
 

 

 

Planejamento Anual 2022 

Campos de experiências Série: Grupo 2  Educação Infantil 

Professores: Ana Cristina Nunes de Araujo e Ana Cristina Moreira da Silva 

 

 
Escuta, fala, pensamento e imaginação | 1º semestre 

● (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos expressando os seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. 

● (EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e apresentação de músicas. 

● (EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas e contadas, observando ilustrações e os 

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

● (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando a escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção 

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

● (EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos. 

● (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 

assistidos etc. 

● (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente com base em imagens e temas sugeridos. 

● (EI02EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

(livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.). 

● (EI02EF07) Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais. 

● (EI01EF08) Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, 

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

● (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e 

outros sinais gráficos. 

 

Estratégias 

Roda literária diária (diversos gêneros textuais) 

Manuseio de livros infantis 

Roda de conversa 

Produção escrita (adulto como escriba) 

Contato com meios de pesquisa 

Jogo simbólico 

Uso de diferentes suportes e riscadores 

 

 

Escuta, fala, pensamento e imaginação | 2º semestre 

● (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos expressando os seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. 

● (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando a escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção 

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

● (EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos. 



 

● (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 

assistidos etc. 

● (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente com base em imagens e temas sugeridos. 

● (EI02EF07) Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais. 

● (EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com 

diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, 

notícias etc.). 

● (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e 

outros sinais gráficos. 

 

Estratégias 

Roda literária diária (diversos gêneros textuais) 

Manuseio de livros infantis 

Roda de conversa 

Produção escrita (adulto como escriba) 

Contato com meios de pesquisa 

Jogo simbólico 

Uso de diferentes suportes e riscadores 


