
 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Maternal I 

 

O eu, o outro e o nós  

• Reconhecimento da própria imagem e a dos colegas, identificando e comparando semelhanças e 

diferenças físicas.  

• Reconhecimento do próprio nome ao ser chamado durante as diferentes situações.  

• Aquisição gradativa de hábitos de higiene relacionados às atividades diárias.  

• Participação na organização e arrumação dos materiais da classe, após brincadeiras e atividades.  

• Reconhecimento de algumas regras nas situações lúdicas, como nas brincadeiras.  

• Reconhecimento de que, em situações de convivência coletiva, há modos de se relacionar que 

garantem a interação harmoniosa. 

• Ampliação das relações sociais, aprendendo aos poucos a respeitar a diversidade étnico-cultural.  

• Desenvolvimento de comportamentos de ajuda e colaboração.  

• Utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, oral) para expressar ideias, sentimentos e 

necessidades. 

• Apropriação de alguns procedimentos próprios dos momentos de alimentação, desenvolvendo 

gradativa autonomia e diminuindo a necessidade de ajuda do educador.  

• Participação em ações combinadas pelo grupo, como as de organização dos objetos e brinquedos 

utilizados, reconhecendo seus lugares.  

• Utilização de expressões como “por favor”, “obrigado”, “com licença” durante as atividades, 

percebendo que pode falar com as outras crianças em vez de empurrar, agarrar ou morder. 

Corpo, gestos e movimentos  

• Identificação das diferentes partes do corpo, apontando-as e nomeando-as em si e no outro.  

• Observação de imagens de figuras humanas, em fotografias e representações plásticas, descrevendo-

as e imitando com o corpo suas posturas.  

• Representação gradativa da figura humana, seja em partes ou inteira.  

• Participação em brincadeiras diversas, interagindo com os colegas.  

• Percepção de que as pessoas diferem umas das outras pelas características físicas: altura, cor da pele, 

cor do cabelo, etc.  

• Participação em situações de brincadeiras e jogos que permitem a movimentação e a exploração do 

espaço e a observação de si mesmo e dos colegas.  

• Utilização das habilidades motoras, como preensão mais exata e locomoção mais coordenada, para 

explorar e interagir com o meio. 

• Utilização dos órgãos sensoriais para explorar e conhecer os objetos: texturas, cores, sabores e sons. 



 

 

• Participação em atividades que envolvem histórias, brincadeiras, jogos e canções que digam respeito 

às culturas africana e afro-brasileira. 

• Exploração dos órgãos sensoriais para reconhecer texturas, odores e sabores de frutas.  

• Criação de combinações de movimentos corporais, ao som das músicas aprendidas, desenvolvendo 

atitude de confiança quanto à capacidade motora e partilhando com os colegas as descobertas. 

Traços, sons, cores e formas  

• Utilização de diversos materiais e instrumentos de expressão plástica para ampliar seus recursos 

expressivos.  

• Desenvolvimento das habilidades motoras por meio de movimentos e deslocamentos, alternando 

diferentes direções e velocidade.  

• Aperfeiçoamento das habilidades manuais, manipulando materiais de expressão gráfica, objetos e 

brinquedos diversos.  

• Exploração e identificação do som de instrumentos musicais conhecidos.  

• Audição e apreciação de diferentes estilos musicais.  

• Utilização de materiais (giz de cera, tintas variadas, cola colorida, carvão, etc.) para expressar ideias, 

sentimentos e elementos da cultura. 

• Participação em atividades que envolvem a confecção de brinquedos e instrumentos musicais ligados 

às culturas africana e afro-brasileira.  

• Utilização de materiais (giz de cera, tintas variadas, cola colorida, carvão, etc.) para expressar ideias, 

sentimentos e elementos da cultura.  

• Ampliação das possibilidades de expressão corporal participando de cantigas de roda, danças 

folclóricas e danças improvisadas.  

• Reconhecimento de diferentes sons, explorando instrumentos musicais infantis ou construídos em 

classe com materiais recicláveis. 

• Confecção de brinquedos, acessórios para faz de conta, etc., utilizando diversos materiais.  

• Desempenho de diferentes papéis nas situações de faz de conta (jogos simbólicos). 

• Dramatização livre de histórias que ouviu ou vivenciou, buscando expressar sentimentos e 

pensamentos pelos movimentos corporais.  

• Criação de objetos e seres com massinha de modelar, como pães, ovos, animais, descobrindo formas 

de materializá-los com base nas referências com que teve contato. 

Escuta, fala, pensamento e imaginação  

• Utilização da linguagem oral, ampliando progressivamente o vocabulário, construindo frases mais 

completas e complexas.  

• Utilização da linguagem não verbal como suporte da comunicação oral, expressando-se por meio de 

mímicas ou gestos.  



 

 

• Interpretação de imagens, apontando elementos indicados pelo adulto, falando o nome dos que 

conhece.  

• Participação em situações de leitura e de escrita, observando a existência dessas formas de 

comunicação.  

• Participação em atividades que envolvam histórias e brincadeiras, jogos e canções que digam 

respeito às tradições culturais da sua comunidade e de outros grupos.  

