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EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil é a primeira eta-

pa da Educação Básica, o início e a base 

de todo processo educacional. A entrada 

da criança na creche ou nos anos subse-

quentes da Educação Infantil, por vezes, 

é o primeiro afastamento das crianças dos 

seus vínculos afetivos familiares para fa-

zerem parte de uma estrutura de sociali-

zação intencional, marcada por pessoas 

que não fazem parte do convívio familiar. 

 A Educação Infantil ao longo dos 

anos vem trabalhando e reiterando a con-

cepção de cuidar e educar, compreen-

dendo que ambos são inseparáveis no 

processo educativo. Nessa perspectiva, 

as creches e pré-escolas têm como obje-

tivo ampliar o universo de experiências, 

conhecimentos e habilidades das crian-

ças, respeitando sua historicidade, cons-

truída no ambiente familiar e na comuni-

dade a qual vive articulando-os as propos-

tas pedagógicas das instituições escola-

res. 

 Para o trabalho com as crianças 

faz-se necessário primeiramente conhecer 

seus interesses e necessidades, dessa 

forma, o ―cuidar‖ e o ―educar‖ precisam 

estar presentes nas ações pedagógicas 

intencionais que promovam uma visão 

integrada do desenvolvimento da criança 

e que tenha por base o respeito à diversi-

dade, assim, cuidar e educar, são ações 

que explicitam o reconhecimento de que a 

aprendizagem, o desenvolvimento, a pro-

dução de saberes e a constituição do ser, 

ocorrem concomitantemente.  

Para tanto, faz-se necessário com-

preender como se dá essa relação do 

cuidar e educar, tão imprescindível para a 

construção dos saberes, da constituição 

do sujeito, da aprendizagem e do desen-

volvimento, compreendendo que espaço e 

tempo vividos pela criança necessitam de 

intervenções responsivas do docente, 

pois estruturam as brincadeiras e as inte-

rações, favorecendo a imaginação e a 

espontaneidade, garantindo ambientes 

que validem os direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento das crianças (conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar e 

conhecer-se) legitimados pela BNCC. 

 Observa-se que os volumes do Re-

ferencial Curricular Nacional para a Edu-

cação Infantil (1998) apontam que a con-

cepção de infância relaciona-se à criança 

como sujeito histórico, social, econômico, 

político e cultural, considerando o contex-

to no qual está inserida. Assim, é impres-

cindível falar de infâncias, no plural, pois 

influenciam-se pela cultura local em que 

estão inseridas nas diversas regiões do 

nosso país, estando influenciadas aos 

modos como a sociedade local as define. 

 Pensando nessas ―infâncias‖ é im-

prescindível observar quem é essa crian-

ça, seus diferentes contextos e dessa 

forma propor uma educação infantil que 

tenha um olhar para as questões locais 

sem perder de vista a questão global. 

 Em meio a esta diversidade de in-

fâncias, encontra-se algo comum entre 

elas: o brincar! Este, por excelência, faz 

parte da vida da criança desde a mais 

tenra idade. Nesse sentido, é possível 

afirmar que o brincar é a linguagem uni-

versal das crianças e por meio dele inicia 

e aprimora suas interações. Assim, a 

BNCC traz o Brincar e a Interação como 

eixos estruturantes da Educação Infantil.  

Com base nas Diretrizes Curricula-

res Nacionais da Educação Infantil a cri-

ança é compreendida como sujeito histó-

rico e de direitos, que nas interaçõese 

práticas do cotidiano, vivencia e constrói 

sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, aprende, observa, ex-

perimenta, narra, questiona e constrói 



 

   

 
 

sentido sobre a natureza e a sociedade, 

produzindo cultura¹. 1- BRASIL, Práticas 

Cotidianas na Educação Infantil – Ba-

ses para a reflexão sobre as orienta-

ções curriculares – Brasília/2009. 

