correspondências um a um, para comparar quantidades, coleções… A memorização da 
cantiga numérica (sequência oral dos números) é facilitada pela frequentação das cantigas e de livros 
onde a contagem aparece. O professor envolve as crian-
ças em resoluções de problemas numéricos nos quais elas 
deverão agir, argumentar, justificar suas escolhas, modifi-
cá-las, levar em conta os resultados para medir a eficiên-
cia de suas estratégias. Paralelamente, ele propõe supor-
tes e jogos que favorecem um primeiro estabelecimento 
de relações entre as palavras numéricas e suas imagens 
numeradas (jogo de tabuleiro, movimentação em quadra-
dos numerados…). 

descobrincar, um conjunto coerente Para ensinar 
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•   Campo 2: Situar-se no espaço
•  A criança aprende a se situar no espaço, explorando, percorrendo e praticando “fisicamente” esse 
espaço: é o espaço vivido. 

•  Ele começa a perceber o posicionamento dos objetos e sua orientação com um início de memo-
rização: é o espaço percebido. 

•  Ele descreve situações com a ajuda de um vocabulário espacial, resultante da aquisição da linguagem: 
é o espaço concebido. 

Progressivamente, os alunos vão passar do espaço vivido para o espaço concebido. A construção 
das competências ligadas à localização no espaço deve se fazer em 
relação com o desenvolvimento de habilidades sensoriais (princi-
palmente a visão e o tato), habilidades motoras, intelectuais e de 
linguagem. O professor vai propor atividades que vão permitir 
que as crianças mudem de perspectiva: situar objetos em relação 
a si mesmo, se situar em relação aos objetos, situar objetos uns em 
relação aos outros. Eles conseguem ler progressivamente, falar, uti-
lizando precisamente locuções especiais, e depois, a elaborar repre-
sentações do espaço. 

•   Campo 3: Distinguir as formas geométricas e as grandezas
Manipulando objetos de formas e tamanhos variados, as crianças identificam primeiro proprieda-

des simples (pequeno / grande, redondo / pontudo…). Enriquecendo as observações e multiplicando as 
comparações, o professor leva as crianças a diversificarem, a tornarem seus critérios de reconhecimento 
mais complexos. A abordagem pelo toque completa a abordagem visual. As descobertas se estrutu-
ram pouco a pouco com atividades de classificação, de separação e de utilização de um vocabulário 

mais específico, dado pelo professor (quadrado, triângulo, 
retângulo, círculo…). Elas enriquecem o vocabulário atra-
vés do exercício, durante as manipulações lúdicas, durante 
a fabricação de objetos (pela leitura de fichas técnicas), 
ou na realização de figuras complexas (tangram, quebra-
cabeça…). Progressivamente, a experiência direta, a 
comparação e a categorização dos objetos facilitam a 
conceituação. 

•   Campo 4: Construir um raciocínio lógico
Calcular não é só compreender os conceitos, é também desenvolver uma atitude de “pequenos 

pesquisadores”.  A criança tem fome por questionamentos, mas é difícil para ela “começar a raciocinar”.
O desenvolvimento do raciocínio lógico e as operações que ela implementa são solicitados  

em todas as áreas da escola. O jogo contribui plenamente para a aprendizagem espontânea. A mate-
mática estrutura e generaliza os modelos de raciocínio testados na resolução do problema.

Na sala de aula, o professor propõe progressivamente situações-problema adaptadas à explora-
ção de procedimentos de raciocínio cada vez mais complexos.
•  Procedimentos de raciocínio por tentativas e através do tato: a criança realiza várias tentativas, 

experimenta seus efeitos e reajustes. 
•  Procedimentos de raciocínio por indução: a criança levanta 

elementos de informação dentro de uma situação, que ela 
ligam entre eles para estabelecer uma regra, e implementa 
uma lógica de organização ou de ação.

•  Procedimentos de raciocínio por categorização: a criança 
identifica um objeto em relação com outros que compartilham 
propriedades comuns com ele, formando assim uma categoria. 

•  Procedimentos de raciocínio por dedução: a criança age a 
partir de modelos de ação disponíveis.
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Progressão Matemática

Nível 4 anos
Nível 5 anos

CAMPO: APRENDER A CONTAR E A ENUMERAR
COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Resolver problemas 
referentes às 
quantidades, utilizando 
um procedimento  
não numérico

Comparar as coleções, utilizando um só, um pouco de, muito (a)

Construir uma coleção encontrando objetos equivalentes, um a um

Comparar coleções utilizando os termos mais (de), menos (de)

Conhecer a sequência 
dos números

Dizer a sequência numérica até 10
Dizer a sequência numérica até 20, até 30…

Resolver problemas 
referentes às 
quantidades, utilizando 
um procedimento 
numérico

Associar uma coleção a uma quantidade organizada em uma 
configuração de 1 a 5
Enumerar uma coleção de 1 a 5 elementos
Criar uma coleção de elementos
Associar uma quantidade a uma escrita cifrada, e enumerar de 1 a 3
Organizar as coleções de acordo o número de objetos de 1 a 5
Associar uma coleção a uma quantidade organizada em uma 
configuração de 1 a 10
Enumerar e construir uma coleção de 1 a 10 elementos
Associar uma quantidade a uma escrita cifrada, de 1 a 10
Comparar coleções, utilizando os termos mais que, menos que, 
tanto quanto
Associar uma coleção a uma quantidade, organizada em uma 
configuração de 10 a 20 elementos
Enumerar e construir uma coleção de 10 a 20 elementos
Adicionar, excluir, completar uma coleção de 10 a 20 elementos
Associar uma coleção de 10 a 20 elementos a uma escrita cifrada
Comparar coleções de menos de 30 objetos, utilizando os termos 
mais que, menos que, tanto quanto
Associar uma coleção a uma quantidade organizada em uma 
configuração de 20 a 30 elementos
Enumerar e construir uma coleção de 20 a 30 elementos
Associar uma coleção a uma carta de números de 20 a 30

CAMPO: SITUAR-SE NO ESPAÇO
COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Resolver problemas 
referentes ao 
posicionamento e  
ao movimento relativos  
a uma pessoa ou  
a um objeto

Adaptar a sua movimentação em relação a uma instrução oral
Colocar um objeto ou uma pessoa, sobre/sob, em cima/embaixo, 
ao lado
Colocar um objeto ou uma pessoa dentro/fora, em frente/atrás
Colocar um objeto ou uma pessoa em frente/atrás, perto de/longe de
Descrever a posição, verbalizando-a com precisão

Resolver os problemas 
que envolvam  
o posicionamento  
de objetos uns com  
os outros

Decodificar e codificar um deslocamento
Mover objetos, fazendo referência a um modelo
Fazer uma construção no espaço, seguindo um modelo ou  
um plano de construção
Explicar programas de construção simples

Resolver problemas 
referentes à codificação 
do espaço

Construir um percurso e preparar as instruções

Resolver problemas que 
envolvam a lateralização

Mostrar a sua direita e a sua esquerda
Localizar-se no espaço da folha e em uma tabela

descobrincar, um conjunto coerente Para ensinar 
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CAMPO: DISTINGUIR AS FORMAS GEOMÉTRICAS E AS GRANDEZAS

COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Resolver uma situação-
problema, referente  
ao reconhecimento  
e à comparação das 
formas geométricas

Separar objetos segundo a forma e a cor

Reconhecer e nomear as formas geométricas: círculo, quadrado, 
triângulo

Comparar e classificar as formas geométricas simples, segundo 
um determinado critério, grande/pequeno

Reconhecer, classificar e nomear as formas simples, utilizando o 
vocabulário apropriado

Reproduzir formas simples ou montagens com formas simples

Reconhecer, nomear e classificar as formas geométricas

Produzir programas de construção simples

Montar formas geométricas, segundo um programa de construção

Resolver uma situação-
problema, referente às 
comparações das formas 
geométricas de tamanhos 
diferentes

Comparar objetos de tamanhos diferentes

Resolver uma situação-
problema, referente 
à comparação de 
comprimentos diferentes

Comparar o comprimento de segmentos diferentes,  
o mais longo/o mais curto

Classificar segmentos segundo seu comprimento (do menor ao 
maior, do maior ao menor)

CAMPO: CONSTRUIR UM RACIOCÍNIO LÓGICO

COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Resolver problemas 
referentes à comparação 
de objetos, utilizando 
métodos experimentais

Comparar, classificar e ordenar objetos

Resolver problemas, 
utilizando métodos  
de raciocínio indutivo

Organizar e classificar objetos 

Completar e realizar sequências ordenadas de objetos

Identificar, em uma coleção, o elemento diferente segundo  
dois critérios

Resolver problemas, 
através de procedimentos 
de raciocínio por 
categorização

Identificar, em uma coleção, o elemento diferente (o intruso  
e as diferenças)

Encontrar, em uma coleção, o elemento que falta

Comparar, classificar, separar objetos de acordo com diversos 
critérios

Classificar objetos segundo dois ou três critérios

Resolver problemas, 
através de procedimentos 
de raciocínio por 
dedução

Encontrar uma estratégia de resolução

Encontrar uma estratégia de resolução (tabela da verdade)

Encontrar o significado dos símbolos e utilizá-los
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D ▶ Descoberta do mundo
Os alunos descobrem as manifestações da maté-

ria e da vida, ao mesmo tempo em que eles aprendem 
a utilização racional dos objetos técnicos, a organiza-
ção do espaço próximo, a existência de áreas mais dis-
tantes e a diversidade das realidades humanas.

