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I
Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando

diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação

à cultura e às diferenças entre as pessoas.

Trabalhar em equipe e promover discussões sobre o cotidiano que levem ao

desenvolvimento de ideias e a realização prática, exercitando o respeito aos colegas e às

suas ideias.

II

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com

diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a

produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e

relacionais.

Expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos

que levem ao entendimento mútuo, por meio do domínio de repertórios da comunicação

como acesso à diferentes plataformas e linguagens.

III

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão

da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades

da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes,

desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se

posicionando.

Investigar causas, formular e resolver problemas no mundo real e propor soluções,

desenvolvendo habilidades e o processo cognitivo, como a atenção, memória, percepção e

o raciocínio.

IV
Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções,

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e

fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as

artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.

Compreender e utilizar tecnologias de forma crítica, significativa e ética, propiciando

comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e

exercer protagonismo e autoria.

V
Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções,

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de

diferentes linguagens.

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, objetivando formular,

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, e tendo como base os

direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável e a ética.

VI
Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de

cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em

seu contexto familiar e comunitário.

Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e valorizar-se, reconhecendo suas

emoções e as dos outros.
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