 Logo, a escola tem a função de 

revelar em suas ações o compromisso 

com a formação e o desenvolvimento ple-

no. Compromisso consagrado nas apren-

dizagens essenciais e nas competências 

gerais da BNCC, normativa que visa ga-

rantir igualdade de acesso, permanência, 

aproveitamento e equidade.  

À vista disso, faz-se necessário 

compreender a sociedade atual com to-

dos seus avanços e suas tecnologias, 

além de olhar para o sujeito aprendente, 

observando a originalidade do seu per-

curso individual de modo a colocar a cri-

ança no centro da ação educativa em to-

dos os seus aspectos: cognitivos, afetivos, 

corpóreos, estéticos e éticos.  

Para isso, a escola precisa ser um 

lugar de acolhimento, com condições que 

favoreçam todas as crianças, oportuni-

zando o seu bem-estar no ambiente esco-

lar. Para dar conta dessa demanda, os 

professores da Educação Infantil necessi-

tam conhecimento das bases científicas 

do desenvolvimento da criança, para isso, 

além da formação universitária, faz ne-

cessária a formação contínua possibilitan-

do constante reflexão sobre as práticas e 

estratégias que visam à aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças.  

Considerando a organização curri-

cular proposta na BNCC para Educação 

Infantil, este se apresenta estruturado em 

cinco Campos de Experiências e partir 

desses são definidos os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Os 

―campos de experiências‖ representam as 

vivências pelas quais as crianças expres-

sam e interage nas diversas situações 

que promovem à exploração, a imagina-

ção, a pesquisa, a expressão, o movimen-

to, a descoberta, entre outros.  

Isso, por considerar a criança como 

central, os campos de experiências com-

põem uma estrutura curricular que coadu-

na com as situações e as experiências 

concretas vividas pelas crianças relacio-

nando-as com o patrimônio cultural no 

qual a criança está inserida.  

Para a Educação Infantil, a BNCC, versão 

homologada em 20/12/2017, foram pro-

postos cinco campos de experiência: 1) o 

eu, o outro e o nós; 2) corpo, gestos e 

movimentos; 3) traços, sons, cores e for-

mas; 4) escuta, fala pensamento e imagi-

nação; e, 5) espaços, tempos, quantida-

des, relações e transformações. Esses 

por meio dos eixos estruturantes intera-

ções e brincadeiras garantirão os direitos 

de conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar-se e conhecer-se.  

De modo a tornar viável o trabalho 

com os campos de experiência, garantin-

do os direitos de aprendizagem por meio 

das interações e brincadeiras, a BNCC 

traz como marcadores da progressão, os 

subgrupos por idade e demanda cogniti-

va, marcada pela complexidade de cada 

faixa etária. Assim, a divisão ficou seguin-

te forma:  

 

  
Bebês (zero 
a 1 ano e 6 
meses) 

Crianças bem 
pequenas (1 
ano e 7 meses 
a 3 anos e 11 
meses)  
 

Crianças 
pequenas 
(4 anos a 
5 anos e 
11 meses) 

  

 A Educação Infantil que se 

pretende trabalhar, levando em conside-

ração o proposto na BNCC, considera a 

centralidade dos sujeitos da aprendiza-

gem. Dessa forma, a Educação Integral 

reconhece e valoriza as especificidades 

de cada etapa como imprescindível para a 



 

   

 
 

formulação e implementação do Projeto 

Político Pedagógico. 

 Assim, a Educação Inte-

gral atenta para as especificidades de ca-

da faixa etária, como imprescindível para 

a elaboração do projeto político pedagógi-

co, reconhecendo a infância como um 

tempo-espaço em que a criança é reco-

nhecida como produtora de cultura. 

Por isso, é responsabilidade de todos os 

envolvidos em uma educação de qualida-

de, proporcionar condições para o desen-

volvimento integral de nossas crianças, 

superando rupturas, indo a busca de uma 

educação integradora de 5 tempos, espa-

ços e percursos de aprendizagem signifi-

cativos para todas as crianças.  