Eles ultrapassam suas primeiras representações, 
as confrontando ao real pela observação, pela expe-
rimentação e pela comparação. A partir de situações 
que suscitam o questionamento, os alunos condu-
zem investigações, durante as quais eles formulam o 
que sabem ou aquilo que acreditam saber, raciocinam, reúnem suas ideias e depois seus resultados, 
constroem novas representações do mundo que questionam suas crenças ou seus hábitos. Estudar a 
ciência na Educação Infantil também é formar futuros cidadãos conscientes e que respeitam o meio 
ambiente, tornando-os eles sensíveis às ameaças que pesam sobre o planeta. Em última análise,  
o objetivo é construir um repertório de experiências no qual o aluno poderá fazer referência 
para se envolver na estruturação, na generalização do conhecimento, em níveis de escolarização 
mais exigentes. 

Passos para uma investigação científica

PASSO 1 

Um momento para descobrir, se questionar, estabelecer concepções:

Uma situação desencadeadora para compartilhar acerca de um fenômeno, 
um suporte, uma experiência coletiva.



PASSO 2

Um momento para manusear, para pesquisar, expressar ideias, testar 
hipóteses, formular conclusões provisórias:

 



 



  



 
Experimentar            Observar            Separar, classificar, documentar



PASSO 3
Um momento para se aprofundar ou continuar a investigação, e testar 
conclusões provisórias.



PASSO 4

Um momento para comunicar, estabilizar, organizar, estruturar,  
generalizar, e que leva a um registro escrito.

 



 



Registro coletivos

com objetivo 
referencial: 
• Tabela
• Cartaz

com o objetivo 
de comunicação: 
• Exposição

Registros individuais

Relatório das experiências ou 
da observação. 
• Fotos ou desenhos 
•  Resultado das conquistas 

pessoais, dos saberes  
em construção. 

•  Produção adiada = 
Reinvestimento.

descobrincar, um conjunto coerente Para ensinar 
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•   Campo 1: Manipular materiais, fabricar objetos
As crianças descobrem a matéria e os obje-

tos através de numerosas manipulações livres, pela 
experiência espontânea da sua utilização ou de sua 
transformação. Progressivamente, o professor orga-
niza investigações mais sistemáticas. Ele estabelece 
as condições de aprendizagem explícitas que per-
mitem caracterizar os objetos, em função da sua 
qualidade ou do seu funcionamento, manipular a 
matéria, sólida ou líquida (modelar, peneirar, trans-
vazar, riscar, cortar…), experimentar as condições 
dessa transformação (cozimento, evaporação, solidi-
ficação…). Os alunos descobrem assim as proprie-
dades ligadas aos objetos e às substâncias. As ati-
vidades de classificação permitem ultrapassar uma 
representação global para entrar em uma concepção 
mais analítica. Eles adquirem habilidades práticas, 
suscetíveis de serem reinvestidas em projetos tec-
nológicos colocando os alunos no centro da concep-
ção e da reflexão para “fazer”.

•   Campo 2: Observar as manifestações da vida
O professor organiza as atividades que têm 

por objetivo fazer descobrir que, apesar da sua 
diversidade, todos os seres vivos nascem, cres-
cem, se alimentam, se reproduzem e morrem. 
Para alunos muito jovens, os conhecimentos 
esperados são modestos; eles se limitam muitas 
vezes às constatações realizadas principalmente 
através da observação direta. Para essa finali-
dade, as criações e hortas são meios muito efi-
cazes para instalar, na duração, experiências rela-
tivas ao crescimento, às necessidades nutritivas 
ou preferências alimentares, à reprodução ou à 
multiplicação…

•   Campo 3: Descobrir as partes do corpo e os cinco sentidos
O conhecimento do corpo começa pela experiência motora. O movimento é o meio privile-

giado para tomar consciência de seu próprio corpo em sua totalidade, depois, descobrindo oportuni-
dades de ação, identificar os diferentes segmentos que o compõem. A partir de experiências vividas, 
da sua reprodução, da imitação, a criança descobre sua morfologia. Ela se torna capaz de representar 
o esquema corporal. 

Bem como para todos os seres vivos, a criança toma consciência das condições e das manifes-
tações de sua existência: a higiene, a alimentação, o crescimento, a doença… Paralelamente, o pro-
fessor aproveita todas as ocasiões para desenvolver e enriquecer “a experiência sensorial”. Ele propõe 
situações que utilizam a ativação, a discriminação e a denominação dos sentidos e a elaboração das 
representações, a partir da realidade percebida. 

© Nathan – Descobrincar
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Os alunos comprovam sua capacidade de explorar o mundo a partir de suas percepções: 
•  Eles reconhecem visualmente os objetos (suas cores, suas formas, suas intensidades), nas quais eles 

apreciam suas qualidades táteis (textura, substância, consistência).
•  Eles aprendem a identificar os sabores dos alimentos, os aromas, os cheiros.
•  Eles tomam consciência do ambiente sonoro e refinam a sua sensibilidade auditiva.

Eles descobrem que todas as partes de seus corpos podem perceber sensações (andar descal-
ços na areia, água morna, acariciar seu braço com uma pena, se expor aos raios solares…), e adquirem 
um vocabulário específico para expressar seus sentimentos (áspero / liso, duro / mole, salgado / doce, 
suculento / crocante…).
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•   Campo 4: Situar-se no tempo
A aprendizagem do tempo se baseia na experiência vivida. As 

crianças percebem de forma progressiva, graças a uma organização 
regular da programação e elementos visuais que são colocados a dis-
posição delas, a sucessão de momentos do dia, depois, a sucessão dos 
dias da semana (ontem, hoje, os dias com ou sem escola), os eventos 
no mês (aniversários e projetos), ou aqueles que marcam o decorrer 
do ano (marcos sociais: Carnaval, Festas Juninas, Natal…). 

Elas compreendem pouco a pouco o aspecto cíclico de cer-
tos fenômenos (estações). Os alunos utilizam calendários, relógios, 
ampulhetas para avaliar as durações. De experiências em experiên-
cias, eles se apropriam dos marcos temporais e cronológicos. Eles dis-
tinguem o imediato do passado recente, e depois, um passado mais 
distante (histórias de vida familiar, depoimentos, fotografias, museu 
de objetos…). Todas essas aquisições dão lugar à aprendizagem de 
um vocabulário específico, cuja utilização repetida, especialmente 
nos rituais da sala de aula, deve permitir a memorização.

