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5 campos de experiências que envolvem a BNCC na 
educação infantil.

1. Corpo, gestos e movimentos.

Os estudantes, desde cedo, precisam ter chances de reconhecer espaços e objetos, 

utilizando o corpo, os sentidos e os movimentos. Essa postura é importante para 

estabelecer relações e produzir conhecimento sobre si mesmos, o outro e o local em 

que vivem..

 2.     Traços, sons, cores e formas.

O desenvolvimento do senso crítico é um dos pilares da BNCC na educação infantil. 

Por esse motivo, é positivo que as crianças tenham contato com diferentes formas de 

manifestações culturais (artes visuais, cinema, música, teatro etc.). Essa iniciativa é 

indispensável para estimular a criatividade, desenvolver a sensibilidade e aprimorar a 

expressão pessoal.

 3.     Escuta, fala, pensamento e imaginação.

A prática da boa convivência envolve a construção de um ambiente em que as 

crianças sejam estimuladas a ouvir e falar. Ou seja, elas precisam ter um espaço 

para compartilhar experiências por meio da cultura oral.

Além de escutar fábulas e outras histórias voltadas para o universo infantil, é 

fundamental que sejam estimuladas a criar cenários e a expor como veem a 

realidade. 

https://questoesconcursopedagogia.com.br/
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/
https://questoesconcursopedagogia.com.br/


Questões Concurso Pedagogia
https://questoesconcursopedagogia.com.br/ 

Em todas as coisas o sucesso depende de uma preparação 
prévia, e sem tal preparação o falhanço é certo.  Confúcio

MAIS DE 5 MIL QUESTÕES POR ASSUNTO: https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/ 

SUPER PREPARADO CURSOS E CONCURSOS
https://questoesconcursopedagogia.com.br/

4.      Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

As instituições de ensino devem oferecer aos alunos a oportunidade de compreender 

a região em que elas moram. Para isso, devem abordar conceitos sobre localização 

(casa, rua, bairros, cidade etc.), período do dia (manhã, tarde e noite) e tempo (hoje, 

ontem, amanhã etc.)

Nesse campo, o trabalho envolve os animais, fenômenos climáticos, a manipulação 

de objetos e a busca por informações para tirar dúvidas. As crianças passam a ter um 

papel ativo no aprendizado quando são convidadas a refletir sobre o que está 

acontecendo ao redor delas.

5. O eu, o outro e o nós

As crianças devem ser estimuladas a conviver com outras pessoas, porque é uma 

maneira de construir o próprio jeito de se manifestar. Isso é essencial também para 

compreenderem que existem formas de vida e opiniões diferentes.

Nessa fase da educação infantil, elas começam a ter mais senso sobre autonomia, 

reciprocidade e cuidado consigo mesmas. Essas ações podem ser consolidadas com 

a criação de oportunidades para os alunos conhecerem outros grupos culturais e 

sociais.
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1)(BANCA: AMEOSC) Para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário 

que sistemas, redes e escolas garantam, segundo a Base Nacional Comum Curricular:

A) O ensino de competências gerais singulares em cada região brasileira.

B)Programas alternativos de ensino à distância para famílias necessitadas.

C) Formas de acesso de professores à educação continuada.

D) Um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes.

2)(BANCA: VUNESP) De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, na Educação Infantil 

vem se consolidando, nas últimas décadas, a concepção que vincula.

A) educar e proteger, entendendo a proteção como defesa dos direitos das crianças, 

primordialmente à educação.

B) ensinar e cuidar, entendendo o ensino como preservação dos conhecimentos construídos 

socialmente.

C) instruir e formar, entendendo a instrução como transmissão de conteúdos científicos 

relevantes às crianças.

D) educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo.

E) educar e formar, entendendo a formação como preparação das novas gerações para um 

futuro profissional promissor.

3)(BANCA: FAUEL) A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) ressalta os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil para bebês (zero a 1 ano e 6 meses), 

entre eles, destacam vários objetivos, EXCETO:

A) Interagir com crianças de outras faixas etárias ao explorar os brinquedos.

B) Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras.

C) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais 

participa.

D) Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos.
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ESTÁ PREPARANDO PARA CONCURSOS E SELEÇÕES?

Precisa de Cursos Gratuitos?

Precisa de Certificados Para Provas de Títulos?

E resolver muitas questões?

CONHEÇA CURSOS PREPARATÓRIOS GRATUITOS!
https://superpreparadocursos.com.br/preparatorio/   

Conheça o Material com Mais de 5000 Questões:
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/ 
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CANAL SUPER PREPARADO 
https://www.youtube.com/channel/
UC7tIsrj35rhTHaxCYYgRhbQ 

NOSSO INSTAGRAM
https://www.instagram.com/professor_s
uper_preparado/ 

GRUPO FACEBOOK 
https://www.facebook.com/groups/
2020218781542603 

GRUPO TELEGRAM
https://t.me/joinchat/TWNmYrXYSx
f2tkTj 

CURSOS GRATUITOS
https://superpreparadocursos.com.
br/ 

OUTROS MATERIAIS 
https://professorpreparado.com.br/
mais-materiais/ 
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