Por fim, a criança quando considerada 

sujeito competente e de direitos, exige 

dos educadores o desenvolvimento de 

oportunidades educativas diversificadas 

por meio de múltiplas linguagens, além de 

focar nas necessidades de proteção e de 

socialização, levando em consideração a 

subjetividade, a cultura, às questões étni-

co-raciais e de gênero.  

CURRÍCULO PAULISTA – Versão 2 – 

Educação Infantil – São Paulo/2019 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Os projetos políticos pedagógicos 
revelam as concepções e as práticas de 
cada rede e, mais especificamente, expli-
citam a identidade da unidade de educa-
ção infantil que, presente em um determi-
nado contexto social, deve atender aos 
anseios da comunidade onde está inseri-
da. Assim, como ponto de partida, a insti-
tuição de Educação Infantil deve construir 
seu projeto político pedagógico conside-
rando os processos democráticos e parti-
cipativos, tendo como instrumentos possí-
veis a avaliação institucional com a parti-
cipação das crianças, da equipe da esco-
la, das famílias. Deste modo, os anseios 
da comunidade escolar são acolhidos, 
organizados e significados por meio do 
currículo que, contextualizado, deve con-
templar os diferentes tempos, espaços e a 
cultura local, com vistas a aprofundar as 
experiências que promovam a aprendiza-
gem e o desenvolvimento das crianças. 
CURRÍCULO PAULISTA: UMA CONS-

TRUÇÃO COLABORATIVA 

Em 2006, a LDB passa por alterações e 

reduz o período da Educação Infantil para 

0 a 5 anos em razão da ampliação do En-

sino Fundamental para 9 anos. Em 2013 

é regulamentada a Lei nº 12.796/2013, 

que inclui na LDB a obrigatoriedade da 

matrícula de todas as crianças de 4 e 5 

anos na Educação Infantil. Nesse percur-

so histórico de avanços e conquistas da 

Educação Infantil brasileira, em dezembro 

de 2017 é homologada a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), atendendo à 

Constituição Federal/88 e a LDB/96 e con-

templando em seus princípios as Diretri-

zes Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil (DCNEI, Resolução CNE/ CEB nº 

5/2009). Como desdobramento desse 

processo, a construção do Currículo Pau-

lista para a Educação Infantil traz como 

premissas o binômio educar e cuidar, as 

interações e brincadeiras e a garantia dos 

direitos de aprendizagem e desenvolvi-

mento das crianças – conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar e conhecer-

se, contempladas na BNCC. No cenário 

estadual, de acordo com a Pesquisa Na-

cional por Amostra Domiciliar (PNAD), são 

atendidas aproximadamente 40% das cri-

anças na creche e cerca de 93% das cri-

anças na pré-escola, dados que apontam 

para a necessidade de políticas públicas 

voltadas a essa etapa da Educação Bási-

ca, como forma de atendimento à meta 01 

do Plano Nacional de Educação (PNE, de 

25 de junho de 2014), que versa sobre a 

universalização da pré-escola e da ampli-

ação na oferta de creche. O Estado de 

São Paulo é constituído por uma popula-

ção representativa de diversas regiões do 

país. Tal especificidade evidencia a ne-

cessidade de se considerar a diversidade 



 

   

 
 

cultural no momento da construção do 

Currículo Paulista. Como previsto na LDB, 

os municípios têm autonomia para definir 

as políticas públicas que viabilizem a ofer-

ta e o acesso a um atendimento de quali-

dade, de forma a respeitar o contexto so-

cial, histórico e cultural em que estão inse-

ridos. Nessa perspectiva, coube a esse 

currículo assegurar princípios para o 

atendimento à criança pequena nas cre-

ches e na pré-escola, instituições que de-

vem acolhê-la e partilhar com sua família 

e/ou responsáveis os cuidados a que tem 

direito na infância — com seu corpo e 

pensamento, seus afetos e sua imagina-

ção — e garantir as aprendizagens es-

senciais, respeitando a história construída 

no ambiente familiar e/ou na comunidade 

em que vive. 

