
 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Berçário II 

 

O eu, o outro e o nós  

 Percepção de que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. 

 Interação com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar materiais, objetos e 

brinquedos. 

 Comunicação sobre suas necessidades, desejos, emoções, utilizando gestos, balbucios e 

palavras.  

 Comunicação com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender. 

 Reconhecimento do seu corpo e expressando suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso. 

 Interação com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio 

social. 

 Compartilhamento dos objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. 

 Percepção de que as pessoas têm características físicas diferentes. 

 Aprendizagem sobre o respeito de regras básicas de convívio social nas interações e 

brincadeiras. 

 Experimentação de sabores, percepção de cheiros e escolhendo o que quer comer.  

 Identificação de texturas e sons no ambiente. 

 Brincadeiras diante do espelho, observando os próprios gestos ou imitando os outros. 

 Participação em histórias lidas ou contadas pela professora e cantando com ela e as crianças. 

Corpo, gestos e movimentos  

 Movimentação das partes do corpo exprimindo corporalmente emoções, necessidades e 

desejos. 

 Experimentação de possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes. 

 Exploração de formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) combinando 

movimentos e seguindo orientações. 

 Imitação de gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 

 Utilização dos movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando as possibilidades de 

manuseio de diferentes materiais e objetos. 

 Apropriação de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si, nos jogos e brincadeiras. 



 

 

 Participação do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 

Traços, sons, cores e formas  

 Exploração de sons produzidos com o próprio corpo e com objetos cotidianos. 

 Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar ritmos diversos. 

 Exploração de diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias. 

 Utilização de diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias. 

 Utilizar materiais moldáveis (massa de modelar, argila), explorando cores, texturas, planos, 

superfícies, formas e volumes. 

 Traçando marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. 

Escuta, fala, pensamento e imaginação  

 Reconhecimento do seu nome e reconhecimento dos nomes das pessoas com quem convive. 

 Demonstração de interesse ao ouvir a leitura de poemas, apresentação de músicas e ao ouvir 

histórias lidas ou contadas. 

 Comunicação com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas 

de expressão. 

 Expressão dos desejos, necessidades, sentimentos e opiniões com crianças e adultos. 

 Reconhecimento de elementos das ilustrações de histórias, apontando-as, e imitando as 

variações de entonação e gestos realizados pelos adultos ao ler histórias e ao cantar. 

 Conhecimento e manipulação de materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores. 

 Expressão oral sobre histórias, personagens, imagens.  

 Formulação de respostas e questões sobre fatos, personagens e cenários. 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações  

 Exploração e descobertas das propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura). 

 Observação e reprodução de  situações do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, 

chuva etc.). 

 Exploração das relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) 

na interação com o mundo físico. 

 Exploração do ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas.  

 Identificando relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do 

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



 

 

 Manipulação, exploração e observação de materiais diversos comparando semelhanças e 

diferenças entre as características e propriedades dos objetos (sonoridade, textura, massa, 

tamanho, posição). 

 Manipulação, experimentação, organização e exploração do espaço por meio de experiências 

de deslocamentos de si e dos objetos.  

 Classificação de objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma). 

 Vivencias de diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, 

balanços etc). 


