
 

 

Planejamento Anual 2022 

Campos de experiências Série: Grupo 2  Educação Infantil 

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

 

O eu, o outro e o nós | 1º semestre 

● (EI01EO01) Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. 

● (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

● (EI01EO02) Perceber as possibilidades e os limites do seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa. 

● (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. 

● (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender. 

● (EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeiras e descanso. 

● (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças. 

● (EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

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

 

Estratégias 

● Roda de conversa 

● Roda literária diária 

● Brincadeiras 

● Autonomia nos momentos da rotina 

● Exploração de diversos espaços 

 

O eu, o outro e o nós | 2º semestre 

● (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

● (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. 

● (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender. 

● (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças. 

● (EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

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

 

Estratégias 

● Roda de conversa 

● Roda literária diária 

● Brincadeiras 

● Autonomia nos momentos da rotina 

● Exploração de diversos espaços 