•   Campo 5: Conhecer e ser sensível ao próprio ambiente
A sala de aula, a escola, a rua, o bairro, a cidade, são todos pontos de partida para se situar 

no espaço próximo. As condições de vida (habitação, circulação, espaços verdes, patrimônio, serviços 
públicos…) constituem pistas possíveis para explorar e sensibilizar os alunos sobre as características 
de seu ambiente. 

descobrincar, um conjunto coerente Para ensinar © Nathan – Descobrincar
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A observação do ambiente urbano, em parti-
cular, é um excelente apoio à educação ambiental: 
o impacto da construção, os incômodos imediatos, 
sonoros ou visuais. De forma mais global, o questio-
namento natural dos alunos a partir de elemen-
tos iniciadores (notícias, fotografias, vivências ime-
diatas…) vai contribuir a fazer com que eles tomem 
consciência das evoluções prováveis   e dos perigos que 
ameaçam o nosso planeta: a poluição, a falta de água, 
o desmatamento…

Progressão Descoberta do Mundo

Nível 4 anos
Nível 5 anos

CAMPO: MANIPULAR MATERIAIS, FABRICAR OBJETOS
COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Descobrir e comparar  
as propriedades  
dos objetos

Manipular e classificar objetos, de acordo com suas qualidades  
e usos
Aprender a transvasar, escolhendo objetos adaptados
Experimentar, observar o comportamento dos objetos na água
Diferenciar um objeto do material (ou materiais) com os quais  
ele é feito

Descobrir e comparar  
as propriedades  
da matéria

Experimentar diferentes misturas
Observar as mudanças da matéria
Explorar as propriedades da água no estado líquido
Explorar as propriedades da água no estado sólido

Compreender as 
características técnicas 
de um objeto ou  
de um instrumento

Construir e fazer um relógio d’água funcionar
Construir e fazer funcionar um João-bobo
Utilizar diferentes ferramentas para agir sobre a matéria: 
esmagamento, pressão
Construir e fazer funcionar um relógio de areia

CAMPO: OBSERVAR AS MANIFESTAÇÕES DA VIDA ANIMAL OU VEGETAL
COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Reconhecer, nomear  
e classificar os animais

Nomear e descrever os animais de estimação
Identificar e comparar as características físicas dos animais

Reconhecer e distinguir 
as características  
da vida animal

Conhecer e comparar os modos de locomoção dos animais

Observar e entender as funções dos seres vivos: ambiente em que 
vivem, locomoção, alimentação e morfologia de um animal

Descobrir as  
diferentes etapas  
do desenvolvimento  
de um vegetal

Observar e separar sementes
Identificar as diferentes partes de uma planta
Plantar ao ar livre, constatar e descrever o crescimento  
das plantas
Descobrir a diversidade do mundo vegetal
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CAMPO: DESCOBRIR AS PARTES DO CORPO E OS CINCO SENTIDOS
COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Observar e descrever  
o próprio corpo

Melhorar a representação de seu próprio corpo: a mão
Nomear e representar as principais partes do corpo
Reconhecer e nomear todas as partes visíveis do corpo humano
Compreender que o corpo humano se transforma

Usar percepções 
sensoriais para 
reconhecer as 
características dos 
objetos

Reconhecer objetos familiares, através do toque

Reconhecer e caracterizar o sabor dos alimentos

Descrever e comparar as propriedades olfativas dos objetos

Explorar as características visuais dos objetos

CAMPO: SITUAR-SE NO TEMPO
COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Perceber a ordem,  
a sucessão  
de momentos do dia

Identificar as referências que estruturam o dia

Perceber a ordem,  
a sucessão das etapas  
de uma história

Ordenar os passos de uma história simples, utilizando imagens 
sequênciais
Organizar, com a ajuda de fotos, as etapas de uma história  
e contá-la

Perceber a ordem  
de sucessão dos dias

Conhecer os dias da semana, escrever a data
Dizer as cantigas dos meses, começar a estruturar um ano
Ordenar a história de sua vida de criança

Criar o conceito  
de duração

Comparar as atividades familiares de acordo com a sua duração

Utilizar um relógio de areia para medir a passagem do tempo

CAMPO: CONHECER E SER SENSÍVEL AO PRÓPRIO AMBIENTE
COMPETÊNCIAS OBJETIVOS

Descobrir e descrever  
o ambiente ao redor

Conhecer e se movimentar na escola
Identificar e representar um itinerário no bairro
Conhecer a cidade: o espaço e a diversidade
Sair para explorar um terreno arborizado

Descobrir e compreender 
as áreas mais distantes

Ler, descrever e interpretar uma imagem
Conhecer e localizar paisagens do território brasileiro

Proteger o meio 
ambiente, preservar  
o planeta

Tornar-se um cidadão responsável
Tomar consciência das consequências da intervenção humana 
sobre o meio ambiente

descobrincar, um conjunto coerente Para ensinar 



©
 N

at
ha

n 
– 

D
es

co
br

in
ca

r

52

A ▶ As fichas pedagógicas: uma estrutura que orienta e auxilia  
o trabalho do professor

As fichas que acompanham o guia do profes-
sor foram elaboradas a partir dos suportes teóricos 
do primeiro capítulo (páginas 11 a 32) e das orienta-
ções didáticas do segundo capítulo (páginas 33 a 51). 
Cada sequência corresponde a uma ficha e é dividida 
em quatro passos (página 16). Ela respeita um processo 
de aprendizagem, que leva em conta o que se sabe sobre 
a maneira como os alunos aprendem, bem como a espe-
cificidade das crianças pequenas. 

•   Uma ferramenta de trabalho
A concepção das fichas visa reduzir a carga de trabalho dos professores, apoiando suas ações e suas 

práticas pedagógicas. A cada passo, as atividades sugeridas são redigidas de maneira explícita para faci-
litar sua implementação. Os professores poderão igualmente utilizar as ferramentas disponibilizadas no 
site (imagens, jogos que podem ser copiados...), bem como os dois CDs de áudio do professor.

As propostas de progressão têm o objetivo de estruturar o percurso da aprendizagem dos alunos. 
Elas constituem uma alavanca unificadora para começar o trabalho em equipe. Deve-se, entretanto, ana-
lisar cada turma em sua singularidade; por esta razão, uma certa flexibilidade na utilização das fichas é 
possível. Cada professor possui a tarefa de hierarquizar ou selecionar os objetivos de aprendizagem 
mais adaptados às características e às necessidades de aprendizagem dos alunos da sua turma. 
Apoiando-se em observações regulares na sala de aula e com uma escuta atenta, durante as atividades, 
o professor encontrará as informações úteis para sua prática pedagógica. Será então possível construir, 
a partir das propostas das fichas, um itinerário que respeite o escalonamento das habilidades e a 
progressão dos alunos, para permitir que os alunos, obtenham o sucesso nas melhores condições. 

•   Um suporte para desenvolver projetos 
A apresentação das progressões e programações por área e por campo não deve constituir um 

obstáculo para a organização de atividades interdisciplinares. O professor pode, em função dos projetos, 
utilizar de forma conjunta as fichas de diferentes áreas para dar significado e coerência às atividades da 
sala de aula. Ter um projeto cria motivação nos alunos, e lhes dá objetivo e perspectivas de ação.

Por exemplo, os alunos podem ter um projeto para preparar uma exposição, a partir do conto 
Cachinhos Dourados (ver esquema na página 53).

Cada ficha começa através de uma situação de descoberta, que visa chamar a curiosidade dos 
alunos. Contudo, o professor pode se beneficiar da experiência deles para sugerir outras situações susce-
tíveis de gerar a adesão de seus alunos.

•   Etapas a serem observadas para manter o espaço das crianças 
com necessidades especiais

Todas as sequências foram ajustadas para o desenvolvimento dos alunos de cada faixa etária. Mas 
é importante lembrar que o professor deve levar em conta as necessidades particulares das crianças 
para acompanhá-las, de forma diferenciada, na construção de suas habilidades. É através das atividades 
que o professor pode realizar observações que contribuam para identificar os alunos em situações de 
fragilidade:

2 • FERRAMENTAS PARA ACOMPANHAR OS PROFESSORES 

2120 Linguagem e comunicação • 4 anos – semestre 1

 Vamos brincar de Cachinhos Dourados
Compreender  
e descobrir  
as obras da 
literatura infantil

2/7

Objetivo • Compreender as relações entre os personagens. Ficha 9

COMPETÊNCIAS
 Compreender e contar um texto literário lido por um adulto.

PASSO 1 Descoberta
ORGANIZAÇÃO
Todos os alunos em grupo

MATERIAIS
ll Livro Cachinhos Dourados e os três ursos

ll 4 lenços ou pedaços de tecido: 1 amarelo e 3 marrons

ll  4 personagens impressos, recortados e colados em 
papelão ( Ficha 8 , “Cachinhos Dourados e os três 
ursos”, Passo 1)

DESENVOLVIMENTO
▶▶ “Vocês se lembram dessa história?” O professor deixa as 

crianças se lembrarem dos personagens e os apresenta, um por 
um. Ele relê trechos da história, se necessário.

