
 

 

 

 

 

Planejamento Anual – Educação Infantil Ano: 2021 

Campos de Experiências:  Corpo, gestos e movimentos Série: G1 A/B 

Professora: Natália Massad Tabonne / Antônia de Souza e Juliana Couto     

 
 

 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

O CORPO, os GESTOS e os MOVIMENTOS constituem linguagens das quais as 

crianças, desde cedo, fazem uso, e que as orientam em relação ao mundo. Através 

dessas linguagens as crianças expressam emoções, reconhecem sensações, 

interagem, brincam, ocupam espaços e neles se localizam, construindo conhecimento 

de si e do mundo, e também nomeiam, identificam e criam consciência do próprio 

corpo, construindo uma autoimagem positiva de si.  

 

 

   

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos do 1°Semestre: 

   

● Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos 

jogos e brincadeiras. 

● Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em 

ambientes acolhedores e desafiantes. 

● Deslocar seu corpo no espaço, orientando – se por noções como em frente, 

atrás, no alto, embaixo, dentro, fora e etc., ao se envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes naturezas. (2°semestre). 

● Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 

● Explorar forma de deslocamento no espaço ( pular, saltar, dançar), 

combinando movimentos e seguindo orientações. 

● Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem- estar. 

● Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 

● Desenvolver  progressivamente as habilidades manuais, adquirindo  controle 

para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

 

Estratégias:  

 

   

● Rodas de conversa; 

● Brincadeiras e jogos livres e dirigidos;  

● Atividades com dança;  

● Momentos de encenações teatrais;  

● Situações de autonomia e autocuidado, nos momentos de rotina e higiene;  



 

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específico do 2°Semestre: 

 

● Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos 

jogos e brincadeiras. 

● Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em 

ambientes acolhedores e desafiantes. 

● Deslocar seu corpo no espaço, orientando – se por noções como em frente, 

atrás, no alto, embaixo, dentro, fora e etc., ao se envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes naturezas. (2°semestre). 

● Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 

● Explorar forma de deslocamento no espaço ( pular, saltar, dançar), 

combinando movimentos e seguindo orientações. 

● Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem- estar. 

● Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 

● Desenvolver  progressivamente as habilidades manuais, adquirindo  controle 

para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

● Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

● Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e 

aparência. 

  

 

Estratégias:  

 

   

● Rodas de conversa; 

● Brincadeiras e jogos livres e dirigidos;  

● Atividades com dança;  

● Momentos de encenações teatrais;  

● Situações de autonomia e autocuidado;  

 

 

 

 


