
 

 

 

 

 

 

Planejamento Anual – Educação Infantil Ano: 2021 

Campos de Experiências:  O eu, o outro e o nós Série: G1 A/B 

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

 

 

 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

   

Esse campo destaca experiências que possibilitem às crianças, na interação com outras crianças e adultos, 
viverem situações de atenção pessoal e outras práticas sociais, nas quais aprendem a se perceber como um 
EU, alguém que tem suas características, desejos, motivos, concepções, a considerar seus parceiros como 
um OUTRO, com seus desejos e interesses próprios , e a tomar consciência da existência de um NÓS , um 
grupo humano cada vez mais ampliado e diverso.  

   

 

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específico do 1°Semestre: 

   

● Perceber que suas ações tem efeitos nas outras crianças e nos adultos. 

● Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações nas quais 

participa.  (2°semestre) 

● Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e 

desafios. (2° semestre) 

● Interagir com crianças da mesma faixa etárias e adultas ao explorar espaços, materiais, objetos, 

brinquedos. 

● Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. 

● Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras. 

● Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender. 

● Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeiras e descanso. 

● Interagir com outras crianças da mesma faixa etárias e adultas, adaptando-se ao convívio social. 

● Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estratégias:  

 

● Rodas de conversa; 

● Autonomia nos momentos da rotina; 

● Decidir combinados coletivamente; 

● Brincadeiras e jogos coletivos;  

● Atividades em  grupos; 

● Experiências de autoconhecimento e cuidado de si mesmo; 

 

 

 

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específico do 2°Semestre: 

 

● Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.   

● Perceber que as pessoas tem características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

● Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

● Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com orientação de um adulto. 

● Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. 

● Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender. 

● Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações nas quais 

participa.  (2°semestre) 

● Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e 

desafios. (2° semestre) 

 

 

  

Estratégias:  

 

● Rodas de conversa; 

● Autonomia nos momentos da rotina; 

● Decidir combinados coletivamente; 

● Brincadeiras e jogos coletivos;  

● Atividades em  grupos; 

● Experiências de autoconhecimento e cuidado de si mesmo; 

 

 

 

 