 
IDENTIDADE E FINALIDADE DA EDU-

CAÇÃO INFANTIL: UM PERCURSO 

HISTÓRICO 

Recuperar a história da Educação Infantil 

no Brasil contribui para compreendermos 

o que a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) representa em termos de direito à 

criança para esta etapa da educação. Sa-

ber de onde partimos, onde estamos e 

aonde queremos chegar possibilita traçar 

novos  

caminhos auxiliados pelo  

Currículo Paulista. 

Em 1940  as ações de governo se 

efetivaram com foco na filantropia, 

no higienismo, na puericultura; 

Na década 1950 Sob a responsabili-

dade de sociedades filantrópicas, havia 

como objetivo suprir as necessidades ad-

vindas da pobreza; 

1964 Criada a Fundação Nacional 

de Bem-Estar do Menor (FUNABEM), 

tendo como proposta a educação com-

pensatória 

1966 Seminário sobre Creches   

A primeira ação voltada à infância 

em âmbito estadual sem abandonar o hi-

gienismo e assistencialismo, é defendida 

a creche como ―um serviço capaz de ga-

rantir o desenvolvimento.  

Década 1970 Lei nº 5.692, de 1971, 

define a função social da Educação Infan-

til e reconhece sua importância como eta-

pa educacional, cap. 6, artigo 61 

1980 Marcada por movimentos pró-

creches, apresentava várias reivindica-

ções aos poderes públicos. 

Em 1990 A CF ratifica à criança de 0 

a 6 anos o direito de frequentar creches e 

pré-escolas. Na LDBN (Lei nº 

9.394/1996), a E.I. é integrada à Educa-

ção Básica 

2006 LDB reduz o período da Edu-

cação Infantil para 0 a 5 anos em razão 

da ampliação do Ensino Fundamental pa-

ra 9 anos. Em 2013 é regulamentada a 

Lei nº 12.796/2013, que inclui na LDB a 

obrigatoriedade da matrícula de todas as 

crianças de 4 e 5 anos na Educação In-

fantil 

Nesse percurso histórico de avanços e 

conquistas da Educação Infantil brasileira, 

em dezembro de 2017  

é homologada a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), atendendo à Constitui-

ção Federal/88 e à LDB/96 e contemplan-

do em seus princípios as Diretrizes Curri-

culares Nacionais da Educação Infantil 

(DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009).  

(...)Como desdobramento desse proces-

so, a construção do Currículo Paulista 

para a Educação Infantil traz como pre-

missas o binômio educar e cuidar, as inte-

rações e brincadeiras e a garantia dos 

direitos de aprendizagem e desenvolvi-

mento das crianças – conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar e conhecer-

se, contempladas na BNCC. 

Assim: 



 

   

 
 

O Currículo Paulista assegura prin-

cípios para o atendimento da criança pe-

quena nas creches e na pré-escola, insti-

tuições que devem acolhê-la e partilhar 

com sua família e/ou responsáveis os cui-

dados a que tem direito na infância – com 

seu corpo e pensamento, seus afetos e 

sua imaginação – e garantir as aprendi-

zagens essenciais, respeitando a história 

construída no ambiente familiar e/ou na 

comunidade em que vive. 

As DCNEI definem o cuidar e edu-

car crianças de 0 a 5 anos de idade 

com finalidade dessa primeira etapa de 

Educação Básica. 

