
 

Planejamento Anual 2022 

Campos de experiências Série: Grupo 4  Educação Infantil 

Professores: Giulia Ricci e Ticiane Franciozi 

Corpo, gestos e movimentos | 1º semestre 

● (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. 

● (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no 

alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas. 

● (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. 

● (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música. 

● (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, 

escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

● (EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e 

aparência. 

● (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

● (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

Estratégias 

● Roda de conversa 

● Leitura de histórias 

● Brincadeiras 

● Jogos coletivos 

● Projetos  

● Percursos investigativos 

● Atividades físicas e motoras 

● Atividades de comando com o corpo 

● Música e dança 

● Jogos teatrais 

● Exploração de materiais e do ambiente externo 
 

Corpo, gestos e movimentos | 2º semestre 

● (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música. 

● (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, 

escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

● (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades 

artísticas como dança, teatro e música. 

● (EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e 

aparência. 

● (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 

necessidades em situações diversas 

● (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

● (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
 

Estratégias 

● Roda de conversa 

● Leitura de histórias 

● Brincadeiras 

● Jogos coletivos 

● Projetos  

● Percursos investigativos 

● Atividades de comando com o corpo 

● Atividades físicas e motoras  

● Música e dança 

● Jogos teatrais 

● Exploração de materiais e do ambiente externo 