• Leitura das imagens apresentadas a fim de compreendê-las: apontando elementos indicados pelo 

professor, falando o nome dos que conhece, identificando ações que podem ser inferidas por meio da 

observação.  

• Identificação de objetos, animais, personagens nos diferentes suportes oferecidos: livros, revistas, 

imagens, brinquedos, quando apontados pelo adulto, falando o nome dos que conhece.  

• Participação em situações de conversa com os colegas e o professor (roda de conversa e pela 

iniciativa da própria criança), ampliando seus recursos expressivos.  

• Participação em práticas de uso social da leitura e de escrita, reconhecendo esse tipo de comunicação 

de ideias.  

• Utilização da linguagem oral com a intenção de informar algo referente a si próprio, expressando-se 

cada vez mais com clareza e fluência.  

• Reconhecimento de passagens das histórias ouvidas, apontando, em imagens que lhe são 

apresentadas, a cena que se refere ao que é indicado pelo educador.  

• Manuseio de diferentes materiais de registro, produzindo rabiscos e garatujas, ampliando a 

percepção sobre a função e o significado dos seus registros. 

• Participação de práticas de uso social da leitura e de escrita, prosseguindo no processo de letramento. 

• Participação em momentos de contar e ler histórias, fazendo vozes de personagens, sons de 

fenômenos naturais, etc.  

• Ampliação do vocabulário por meio de diálogo, canções e histórias, internalizando novas palavras e 

expressões. 

• Participação em rodas de leitura de livre escolha do aluno para “ler” ou recontar histórias conhecidas 

durante o ano.  

• Leitura de imagens (ilustrações e fotografias) que lhe são apresentadas, demonstrando compreendê-

las: apon tando elementos indicados pelo educador, falando o nome dos que conhece, identificando 

ações que podem ser inferidas por meio da observação, etc.  

• Exploração de diferentes materiais de registro, produzindo rabiscos e garatujas, ampliando a 

percepção da função e do significado dos seus registros.  

• Relato de experiências e situações vividas em brincadeiras, festas, passeios, com a mediação do 

educador e com o auxílio de recursos visuais, como ilustrações e fotografias.  



 

 

• Reconhecimento de que seus relatos orais podem ser escritos e lidos pelo educador, sendo esta outra 

forma de registrar as suas experiências.  

• Relato dos eventos ocorridos durante o ano, rememorando, por meio de fotografias impressas e/ou 

projetadas, o que foi vivenciado, expressando sua opinião. 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações  

• Construção da noção de espaço, explorando e manipulando objetos tridimensionais.  

• Reconhecimento de semelhanças e diferenças entre elementos diversos pela comparação de atributos 

em relação ao tamanho.  

• Reconhecimento dos números em situações do cotidiano, compreendendo gradativamente a função 

social deles.  

• Percepção espacial de situações que envolvam noções de posição, como: em cima, embaixo, dentro, 

fora, perto, longe, frente, atrás, ao lado de, utilizando gradativamente estes termos.  

• Construção da noção de tempo percebendo, nas experiências vivenciadas, que há diferentes 

momentos que se sucedem ao longo do dia. 

• Emprego da contagem oral nas brincadeiras, jogos e situações nas quais reconheçam sua 

necessidade. 

• Representação de quantidades com os dedos ou com outros objetos físicos, para resolver situações-

problema (expressar a própria idade, etc.).  

• Investigação dos objetos, utilizando a linguagem para descrever seus atributos: cor, tamanho, forma, 

espessura, peso, texturas, etc.  

• Reconhecimento das diferenças e semelhanças entre a própria organização familiar e a de outras 

crianças.  

• Identificação dos membros da própria família e de seus respectivos nomes. 

• Identificação de alguns animais da fauna africana e brasileira em imagens diversas, aprendendo o 

nome de alguns deles.  

• Imitação das características físicas de alguns animais, como andar de formas diferentes, fazer sons, 

utilizando o corpo como ferramenta para explorar diferentes movimentos.  

• Desenvolvimento de atitudes de cuidados em relação aos animais, percebendo que é possível o 

convívio harmonioso entre todos os seres.  

• Participação de atividades que envolvam processos de culinária.  

• Identificação das diferenças entre os objetos, distinguindo o significado de igual e diferente; grande 

e pequeno, adquirindo, gradativamente, noções de classificação. 

• Participação em atividades que exploram as noções de dimensão, massa, capacidade e temperatura, 

como na exploração das frutas e na elaboração de salada de frutas, em modelagens, na adivinhação do 

conteúdo da caixa surpresa, etc.  



 

 

• Observação das diferenças e semelhanças entre o estado inicial e final das misturas nas atividades de 

culinária e nas que envolvem tintas.  

• Identificação e representação das quantidades com os dedos ou com outros objetos físicos, para 

resolver situações-problema propostas pelo educador.  

• Identificação, por meio de imagens e da interação com brinquedos em situação de faz de conta, de 

características de ambientes rurais (como uma fazenda), expressando sua percepção do que captou 

desse ambiente.  

• Descoberta das transformações que ocorrem com as sementes quando são colocadas para germinar.  