▶▶ “Nós vamos representar essa história em pequenos grupos: 
vocês vão ser os personagens!” O professor indica uma criança: 
“Como podemos transformar a Paola para que ela se trans-
forme em Cachinhos Dourados?” Ele propõe colocar um lenço 
amarelo na cabeça dela para simbolizar os cabelos. 

▶▶ “Nós vamos agora escolher os alunos que poderiam repre-
sentar de três ursos. Eles deverão ser de três tamanhos diferen-
tes.” Comparamos o tamanho de algumas crianças e três delas 
são designadas. “O que poderíamos escolher para transformar 

o Cláudio num Ursinho, o Gustavo num urso médio e o Pedro 
num urso grande?” As crianças fazem propostas. O professor 
explica que a “fantasia” deve ser fácil de usar. Ele propõe que as 
crianças coloquem um lenço marrom em cada urso, em volta 
do pescoço ou na cabeça. 

▶▶ As quatro crianças escolhidas são alinhadas com seus res-
pectivos acessórios. O professor então tira uma foto delas 
para manter um registro. Se muitas crianças quiserem jogar, 
o mesmo será realizado para todos os grupos de quatro que 
forem assim constituídos.

PASSO 2  Resolução de problemas
ORGANIZAÇÃO
Oficina dirigida

MATERIAIS
llMesmo material utilizado no Passo 1

ll  1 corda ou barbante no chão para simbolizar o espaço  
da casa

ll  Objetos reais: 3 tigelas, 3 cadeiras, 3 cobertores  
de diferentes tamanhos (para simbolizar as camas)

DESENVOLVIMENTO
▶▶ Os alunos estão ao redor do professor: “Vamos representar a 

história de Cachinhos Dourados e dos três ursos. Olhem, com 
a corda eu defino um espaço, é aquele da casa, ao redor tem a 
floresta. Vocês se lembram dos objetos que precisamos dentro 
da casa?” Se as crianças tiverem dificuldades, o professor pode 
usar as imagens dos objetos ( Ficha 8 , Passo 2). 

▶▶ “Aqui eu coloque as três tigelas: a pequena, a média, a 
grande; aqui as cadeiras; uma pequena, uma média, uma 
grande; ali as camas… Eu vou reler a história. A cada vez que eu 

parar, vocês tentarão representar a história imitando os ges-
tos dos personagens e falando como eles.” O professor indica 
quatro crianças que utilizam os lenços. O professor lê a primeira 
página. “Onde estão os Três Ursos, o que eles estão fazendo?” 
Os alunos fazem propostas. O professor leva as crianças a 
observarem que os ursos partem para a floresta. 

PASSO 4  Consolidação
ORGANIZAÇÃO 
Todos os alunos em grupo

MATERIAIS
ll Livro Cachinhos Dourados e os três ursos

ll  6 imagens copiadas, representando os momentos  
da história ( Ficha 8 , Passo 3)

DESENVOLVIMENTO
O jogo do concurso para lembrar do conto.
Este jogo é para ser feito com uma dupla, na frente das outras 
crianças. Uma criança da dupla deve contar a história “sem 
esquecer nada” e a outra criança tem que mostrar as ilustrações 
correspondentes à história durante o decorrer dela. Os especta-
dores devem ouvir bem e deverão dizer no final se a criança que 
conta a história esqueceu ou não de alguns pontos dela.

PASSO 3  Exercício
ORGANIZAÇÃO 
Oficina livre

PREPARAÇÃO
Em uma grande folha, construir a maquete simbolizando o 
espaço da casa cercado pela floresta. Desenhar ou colar na casa 
3 imagens de tigelas, de cadeiras, de camas. 

MATERIAIS 
ll  Os 4 personagens impressos, recortados e colados  
em papelão (Passo 1)

llMaquete

DESENVOLVIMENTO
As crianças distribuem os papéis entre si e representam a histó-
ria de Cachinhos Dourados e dos Três Ursos através da manipula-
ção das cartas dos personagens na maquete. 

Registro individual
Em seu caderno individual, ficha 19, a criança cola, na ordem correta, as seis imagens representando a cronologia da história, 
que ela terá recortado previamente dos anexos.

▶▶ Para cada fase da história, ele pergunta: “Onde está 
Cachinhos Dourado? O que ela está fazendo?” O professor 
enfatiza as ações dos ursos enquanto Cachinhos Dourados está 
na casa (eles caminham na floresta). Quando for o retorno dos 
ursos para a casa, o professor irá enfatizar o diálogo. “O que diz 
o grande urso? Ele parece feliz? E o urso médio?…”

▶▶ Quando Cachinhos Dourados foge no final da história, vamos 
questionar as intenções dos três ursos. “Por que Cachinhos 
Dourados tem medo? Os ursos são malvados?” Esta situação 
se repete com outros grupos de crianças, a leitura do professor 
é substituída pela repetição da história pelas crianças. Se surgi-
rem divergências, o professor vai utilizar o livro.

Livret_ROUGE-4anos-S1.indd   20-21 08/06/15   14:49
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• a criança que não se comunica;
• a criança que quer ser esquecida, aquela que nunca aparece;
• a criança que se distingue por evitar as coisas, por suas repetidas renúncias;
• a criança com defasagem em sua progressão na aprendizagem;
• a criança com defasagem em relação às competências esperadas.

Para ajudar esses alunos, o professor deve estar sempre atento, incentivando-os, e sempre que 
possível fazer solicitações, especialmente nos momentos sensíveis da rotina (página 32) mais favorá-
veis às interações: o acolhimento e a oficina dirigida.

Durante o acolhimento, o professor prepara e antecipa as atividades rotineiras da classe com o 
grupo de alunos considerado como prioritário. O objetivo é reduzir a porção de desconhecido, para per-
mitir que essas crianças encontrem o seu lugar durante o tempo coletivo. Isso pode significar ler, contar 
uma história, folhear um álbum antes da sua apresentação para a turma toda, para preparar a escuta, 
explicar o vocabulário e abrir as barreiras à compreensão... Ou ainda, treinar novamente uma habilidade 
(brincando com figurinhas de animais para identificá-los melhor, nomeá-los...) ou procedimentos de 
classificação, organização, enumeração no canto da comida, colocando a mesa, arrumando as panelas 
por ordem de tamanho... 

Durante a oficina dirigida, o professor orienta e supervisiona de forma mais criteriosa esses alu-
nos, “apoiando” suas ações. Isso significa uma explicação reforçada através de uma linguagem explícita, 
que visa instalar a confiança em si, estimular 
e colocar palavras como apoio à atividade. O 
professor reduz a complexidade da tarefa, for-
necendo uma ajuda que permite que os alu-
nos superem os obstáculos, para obterem a 
experiência do sucesso.

Alguns alunos apresentam deficiências 
que precisam de um apoio especial; é o caso 
de crianças com deficiências auditivas ou visu-
ais. O professor pode adaptar as situações pro-
postas através da escolha do material ou do 
suporte adaptado às necessidades e às possi-
bilidades destes alunos. 

CONTAR A HISTÓRIA COM  
SUAS PRÓPRIAS PALAVRAS

LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO
Construir uma primeira cultura 
literária: Questionar-se sobre  
os sentimentos dos personagens, 
para melhor compreender  
os outros e a si mesmo.
 Cachinhos Dourados e os Três 
Ursos (ficha 8)

Compreender e contar um texto 
literário lido por um adulto: 
Compreender as relações entre  
os personagens.
 Vamos brincar de Cachinhos 
Dourados e os Três Ursos (ficha 9)

DESENHAR  
OS URSOS

MATEMÁTICA
Distinguir as formas geométricas e 
as grandezas: Comparar objetos de 
tamanhos diferentes
 Eu visto os três ursos (ficha 12)

ORGANIZAR  
O TRABALHO, 

COLOCAR PRAZOS

DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E SOCIAL

Tornar-se aluno: Participar 
na elaboração de uma 
agenda.
 O Plum quer saber o que 
fazemos (ficha 6)

PREPARAR  
UMA 

EXPOSIÇÃO:
CACHINHOS 
DOURADOS  
E OS TRÊS 

URSOS

descobrincar, um conjunto coerente Para ensinar 
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B ▶ O caderno individual do aluno: o resultado do processo  
de aprendizagem vivido durante as sequências 

O caderno individual é o reflexo das atividades realizadas pela criança, que permite que ela 
guarde um histórico de seus próprios trabalhos: desenhos de observações, traçados, fotos, colagens, 
ou exercícios de reinvestimento. Também vamos encontrar as marcas da evolução coletiva, com resu-
mos, listas ou textos ditados ao adulto. 