 Nesse sentido, determinam, em seu 

art. 7º, que as IEI garantam o cumprimen-

to dessa finalidade: 

I. Oferecendo condições e recursos para 

que as crianças usufruam seus direitos 

civis, humanos e sociais; 

II. Assumindo a responsabilidade de 

compartilhar e complementar a educação 

e cuidado das crianças com as famílias; 

III. Possibilitando tanto a convivência entre 

crianças e entre adultos e crianças quanto 

à ampliação de saberes e conhecimentos 

de diferentes naturezas; 

IV. Promovendo a igualdade de opor-

tunidades educacionais entre crianças de 

diferentes classes sociais no que se refere 

ao acesso a bens culturais e às possibili-

dades de vivências da infância;  

V. Construindo novas formas de sociabili-

dade e de subjetividade comprometidas 

com a ludicidade, a democracia, a susten-

tabilidade do planeta e com o rompimento 

de relações de dominação etária, socioe-

conômica, étnico racial, de gênero, regio-

nal, linguística e religiosa. 

(BRASIL, CNE/ CEB, 2009, p.2)

PRINCÍPIOS BÁSICOS  

 

a) Princípios éticos: valoriza-
ção da autonomia, da responsabilidade, 
da solidariedade e do respeito ao bem 
comum, ao meio ambiente e às diferentes 
culturas, identidades e singularidades. 
Cabem às instituições de Educação Infan-
til assegurar às crianças a manifestação 
de seus interesses, desejos e curiosida-
des ao participar das práticas educativas, 
valorizarem suas produções, individuais e 
coletivas, e trabalhar pela conquista por 
elas da autonomia para a escolha de brin-

cadeiras e de atividades e para a realiza-
ção de cuidados pessoais diários. Tais 
instituições devem proporcionar às crian-
ças oportunidades para ampliarem as 
possibilidades de aprendizado e de com-
preensão de mundo e de si próprio trazi-
das por diferentes tradições culturais e a 
construir atitudes de respeito e solidarie-
dade, fortalecendo a autoestima e os vín-
culos afetivos de todas as crianças. Des-
de muito pequenas, as crianças devem 
ser mediadas na construção de uma visão 

de mundo e de conhecimento como ele-
mentos plurais, formar atitudes de solida-
riedade e aprender a identificar e comba-
ter preconceitos que incidem sobre as 
diferentes formas dos seres humanos se 
constituírem enquanto pessoas. Poderão 
assim questionar e romper com formas de 
dominação etária, socioeconômica, étni-
co-racial, de gênero, regional, linguística e 
religiosa, existentes em nossa sociedade 
e recriadas na relação dos adultos com as 
crianças e entre elas. Com isso elas po-



 

   

 
 

dem e devem aprender sobre o valor de 
cada pessoa e dos diferentes grupos cul-
turais, adquirir valores como os da invio-
labilidade da vida humana, a liberdade e a 
integridade individuais, a igualdade de 
direitos de todas as pessoas, a igualdade 
entre homens e mulheres, assim como a 
solidariedade com grupos enfraquecidos e 
vulneráveis política e economicamente. 
Essa valorização também se estende a 
relação com a natureza e os espaços pú-
blicos, o respeito a todas as formas de 
vida, o cuidado de seres vivos e a preser-
vação dos recursos naturais.  

b) Princípios políticos: dos di-
reitos de cidadania, do exercício da critici-
dade e do respeito à ordem democrática. 
A Educação Infantil deve trilhar o caminho 
de educar para a cidadania, analisando se 
suas práticas educativas de fato promo-
vem a formação participativa e crítica das 
crianças e criam contextos que lhes per-
mitem a expressão de sentimentos, idei-
as, questionamentos, comprometidos com 
a busca do bem estar coletivo e individu-
alcom a preocupação com o outro e com 
a coletividade. Como parte da formação 
para a cidadania e diante da concepção 

