
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

Crianças de 2 anos 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS 
ATIVIDADES INTERESSANTES 

 
É capaz de participar em atividades 
com outras crianças, como ouvir 
histórias e cantar com o grupo, 
porém por um curto período. 
 

 
Contar histórias diariamente: ler  livros, utilizar fantoches ou 
objetos para contar  de memória. 
Roda de Cantoria: ensinar músicas com gestos (Pintinho 
Amarelinho, Encontrei uma Casinha, A Janela). 
Caixa Surpresa: colocar  um brinquedo ou um objeto instigante 
(caixinha de música, por exemplo) e fazer o maior mistério para 
abrir a caixa. 
 

 
Imita o comportamento dos adultos 
nas brincadeiras: fazer comida, cuidar 
de um bebê, folhear o livro.  
 

 
Montar pelo menos 3 cantos de faz de conta na sala: pode ser 
cozinha, pet shop, quarto de bebê, lavanderia, fazendinha, super 
heróis, garagem, etc. 
Montar o Canto da Leitura e mantê-lo sempre organizado.  Sentar 
nesse canto durante o momento de diversificado para ser modelo 
de leitor para as crianças.  
 

 
Seu equilíbrio e coordenação motora 
aumentam, já é capaz de saltar, subir 
a escada de um escorrega e imitar 
movimentos demonstrados pelo 
professor.  
 

 
Propor brincadeiras lúdicas, pequenos circuitos, atividades que 
tenham obstáculos, sequências que aumentam o desafio motor 
progressivamente, jogos corporais com música (imitação/danças).  
Ensinar a utilizar os brinquedos do parque: como subir na escada 
do escorrega, sentar no balanço, etc. 
Na areia fazer uma roda, dar 1 balde e 1 pazinha para cada criança 
e ir propondo alguma receita (Vamos fazer um bolo? Então 
coloquem 3 pás de farinha de trigo, agora 2 de açúcar, mexe 
bem.....) 
 

 
Tem maior facilidade para manipular 
e utilizar objetos com as mãos, como 
o giz de cera e a massa de modelar. 
 

 
Nas primeiras semanas utilize folhas de sulfitão ou papel Kraft para 
os desenhos: vale colar no chão, forrar uma mesa de merenda ou 
colar na parede, assim todos podem desenhar juntos.  
Fazer pinturas com as mãos em papéis grandes também é uma 
possibilidade, mas será mais tranquilo se fizer com metade da 
turma de cada vez.  Aproveite o calor e deixe-os sem camiseta e 
descalços para que possam se lambuzar com as tintas, informe as 
famílias no dia anterior (tal atividade será vista no vídeo que 
passaremos na reunião de pais). 
Forrar com um plástico a mesa de modelagem e insira alguns 
instrumentos como palito de sorvete, forminhas e cortadores de 
plástico.  Também é interessante que seja uma atividade dirigida 
(como na areia) por que as crianças vão querer colocar a massinha 
na boca, tomar o pedaço do colega o que certamente requer a 
mediação do adulto. 
Montar um canto com objetos de manipulação e encaixe como 
potes de plástico com tampas que rosqueiam, tampas coloridas 
grandes, animais de plástico pequenos.  



 

Elaboração: Leninha Ruiz 

 

Na reunião de pais peça a colaboração para que ajudem a ampliar 
a coleção da sala (é fundamental mostrar alguns objetos para que 
compreendam o que está sendo pedido). 
 

 
A verbalização de palavras e 
expressões é intensa, mas ainda 
utiliza linguagem não verbal para 
exprimir desejos (empurra o colega, 
toma o brinquedo e sai andando para 
onde quer sem avisar). 
 

Falar sempre corretamente (sem diminutivos ou vícios de 
linguagem) pois as crianças imitam TUDO que o adulto faz. 
Fazer roda de conversa e ter consciência de que os pequenos vão 
falar e não necessariamente conversar, incentive-os e acolha suas 
falas, comente e faça perguntas para incluir a todos nesse 
momento de expressão verbal. 
A melhor maneira de explicar uma atividade é estar sentado em 
roda com as crianças, se estiverem todos em pé (atividade no 
gramado) talvez seja pertinente  o professor se abaixar ou sentar 
numa cadeira pequena para ficar na altura do rosto da criança: 
lembre-se a comunicação deve ser clara e direta, nada de sermões 
para crianças tão pequenas. 
 

 
Nesta fase a birra é uma das formas 
mais comum da criança chamar a 
atenção – geralmente por que não 
conseguiu algo. 
 

 
Fazer birra é comum nessa faixa etária, o importante é deixar o 
momento de crise (quando a criança grita, chora e esperneia) 
passar.  Procure ter muita calma e autocontrole, não deixar a 
criança sozinha, é preciso ampará-la e não fazer a sua vontade 
imediatamente. Se possível afaste-se com ela das outras crianças.  
Depois de um tempo a crise passa e então é possível conversar e 
verificar o que ela de fato quer, incentive-a a falar, expressar o seu 
desejo.   
 

 
Esse espaço fica reservado para outras intervenções/atividades/letra de música  que os professores 
queiram registrar. 
  