O caderno individual favorece:
• a lembrança e a verbalização, através das produções realizadas,
• a  consciência de seus progressos, 
• o diálogo com o professor, para valorizar os sucessos. 
Nessa perspectiva, o caderno individual é a ferramenta privilegiada de comunicação com as 

famílias: ele permite a visualização e traduz, de forma legível, as empreitadas do aluno (a cultura da 
escola) e o que a criança aprende (o sucesso escolar). 

Para o professor, a análise das produções é uma das ferramentas para a avaliação dos processos de 
aquisição, na medida de sua própria eficiência.

C ▶ Um método de gestão diário da sala de aula

•   Um conjunto contínuo e coerente de atividades organizadas  
em sequências

A implementação das sequências descritas nas fichas pedagógicas requer um planejamento rigo-
roso, para permitir que todos os alunos da turma possam percorrer as diferentes etapas. O professor 
estabelece as atividades adaptadas às especificidades das situações: Descoberta (Passo 1); Resolução 
de problemas (Passo 2); Exercício (Passo 3); Consolidação (Passo 4), acompanhadas, para a maioria das 
fichas, de uma produção no caderno individual de cada aluno.

•   Oficinas simultâneas
O professor define um ambiente de estudo 

que possa facilitar o exercício pacífico de cada 
tipo de atividade, bem como a rotação dos alu-
nos, permitindo que todos possam viver as expe-
riências necessárias das diferentes fases do pro-
cesso de aprendizagem. Para fazer isso, levando 
em conta o número de alunos, o professor orga-
niza inicialmente:

• Oficinas contextualizadas, inscritas na dinâ-
mica de uma sequência, que respondem aos 
poucos aos requisitos do ensino em construção. 
Uma das oficinas é dirigida pelo professor, outra 
busca a autonomia dos alunos, após anunciar as 
instruções e verificar a compreensão.
Paralelamente, o professor estabelece outras formas de oficinas que seguem outras finalidades:
• Oficinas autônomas descontextualizadas, destinadas à consolidação do conhecimento, da compe-
tência, em uma outra área de ensino (ver exemplos na página 60).
• Oficinas de projeto livre, permitindo o desenvolvimento do livre-arbítrio e da aprendizagem espon-
tânea (ver página 30).

A distribuição dos alunos nas oficinas pode ser baseada na formação de grupos (normalmente  
de 4 a 6), com a atribuição de uma cor ou um símbolo para cada um deles, até mesmo de um espaço 
particular, como uma mesa de “trabalho”.
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TIPOLOGIA DAS DIFERENTES OFICINAS

Uma tabela de distribuição (de entrada dupla), permite que os alunos identifiquem em quais ati-
vidades eles vão participar. O uso desta tabela requer uma aprendizagem. O professor faz com que as 
questões e as especificidades de cada oficina se tornem explícitas. Ele garante, igualmente para as ofici-
nas autônomas, que todas as crianças tenham um bom 
entendimento do que elas vão fazer, exercitar ou reinves-
tir (o objetivo é explícito e ligado às situações anteriores). 

Depois das oficinas, o trabalho realizado dá origem 
a uma avaliação, durante a qual os alunos explicam as 
suas realizações, suas dificuldades ou suas conclusões e 
tomam consciência do que foi realizado pelos outros. O 
professor valoriza os esforços realizados, a cooperação e 
a realização das produções, que farão parte de uma apre-
sentação que será comentada coletivamente.

 O professor acompanha e apoia a ação.

OBJETIVO: A construção do conhecimento,  
de uma habilidade.
PALAVRAS-CHAVE: Situação-problema, 
Manipulação, Experimentação, Verbalização 
da ação, Explicitação das estratégias, 
Interações, Apoio, Análise reflexiva.
PASSO 2

OFICINAS DIRIGIDAS  
PELO PROFESSOR

  O professor antecipa, prepara, impulsiona, 
explícita, define as instruções das ações, em 
função do material que oferece aos alunos.

OBJETIVO: Treinar uma habilidade
PALAVRAS-CHAVE: Autonomia, Instruções 
de ação, Realização ou produção coletiva, 
Interações, Organização coletiva, 
Cooperação.
PASSO 3

OFICINAS AUTÔNOMAS 
CONTEXTUALIZADAS

  O professor define uma tarefa em relação 
às aprendizagens realizadas, analisa as 
produções individuais, valida, mede a 
eficiência do seu trabalho.

OBJETIVO: Consolidar, Avaliar uma 
habilidade e Desenvolver o conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: Autonomia, Realização 
individual, Acompanhamento do progresso, 
Registro.

PRODUÇÃO INDIVIDUAL

  O professor permite a exploração livre de 
um material ou de um espaço escolhido 
pela criança ou pelo grupo.

OBJETIVO: Desenvolver o livre-arbítrio,  
Deixar espaço para as aprendizagens 
espontâneas.
PALAVRAS-CHAVE: Individualização, 
Descoberta, Apropriação, Expressão, 
Exploração, Ausência de resultados 
esperados, Livre-arbítrio.

OFICINAS DE PROJETOS LIVRES

  O professor escolhe o material que induz  
à ação, e define os critérios do sucesso. 

 Os alunos elaboram as estratégias de ação.

OBJETIVO: Consolidar o conhecimento, 
Exercitar habilidades.
PALAVRAS-CHAVE: Autonomia,  
Manipulação, Reforço, Repetição, Trocas, 
Produção individual ou coletiva.

OFICINAS AUTÔNOMAS 
DESCONTEXTUALIZADAS

descobrincar, um conjunto coerente Para ensinar 
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ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA CLASSE, SEGUNDO OS PASSOS
Para uma turma com 20 alunos, em média, o professor deve formar quatro grupos. A oficina dirigida será 
geralmente realizada com dois desses grupos ao mesmo tempo. Os dois outros grupos serão colocados 
em uma oficina autônoma (contextualizada ou não), ou em uma oficina de projeto livre.

Agrupamento coletivo:  
todos os alunos, em grupo,  
ao redor do professor

PASSO 1 e PASSO 4

Oficina dirigida:  
dois grupos de cinco  
ou seis alunos,   
com a intervenção  
do professor  

PASSO 2

Oficina autônoma:  
um grupo de cinco  
ou seis alunos 

PASSO 3 Registro individual

Oficina de projeto livre:  
os alunos escolhem brincar 
em um dos cantos da sala de 
aula (canto de jogos, leitura, 
construção...) ou realizam 
livremente uma atividade  
à mesa.
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Oficina descontextualizada 
Oficina de projeto livre

  Desenvolvimento pessoal e social 
Linguagem e comunicação
Matemática
Descoberta do mundo

 
 
 

REPARTIÇÃO DO TEMPO DE AGRUPAMENTO E DE OFICINAS,  
COM QUATRO GRUPOS, DURANTE DUAS SEMANAS MODELO 
Essa grade mostra como dividir as atividades para que cada grupo siga os quatro ou cinco passos indicados  
nas fichas pedagógicas Descobrincar, ou outras sequências, criadas pelo professor utilizando a mesma 
estrutura. Os outros momentos do dia são apresentados no exemplo de plano de aula, na página 32. 

Semana 1

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
Segundo 
agrupamento 
coletivo

Passo 1
Agrupamento 
fora de 
contexto

Passo 1 Leitura  
da história Passo 4

Primeira 
oficina 

G1 Passo 2 Passo 2 Produção 
individual

G2 Passo 2 Passo 3 Passo 2

G3 Passo 2 Passo 3

G4 Passo 2 Passo 3

Segunda 
oficina 

G1 Passo 3 Passo 3

G2 Passo 3 Produção 
individual

G3 Passo 2 Passo 3

G4 Passo 2 Passo 3

Semana 2 e todas as seguintes

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
Segundo 
agrupamento 
coletivo

Passo 1 Passo 4 Passo 1 Leitura da 
história Passo 4

Primeira 
oficina 

G1 Passo 2 Produção 
individual Passo 2 Produção 

individual

G2 Passo 2 Passo 3 Passo 2

G3 Passo 2 Passo 3

G4 Produção 
individual

Produção 
individual Passo 2 Passo 3

Segunda 
oficina 

G1 Passo 3 Passo 3

G2 Produção 
individual Passo 3 Produção 

individual

G3 Produção 
individual Passo 2 Produção 

individual Passo 3

G4 Passo 2 Passo 3

G1: Grupo 1

Descobrincar, um conjunto coerente para ensinar 
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E
X
E
M
P
L
O

2

DOIS EXEMPLOS DE ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS DAS OFICINAS 
SIMULTÂNEAS

Oficina autônoma  
contextualizada

G2G1

Oficina autônoma 
descontextualizada 

G3 e G4

Oficina dirigida

E
X
E
M
P
L
O

1

G1 e G2

Oficina dirigida Oficina autônoma 
descontextualizada 

G3

G4

Oficina de projeto livre

No Exemplo 1, enquanto  
os grupos 1 e 2 estão em oficina 
dirigida, o grupo 3 está na oficina 
autônoma descontextualizada  
e o grupo 4 na oficina  
de projeto livre.