da Educação Infantil como um direito, é 
necessário garantir uma experiência bem 
sucedida de aprendizagem a todas as 
crianças, sem discriminação. Isso requer 
proporcionar oportunidades para o alcan-
ce de conhecimentos básicos que são 
considerados aquisições valiosas para 
elas. A educação para a cidadania se vol-
ta para ajudar a criança a tomar a pers-
pectiva do outro – da mãe, do pai, do pro-
fessor, de outra criança, e também de 
quem vai mudar-se para longe, de quem 
tem o pai doente. O importante é que se 
criem condições para que a criança 
aprenda a opinar e a considerar os senti-
mentos e a opinião dos outros sobre um 
acontecimento, uma reação afetiva, uma 
ideia, um conflito. 
c) Princípios estéticos: valorização da 

sensibilidade, da criatividade, da ludi-
cidade e da diversidade de manifesta-
ções artísticas e culturais. O trabalho 
pedagógico na unidade de Educação 
Infantil, em um mundo em que a re-
produção em massa sufoca o olhar 
das pessoas e apaga singularidades, 
deve voltar-se para uma sensibilidade 
que valoriza o ato criador e a constru-

ção pelas crianças de respostas singu-
lares, garantindo-lhes a participação 
em diversificadas experiências. As ins-
tituições de Educação Infantil precisam 
organizar um cotidiano de situações 
agradáveis, estimulantes, que desafi-
em o que cada criança e seu grupo de 
crianças já sabem sem ameaçar sua 
autoestima nem promover competitivi-
dade, ampliando as possibilidades in-
fantis de cuidar e ser cuidada, de se 
expressar, comunicar e criar, de orga-
nizar pensamentos e ideias, de convi-
ver, brincar e trabalhar em grupo, de 
ter iniciativa e buscar soluções para os 
problemas e conflitos que se apresen-
tam às mais diferentes idades, e lhes 
possibilitem apropriar-se de diferentes 
linguagens e saberes que circulam em 
nossa sociedade, selecionados pelo 
valor formativo que possuem em rela-
ção aos objetivos definidos em seu 
Projeto Político-Pedagógico. 

 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Edu-
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2013 

 

 

A VISÃO DE CRIANÇA: O SUJEITO DO PROCESSO DE EDUCAÇÃO 



 

   

 
 

A criança, centro do planejamento 
curricular, é sujeito histórico e de direitos 
que se desenvolve nas interações, rela-
ções e práticas cotidianas a ela disponibi-
lizadas e por ela estabelecidas com adul-
tos e crianças de diferentes idades nos 
grupos e contextos culturais nos quais se 
insere. Nessas condições ela faz amiza-
des, brinca com água ou terra, faz-de-
conta, deseja, aprende, observa, conver-
sa, experimenta, questiona, constrói sen-
tidos sobre o mundo e suas identidades 
pessoais e coletivas, produzindo cultura. 

―... a criança de 0 a 6 anos é 
complexa, desafiadora, surpreendente 
e exuberante. (...) podemos potencializar 
esse desenvolvimento promovendo expe-
riências lúdicas e estabelecendointera-
ções sociais que impulsionem a  
atividade cerebral.‖ 
(p. 53 – Currículo Paulista 

O conhecimento científico hoje 
disponível autoriza a visão de que desde 
o nascimento a criança busca atribuir sig-
nificado a sua experiência e nesse pro-
cesso volta-se para conhecer o mundo 
material e social, ampliando gradativa-
mente o campo de sua curiosidade e in-
quietações, mediadas pelas orientações, 
materiais, espaços e tempos que organi-
zam as situações de aprendizagem e pe-
las explicações e significados a que ela 
tem acesso. 

O período de vida atendido pela 
Educação Infantil caracteriza-se por mar-
cantes aquisições: a marcha, a fala, o 
controle esfincteriano, a formação da ima-
ginação e da capacidade de fazer de con-
ta e de representar usando diferentes lin-
guagens. Embora nessas aquisições a 
dimensão orgânica da criança se faça 
presente, suas capacidades para discri-
minar cores, memorizar poemas, repre-
sentar uma paisagem através de um de-
senho, consolar uma criança que chora 
etc., não são constituições universais bio-
logicamente determinadas e esperando o 
momento de amadurecer. Elas são histó-
rica e culturalmente produzidas nas rela-
ções que estabelecem com o mundo ma-
terial e social mediadas por parceiros 
mais experientes. 

