
 

 

 

Planejamento Anual 2021 

Campos de experiências Série: G4B  Educação Infantil 

Professoras: Cyndel Augusto e Sophia Frenk 

 

Eu, o Outro e o nós | 1º semestre 

● (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para 
enfrentar dificuldades e desafios. 

● (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa 
etária e adultos. 

● (EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de 

um adulto. 

● (EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 
diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

● (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas e limitações. 

● (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 
participação e cooperação. 

● (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

● (EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as 
características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 

● (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

● (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos 
nas interações com crianças e adultos/as. 

 

Estratégias 

● Roda de conversa 
● Roda de histórias 
● Incentivo à resolução de conflitos a partir da expressão dos sentimentos 
● Propostas investigativas 
● Brincadeiras 
● Autonomia nos momentos da rotina 
● Jogo simbólico 
● Exploração de diversos espaços 

 
 
 
 
 
 



Corpo, gestos e movimentos | 2º semestre 

● (EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 
diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

● (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas e limitações. 

● (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 
participação e cooperação. 

● (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

● (EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as 
características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 

● (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

● (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos 
nas interações com crianças e adultos/as. 

 

Estratégias 

● Roda de conversa 
● Roda de histórias 
● Incentivo à resolução de conflitos a partir da expressão dos sentimentos 
● Propostas investigativas 
● Brincadeiras 
● Autonomia nos momentos da rotina 
● Jogo simbólico 
● Exploração de diversos espaços 