No Exemplo 2, enquanto o grupo 
1 está em oficina autônoma  
descontextualizada, o grupo 2  
está em oficina autônoma  
contextualizada e os grupos 3 e 4 
na oficina dirigida.
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DISTRIBUIÇÃO POR SEMESTRE DAS SEQUÊNCIAS POR ÁREA

Os usuários vão constatar a importância atribuída à área da Linguagem e da Comunicação na medida 
em que ela constitui uma verdadeira prioridade, entre todas as outras aprendizagens. 

Cada professor escolhe a ordem dos campos que ele deseja investir em cada área. É desejável alternar 
os campos de uma mesma área, para respeitar o equilíbrio das aprendizagens a serem construídas e 
solicitar o conjunto das habilidades. Independentemente do campo desejado, os professores garantem 
seguir a progressão proposta, no capítulo “Referências didáticas úteis.” Veja também a utilização das 
fichas na página 69.

No que diz respeito à matemática, o mesmo material é intencionalmente manipulado diversas vezes 
pelos alunos, numa mesma ficha, especialmente durante a resolução de problemas (Passo 2) e durante 
os exercícios (Passo 3). Essas duas oficinas não podem, assim, ser estabelecidas simultaneamente com 
dois grupos de alunos. Essa especificidade foi levada em consideração na nossa planificação ao longo 
de duas semanas. O professor deverá, portanto, seguir a organização indicada no cronograma-modelo 
das duas semanas (página 57), nos compartimentos azuis.

Descoberta do mundo

Desenvolvimento  
pessoal e social

Matemática

Linguagem  
e comunicação

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

descobrincar, um conjunto coerente Para ensinar 
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OFICINAS AUTÔNOMAS DESCONTEXTUALIZADAS: EXEMPLOS
❹ 4 anos          ❺ 5 anos

Manipulações visando  
a estruturação  
e a localização  
no espaço

•  Quebra-cabeça

• Encaixes
• Algoritmos
•  Orientação espacial

•  Descoberta do corpo humano ❺

• Plum ❹
• Logicoloredo ❹ ❺
•  Peças Chapeuzinho  

Vermelho ❹ ❺

Manipulações visando 
a estruturação e a 
localização no tempo

•  Séries cronológicas •  Séries cronológicas Plum ❹
•  Séries cronológicas ❺ 

Jogos de 
correspondência,  
de desenvolvimento  
do pensamento lógico  
e da linguagem

•  Bingos 

•  Dominó
•  Memória
•  Diversas triagens 

•  Jogos de linguagem

•  Maxibingo das roupas ❹  
Jogos dos 5 sentidos ❺

• Maxidominó dos animais ❹
• Maximemo dos alimentos ❺
•  Oficinas de triagem  

ou ábacos ❹ ❺
•  Léxico ❹, Jogos de linguagem ❺ 

Realização (duráveis ou 
efêmeras) que solicitam 
habilidades motoras 
desenvolvidas

•  Gráficos desenho
•  Recorte
•  Modelagem
•  Entrelaçar

•  Oficina de lousas  
transparentes ❹ ❺

•  Contas da oficina de ábacos, 
Peças de madeira Chapeuzinho 
Vermelho ❹ ❺

Manipulação visando  
a discriminação visual  
ou auditiva

•  Bingos sonoros 

•  Reconhecimento das letras 

•  Reconhecimento  
das formas

•  Reconhecimento das cores

•  Situações Sonoras Plum, ❹  
Situações Sonoras ❺

•  Oficina de letras,  
Oficinas de palavras ❹ ❺

•  Blocos lógicos, 
Oficinas ábacos ❹ ❺

•  Oficinas de ábacos, Pequenos 
cubos, Maxicoloredo ❹

Jogos de grupo para 
a socialização e a 
aprendizagem de regras

•  Jogos de tabuleiro •  Tabuleiro Safári ❹ e qualquer 
outro jogo em uso em sala de 
aula

Manipulações ou jogos 
visando o conhecimento 
dos números

•  Caixas de triagem •  1,2,3 eu  
conto ❹,  
Bingo dos  
números ❺
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 u Descobrir as palavras do campo léxico e as classificar

OBJETOS DA ESCOLA
40 fotos de materiais que a 
criança encontra na classe.

ROUPAS 
40 fotos de roupas.

OBJETOS DA CASA 
40 fotos de objetos que 
a criança utiliza ou vê no 
cotidiano.

 u Descobrir o mundo e desenvolver o conhecimento de si e dos outros

ALIMENTOS  
60 fotos de alimentos.

ANIMAIS 
60 fotos de animais em seus 
habitat.

5 SENTIDOS 
35 fotos de situações 
utilizando o paladar, o olfato,  
o tato, a audição e a visão.

SITUAÇÕES SONORAS  
30 fotos de objetos, instrumentos, meios de 
transporte, pessoas ou animais em seu meio 
ambiente, para melhorar a capacidade de 
escuta e de expressão oral.
Os sons estão no CD 2 do professor.

EXPRESSÕES FACIAIS  
30 fotos de cinco rostos de 
crianças de origens étnicas 
diversas, cada uma mostrando 
seis emoções diferentes.

MATERIAL DE CLASSE – CAIXA DE IMAGENS

D u O material DESCOBRINCAR

500 imagens, 13 tipos de material  
de exploração, livros, fantoches, jogos, 
recursos sonores e cadernos, tudo bem 
organizado em caixas e gavetas:  
o material de um ano todo para 
descobrir, brincar, aprender  
e experimentar.

2
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CONVIVER 
15 imagens de tamanho grande (40x52 cm)
facilitam o diálogo: pensar sobre comportamentos 
cotidianos da vida em coletividade e descobrir o 
mundo à nossa volta e as riquezas de nossa cultura.

ARTE
- O Verão, G. Arcimboldo
- Bahia

ALFABETO RÉGUAS NUMÉRICAS  
Linhas a recortar:
Pontos, dedos e números

 u Contar uma história, seguir uma cronologia    

CONTOS 
32 ilustrações dos 
livros estudados em 
classe, para contar 
histórias na sua 
própria versão.

SÉRIES CRONOLÓGICAS PLUM
60 imagens sequenciais, em séries  
de três a nove imagens, permitindo  
que as crianças se situem no tempo  
e desenvolvam uma linguagem narrativa  
e a lógica de uma sequência.

SÉRIES 
CRONOLÓGICAS
60 fotos de ações 
sequenciais, em quatro 
etapas, para estruturar 
a noção de tempo.

PÔSTERES (60x80 cm)
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 u Descobrir o funcionamento da língua escrita

 u Respeitar o meio ambiente

 u Distinguir os sons

A
OFICINA  
DE PALAVRAS  
24 fichas-modelo 

60 letras móveis

• Reconhecimento das letras.
• Familiarização com o sentido da escrita.
• Leitura e reprodução de palavras simples  
 de três a seis letras.

OFICINA DE TRIAGEM - LIXO  
60 cartas

6 fichas de atividades

• Cinco tipos de lixo para colocar nos recipientes  
 corretos (cores oficiais de reciclagem).

SITUAÇÕES 
SONORAS PLUM
9 suportes  

(36 imagens)  
• Descoberta e reconhecimento de sons.
• Descoberta do funcionamento da língua escrita.

E
OFICINA  
DE LETRAS
18 fichas de 

atividades 

52 letras de madeira

• Manipulação de grandes letras.
• Reconhecimento e contorno das letras.
• Associação termo a termo.

