
 

 

 

 

Planejamento Anual – Educação Infantil Ano: 2021 

Campos de Experiências: Escuta, fala, pensamentos e imaginação Série: G1 A/B 

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

Lucena 

  

 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

Este campo ressalta experiências que evidenciam a estreita relação entre os atos de fala e escuta 

e a constituição da linguagem e do pensamento humano desde a infância . Destaca-se a 

experiência da criança com a linguagem verbal em diálogo com outra s linguagens, desde o 

nascimento, de modo a ampliar não apenas essa linguagem , mas também o PENSAMENTO 

(sobre si, sobre o mundo, sobre a língua) e a IMAGINAÇÃO. 

 

   

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos do 1°Semestre: 

   

● Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com 

quem convive. 

● Identificar e criar diferentes sons, reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e 

textos poéticos. 

● Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os 

movimentos de leitura do adulto- leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas). 

● Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os a pedido do adulto-

leitor. 

● Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão. 

● Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, 

revista, gibi, jornal, cartaz, cd, tablete etc). 

● Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, 

fábulas, contos, receias, quadrinhos, anúncios etc.). 

● Conhecer e manipular diferentes instrumento e suportes de escrita. 

 

Estratégias:    

 

● Reflexões sobre o funcionamento do sistema de escrita convencional; 

● Palavras estáveis: nomes próprios, placas da rotina e palavras do repertório pessoal; 

● Brincadeiras e jogos orais: adivinhas e trava-línguas; 

● Ordenar a sequência de canções e parlendas; 

● Corresponder textos memorizados aos textos escritos; 

● Explorar diferentes gêneros textuais: listas, bilhetes, cartas, jornais, títulos, adivinhas, 

textos instrucionais e informativos etc;  

● Escritas espontâneas não convencionais e convencionais; 

● Indicações literárias; 

● Perseguir um autor; 

● Leitura e escrita através do professor; 

● Empréstimos de livros da biblioteca do colégio  e de classe.  



 

 

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos do 2° Semestre: 

 

● Dialogar com as crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões  

● Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando escritas de ilustrações, e acompanhado, com a orientação do adulto – leitor, 

a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

● Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos. 

● Imitar as variações de entonações e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao 

cantar. 

● Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes, ou peças teatrais 

assistidos etc.  

● Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

● Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais. 

● Manipula textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com 

diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventuras, tirinhas, cartazes de sala, 

cardápios, noticias etc.). 

● Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e 

outros sinais gráficos 

 

 

Estratégias:    

 

● Reflexões sobre o funcionamento do sistema de escrita convencional; 

● Palavras estáveis: nomes próprios, placas da rotina e palavras do repertório pessoal; 

● Brincadeiras e jogos orais: adivinhas e trava-línguas; 

● Ordenar a sequência de canções e parlendas; 

● Corresponder textos memorizados aos textos escritos; 

● Explorar diferentes gêneros textuais: listas, bilhetes, cartas, jornais, títulos, adivinhas, 

textos instrucionais e informativos etc;  

● Escritas espontâneas não convencionais e convencionais; 

● Indicações literárias; 

● Perseguir um autor; 

● Leitura e escrita através do professor; 

● Empréstimos de livros da biblioteca do colégio  e de classe.  

 

 

 


