
 

 

 

Planejamento Anual 2022 

Campos de experiências Série: Grupo 2  Educação Infantil 

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

 

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações | 1º semestre 

● (EI01ET01) Explorar e descobrir propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura). 

● (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (texturas, massas, tamanhos). 

● (EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover, 

etc.) na interação com o mundo físico. 

● (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.). 

● (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas. 

● (EI02ET03) Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela.  

● (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, abaixo, entre e do 

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

● (EI02ET05) Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, 

etc.). 

● (EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).  

 

Estratégias 

Roda de conversa 

Brincadeiras (com o grupo e intergrupo) 

Calendário 

Coleções 

Jogos envolvendo raciocínio lógico 

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações | 2º semestre 

● (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (texturas, massas, tamanhos). 

● (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.). 

● (EI02ET03) Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela.  

● (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, abaixo, entre e do 

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

● (EI02ET05) Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, 

etc.). 

● (EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). 

● (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

 

Estratégias 

Roda de conversa 

Brincadeiras (com o grupo e intergrupo) 

Calendário 

Coleções 

Jogos envolvendo raciocínio lógico 