B
N

MATERIAL DE CLASSE – OFICINAS: COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS

C

+ CAIXAS 

Material de classe – oficinas
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COMPETÊNCIAS MATEMÁTICAS

 u Desenvolver o gesto gráfico

OFICINAS – LOUSAS 
TRANSPARENTES  
6 lousas transparentes apagáveis 

42 fichas de atividades 

12 marcadores apagáveis

• Domínio do espaço gráfico, das trajetórias e das formas que pressupõem a escrita. 

O

 u Reconhecer os algoritmos

 u Reconhecer as formas e cores

OFICINA LOGICOLOREDO – RITMO E ALGORITMO 
30 fichas de atividades 

72 peças (3 formas, 4 cores)

• Reconhecimento de peças com três formas    
 geométricas e quatro cores, para encaixar de acordo   
 com a sequência indicada.M

G

L
Q
I

OFICINA ÁBACOS 2 – TRIAGEM, LÓGICA 
E CONTAGEM   
30 fichas de atividades, 174 contas (10 formas, 10 cores)

• Triagem das peças com cinco formas e cinco cores.
• Classificação de acordo com a forma, cor, ordem e  
 número.
• Descoberta de vários tipos de leitura de informação.

+ ÁBACOS 

Q
OFICINA ÁBACOS 1 – ALGORITMO,  
FORMAS E CORES 
24 fichas de atividades, 152 contas (5 formas, 5 cores)

• Dois critérios de triagem entre dez formas 
 e dez cores.
• Leitura e respeito de uma ordem de classificação. 
• Construção de uma coleção, de acordo com 
 um critério.
 

OFICINA DE TRIAGEM - FORMAS E CORES   
30 fichas de atividades, 60 cartas (10 ilustrações, 6 cores)

• Triagem das cartas com dez ilustrações  
 e seis cores correspondentes.

B
N + CAIXAS

+ SUPORTES PARA PEÇAS
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 u Orientação espacial

A

OFICINA CAIXAS DE CONTAR – 1 A 5
36 fichas de atividades, 76 peças de madeira  

100 fichinhas de plástico

• De 1 a 5: contagem, reconhecimento de números e  
 realização de coleções.

+ CAIXAS

OFICINA DE REPRESENTAÇÃO ESPACIAL  
24 peças de madeira da Chapeuzinho Vermelho

24 fichas de atividades

• Compreenção das noções de “na frente / atrás, 
 perto / longe, entre, ao lado, à direita /   
 à esquerda e dentro / fora”, com peças 
 de madeira da história da Chapeuzinho Vermelho.

BLOCOS LÓGICOS E DADOS  
60 blocos lógicos, 4 dados

• Definição de critérios: raciocínio lógico com cinco  
 formas, três cores, dois tamanhos e duas espessuras.
• Grandezas e medidas.

OFICINA CAIXAS DE CONTAR – 1 A 10
24 fichas de atividades, 40 cartas 

100 fichinhas de plástico

• De 1 a 10: reconhecimento de números, comparações, 
 associações, contagem e ordenamento.

+ CAIXAS

 u Aprender a contar: atividades numéricas

N
J

F H

OFICINA PEQUENOS CUBOS   
24 fichas de atividades 

200 cubos para empilhar (10 cores)

• Comparação de medidas, de uma a doze peças.
• Construção de números.
• Noção espacial (embaixo / em cima).

 u Grandezas e medidas

OFICINA “OS 3 PLUM”  
6 encaixes Plum 

24 fichas de atividades

• Diferenciação de critérios: 
 três tamanhos e três cores para encaixe.

DK

 u Lógica

Material de classe – oficinas
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FANTOCHES E LIVROS

PLUM E PLUMINHA  
Casal de ursos, com expressões neutras, com os quais podemos interpretar e 
transmitir várias emoções. A criança encontrará esses personagens em vários 
jogos e livros. Suas roupas largas permitem pegá-los facilmente, para animá-
los como fantoches.

LIVROS  
DO PLUM  
Quatro livros 
que representam 
situações  
da vida cotidiana 
da criança.

LIVROS DE 
CONTOS E 
HISTÓRIAS  
Três contos 
tradicionais e 
uma história 
contemporânea.

 u Fantoches

 u Livros

FANTOCHES E LIVROS

TÁBATA   
Uma aluna com sua mochila, dentro da qual podemos colocar objetos. Moderna 
e simples, ela pode ser utilizada em várias situações propostas no guia ou 
criadas pelo professor.

  u Fantoches

JOGO DAS SÍLABAS  
Um jogo de pré-leitura. 
Cada nome de animal 
e cada imagem são 
cortados em duas partes. 
Deve-se virar as meias 
páginas para recompor 
os nomes e as imagens 
iniciais ou brincar de 
criar novos nomes.

LIVROS DE CONTOS 
E HISTÓRIAS   
Três contos tradicionais 
e um livro-enciclopédia 
dos animais.

 u Livros

Histórias narradas 
no CD 1 do 
professor.

Histórias narradas no  
CD 1 do professor.
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JOGOS

MAXIDOMINÓ ANIMAIS 
Peças de grande formato (10x20 cm), com fotos já 
vistas em classe. Para brincar no chão ou na mesa. 

MAXICOLOREDO 
Peças para encaixar na base e reconstituir 
modelos geométricos ou figurativos. Para descobrir 
as formas e as cores, desenvolver a motricidade 
fina e a orientação espacial.

LÉXICO 
Jogo de famílias de seis cartas, para promover  
as competências linguísticas, desenvolvendo  
o vocabulário das crianças.

1, 2, 3... EU CONTO   
Um primeiro jogo com regras para contar de um 
a seis. As crianças completam seus tabuleiros com 
as fichinhas coloridas depois de terem lançado os 
dados.

MAXIBINGO 
DAS ROUPAS   
Bingo com cartelas em 
grande formato (10x10 cm), 
sobre o tema “roupas”, com 
fotos já vistas em classe.

Cinco jogos destinados a aplicar, 
brincando, as competências adquiridas  
na aula, respeitando o ritmo da criança.

jogos
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JOGOS

Cinco jogos destinados a aplicar, brincando,  
as competências adquiridas na aula, respeitando  
o ritmo da criança.

MAXIBINGO DOS 5 SENTIDOS 
Fichas das fotografias utilizadas em classe. As 
crianças poderão observar, descrever sensações, 
identificar os órgãos e os sentidos em questão,  
além de confrontar experiências sensoriais.

JOGO DE LINGUAGEM  
Esse jogo demanda que cada criança descreva suas 
imagens sem mostrá-las aos outros jogadores, 
permitindo a construção de frases simples para 
descrever e identificar uma imagem ou uma situação. 

BINGO DOS NÚMEROS   
O líder do jogo retira uma ficha do 
saco. A primeira criança que preencher 
o cartão ganha. Jogo concebido para 
reconhecer os números de 1 a 30.

QUEBRA-CABEÇA 
Para descobrir o esquema corporal, dois grandes 
quebra-cabeças de madeira, com dois níveis: por 
baixo as diferentes partes do corpo e por cima as 
roupas.

MAXIMEMO ALIMENTOS 
Cartas de grande formato (9,5x9,5 cm) 
para associar os pares, exercitando 
a observação e a memória.
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69fascículos do professor

FASCÍCULOS DO PROFESSOR

Posicionamento da 
ficha na sequência 
das fichas do campo. 
Por exemplo: essa 
ficha é a segunda das 
sete que o campo 
contém.

Além do guia e dos CDs, você vai encontrar 
na maleta oito fascículos organizados 
por áreas de conhecimento. Eles trazem 
fichas de atividades.

2 CDs agrupam as ferramentas sonoras:
- sons dos jogos de reconhecimento sonoro;
- canções e cantigas;
- histórias e contos.

 u CD áudio

22 23LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO • 4 ANOS – SEMESTRE 1

 Vamos brincar de Cachinhos Dourados
Compreender 
e descobrir 
as obras da 
literatura infantil

2/7

Objetivo • Compreender as relações entre os personagens. Ficha 9

COMPETÊNCIAS
 Compreender e contar um texto literário lido por um adulto.

PASSO 1 Descoberta
ORGANIZAÇÃO
Todos os alunos em grupo

MATERIAIS
 l Livro Cachinhos Dourados e os três ursos

 l 4 lenços ou pedaços de tecido: 1 amarelo e 3 marrons

 l  4 personagens impressos, recortados e colados em 
papelão ( Ficha 8 , “Cachinhos Dourados e os três 
ursos”, Passo 1)

DESENVOLVIMENTO
 ▶ “Vocês se lembram dessa história?” O professor deixa as 

crianças se lembrarem dos personagens e os apresenta, um por 
um. Ele relê trechos da história, se necessário.

