
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

 

Temas como animais, plantas, sustentabilidade, vida cotidiana, economia e organizações sociais 

precisam ser tratados e discutidos em uma perspectiva de espaço, de tempo, de quantidade, de 

relações e de transformações de elementos, quando se pretende motivar a criança a ter um 

olhar mais crítico e criativo do mundo, promovendo-lhe aprendizagens mais significativas, 

fortalecendo sua autonomia, proporcionando ricas oportunidades para a construção do 

raciocíniológico e para o desenvolvimento da sua imaginação. 

 

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos do1°Semestre: 

 

 Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) 

na interação com o mundo físico. 

 Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas. 

 Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos. 

 Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.). 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos 

objetos (texturas, massas, tamanhos). 

 

Estratégias: 

 

 Rodas de conversa; 

 Observar a paisagem local e suas transformações ao longo do tempo; 

 Experimentos científicos naturais e artificiais; 

 Relatos sobre identidade, história de vida pessoal e familiar; 

 Noções espaciais; 

 Calendário para desenvolver noções de tempo físico (dia e noite ) e cronológico (ontem, 

hoje, amanhã̃; semana, mês e ano); 

 Cuidados com a horta do colégio; 

 Sequência numérica: contagem e récita de objetos; 

 Jogos e brincadeiras com regras. 
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Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos do 2° Semestre: 

 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.). 

 Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços 

da instituição e fora dela. 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do 

lado) e temporais (antes, durante e depois.). 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos 

objetos (texturas, massas, tamanhos). 

 Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre 

eles. 

 Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

 Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em 

danças, balanços, escorregadores etc.). 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, 

lento, rápido, depressa e devagar.) 

 Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

 

Estratégias: 

 

 Rodas de conversa; 

 Observar a paisagem local e suas transformações ao longo do tempo; 

 Experimentos científicos naturais e artificiais; 

 Relatos sobre identidade, história de vida pessoal e familiar; 

 Noções espaciais; 

 Calendário para desenvolver noções de tempo físico (dia e noite) e cronológico (ontem, 

hoje, amanhã̃; semana, mês e ano); 

 Cuidados com a horta do colégio; 

 Sequência numérica: contagem e récita de objetos; 

 Jogos e brincadeiras com regras. 

 

 

 

 