 ▶ “Nós vamos representar essa história em pequenos grupos: 
vocês vão ser os personagens!” O professor indica uma criança: 
“Como podemos transformar a Paola para que ela se trans-
forme em Cachinhos Dourados?” Ele propõe colocar um lenço 
amarelo na cabeça dela para simbolizar os cabelos. 

 ▶ “Nós vamos agora escolher os alunos que poderiam repre-
sentar de três ursos. Eles deverão ser de três tamanhos diferen-
tes.” Comparamos o tamanho de algumas crianças e três delas 
são designadas. “O que poderíamos escolher para transformar 

o Cláudio num Ursinho, o Gustavo num urso médio e o Pedro 
num urso grande?” As crianças fazem propostas. O professor 
explica que a “fantasia” deve ser fácil de usar. Ele propõe que as 
crianças coloquem um lenço marrom em cada urso, em volta 
do pescoço ou na cabeça. 

 ▶ As quatro crianças escolhidas são alinhadas com seus res-
pectivos acessórios. O professor então tira uma foto delas 
para manter um registro. Se muitas crianças quiserem jogar, 
o mesmo será realizado para todos os grupos de quatro que 
forem assim constituídos.

PASSO 2  Resolução de problemas
ORGANIZAÇÃO
Oficina dirigida

MATERIAIS
 lMesmo material utilizado no Passo 1

 l  1 corda ou barbante no chão para simbolizar o espaço 
da casa

 l  Objetos reais: 3 tigelas, 3 cadeiras, 3 cobertores 
de diferentes tamanhos (para simbolizar as camas)

DESENVOLVIMENTO
 ▶ Os alunos estão ao redor do professor: “Vamos representar a 

história de Cachinhos Dourados e dos três ursos. Olhem, com 
a corda eu defino um espaço, é aquele da casa, ao redor tem a 
floresta. Vocês se lembram dos objetos que precisamos dentro 
da casa?” Se as crianças tiverem dificuldades, o professor pode 
usar as imagens dos objetos ( Ficha 8 , Passo 2). 

 ▶ “Aqui eu coloque as três tigelas: a pequena, a média, a 
grande; aqui as cadeiras; uma pequena, uma média, uma 
grande; ali as camas… Eu vou reler a história. A cada vez que eu 

parar, vocês tentarão representar a história imitando os ges-
tos dos personagens e falando como eles.” O professor indica 
quatro crianças que utilizam os lenços. O professor lê a primeira 
página. “Onde estão os Três Ursos, o que eles estão fazendo?” 
Os alunos fazem propostas. O professor leva as crianças a 
observarem que os ursos partem para a floresta. 

PASSO 4  Consolidação
ORGANIZAÇÃO 
Todos os alunos em grupo

MATERIAIS
 l Livro Cachinhos Dourados e os três ursos

 l  6 imagens copiadas, representando os momentos 
da história ( Ficha 8 , Passo 3)

DESENVOLVIMENTO
O jogo do concurso para lembrar do conto.
Este jogo é para ser feito com uma dupla, na frente das outras 
crianças. Uma criança da dupla deve contar a história “sem 
esquecer nada” e a outra criança tem que mostrar as ilustrações 
correspondentes à história durante o decorrer dela. Os especta-
dores devem ouvir bem e deverão dizer no final se a criança que 
conta a história esqueceu ou não de alguns pontos dela.

PASSO 3  Exercício
ORGANIZAÇÃO 
Oficina livre

PREPARAÇÃO
Em uma grande folha, construir a maquete simbolizando o 
espaço da casa cercado pela floresta. Desenhar ou colar na casa 
3 imagens de tigelas, de cadeiras, de camas. 

MATERIAIS 
 l  Os 4 personagens impressos, recortados e colados 
em papelão (Passo 1)

 lMaquete

DESENVOLVIMENTO
As crianças distribuem os papéis entre si e representam a histó-
ria de Cachinhos Dourados e dos Três Ursos através da manipula-
ção das cartas dos personagens na maquete. 

Registro individual
Em seu caderno individual, ficha 19, a criança cola, na ordem correta, as seis imagens representando a cronologia da história, 
que ela terá recortado previamente dos anexos.

 ▶ Para cada fase da história, ele pergunta: “Onde está 
Cachinhos Dourado? O que ela está fazendo?” O professor 
enfatiza as ações dos ursos enquanto Cachinhos Dourados está 
na casa (eles caminham na floresta). Quando for o retorno dos 
ursos para a casa, o professor irá enfatizar o diálogo. “O que diz 
o grande urso? Ele parece feliz? E o urso médio?…”

 ▶ Quando Cachinhos Dourados foge no final da história, vamos 
questionar as intenções dos três ursos. “Por que Cachinhos 
Dourados tem medo? Os ursos são malvados?” Esta situação 
se repete com outros grupos de crianças, a leitura do professor 
é substituída pela repetição da história pelas crianças. Se surgi-
rem divergências, o professor vai utilizar o livro.
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Cada ficha contém quatro etapas, de maneira a apresentar uma noção do programa ou de alcançar um 
objetivo pedagógico. Para isso, serão utilizados tanto os materiais Descobrincar como os materiais presentes 
na sala de aula (potes, papéis, garrafas vazias etc.).

Objetivo pedagógico e 
competências almejadas.

Uma cor por campo (aqui, vermelho  
para linguagem e comunicação).

Material necessário para a atividade.  
O material Descobrincar e aquele disponível 
no site são indicados em cores, com sua 
localização entre parênteses.

Uma foto para 
cada etapa.

Área, nível e 
semestre.

1

2

Nome do campo

Estrutura das fichas 
em quatro passos 
distintos.

Referência a 
outra ficha. A 
cor do separador 
indica seu campo.

Prolongamento da sequência 
com uma atividade individual: 
referência a uma ficha do caderno 
do aluno.

Exemplo de 
discurso utilizado 
pelo professor 
em sala de aula, 
em azul e em 
itálico. Adaptar 
segundo a prática 
de cada um.

Número da ficha.  
A numeração se estende 
nos dois semestres letivos.

 u Fichas pedagógicas
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MATERIAL DO ALUNO

 u Cadernos

Um dos livros de contos lido e 
estudado na classe é oferecido 

ao aluno, com um formato 
menor, para poder levá-lo para 
casa e criar vínculos com sua 

família.

 u Livros

Referência ao anexo contendo  
o mesmo número.

Algumas fichas 
do caderno 
fazem referência 
a um anexo, que 
possui o mesmo 
número que a 
ficha do aluno.
As imagens 
devem ser 
recortadas do 
anexo.

Título e instrução.

Número da ficha. 
Numeração não-contínua 
entre o primeiro e o 
segundo semestre.

Referência 
à ficha 
pedagógica 
vinculada.

Área, nível e semestre.

Dois cadernos por nível: um para cada semestre.
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71site descoBrincar

E u Site DESCOBRINCAR
O site Descobrincar acompanha você 
diariamente em suas práticas pedagógicas: 
encontre todos os suportes do material 
Descobrincar em formato digital para 
preparar suas aulas, aprofundar o 
conhecimento do material e completar sua 
formação continuamente.

Todos os recursos Descobrincar que foram entregues estão também disponíveis para impressão. 

A maioria é ilustrada com vídeos  explicativos. Alguns itens oferecem suplementos. 

ÁREAS: fichas pedagógicas e recursos complementares  

RECURSOS DE ÁUDIO: músicas, sons e recursos adicionais

PARTE TEÓRICA DO GUIA DO PROFESSOR: as páginas desse guia

CADERNO DO ALUNO: as fichas dos alunos, em formato reduzido, porém integral

CAIXA DE IMAGENS: todo o material visual e alguns complementos   
MATERIAIS DE EXPLORAÇÃO: cartelas de instrução e fichas complementares   
FANTOCHES: imagens dos fantoches   
LIVROS: todos os livros e textos dos contos lidos

JOGOS: tabuleiros e instrução dos jogos

RECURSOS COMPLEMENTARES, para a realização de algumas das fichas 

pedagógicas e das oficinas

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 
ESPAÇO DEDICADO À FORMAÇÃO:
• Sequências didáticas filmadas 

• Dicas dos nossos especialistas

• Notícias

• Jornais

• Questões para nossos especialistas

• Chat

• Fórum
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