Assim, a motricidade, a lingua-
gem, o pensamento, a afetividade e a so-
ciabilidade são aspectos integrados e se 
desenvolvem a partir das interações que, 
desde o nascimento, a criança estabelece 
com diferentes parceiros, a depender da 
maneira como sua capacidade para cons-
truir conhecimento é possibilitada e traba-
lhada nas situações em que ela participa. 
Isso por que, na realização de tarefas di-
versas, na companhia de adultos e de 
outras crianças, no confronto dos gestos, 
das falas, enfim, das ações desses parcei-
ros, cada criança modifica sua forma de 
agir, sentir e pensar. 

Cada criança apresenta um ritmo 
e uma forma própria de colocar-se nos 
relacionamentos e nas interações, de ma-
nifestar emoções e curiosidade, e elabora 
um modo próprio de agir nas diversas si-
tuações que vivencia desde o nascimento 
conforme experimenta sensações de des-
conforto ou de incerteza diante de aspec-
tos novos que lhe geram necessidades e 
desejos, e lhe exigem novas respostas. 
Assim busca compreender o mundo e a si 
mesma, testando de alguma forma as sig-
nificações que constrói, modificando-as 
continuamente em cada interação, seja 
com outro ser humano, seja com objetos. 

Uma atividade muito importante 
para a criança pequena é a brincadeira. 
Brincar dá à criança oportunidade para 
imitar o conhecido e para construir o novo, 
conforme ela reconstrói o cenário neces-
sário para que sua fantasia se aproxime 
ou se distancie da realidade vivida, assu-
mindo personagens e transformando obje-
tos pelo uso que deles faz. 

Na história cotidiana das intera-
ções com diferentes parceiros, vão sendo 
construídas significações compartilhadas, 
a partir das quais a criança aprende como 
agir ou resistir aos valores e normas da 
cultura de seu ambiente. Nesse processo 
é preciso considerar que as crianças 
aprendem coisas que lhes são muito sig-
nificativas quando interagem com compa-
nheiros da infância, e que são diversas 



 

   

 
 

das coisas que elas se apropriam no con-
tato com os adultos ou com crianças já 
mais velhas. Além disso, à medida que o 
grupo de crianças interage, são construí-
das as culturas infantis. 

Também as professoras e os pro-
fessores têm, na experiência conjunta 
com as crianças, excelente oportunidade 

de se desenvolverem como pessoa e co-
mo profissional. Atividades realizadas pela 
professora ou professor de brincar com a 
criança, contar-lhe histórias, ou conversar 
com ela sobre uma infinidade de temas, 
tanto promovem o desenvolvimento da 
capacidade infantil de conhecer o mundo 
e a si mesmo, de sua autoconfiança e a 

formação de motivos e interesses pesso-
ais, quanto ampliam as possibilidades da 
professora ou professor de compreender 
e responder às iniciativas infantis. 

 
Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica/ Brasília: MEC, SEB, 

DICEI, 2013. 

 

PRINCÍPIO DE EQUIDADE 

O combate ao racismo e às dis-
criminações de gênero, socioeconômicas, 
étnico-raciais e religiosas deve ser objeto 
de constante reflexão e intervenção no 
cotidiano da Educação Infantil. As ações 
educativas e práticas cotidianas devem 
considerar que o modo como a cultura 
medeia às formas de relação da criança 
consigo mesma são constitutivos dos 
seus processos de construção de identi-
dade. 

A perspectiva que acentua o 
atendimento aos direitos fundamentais da 
criança, compreendidos na sua multiplici-
dade e integralidade, entende que o direi-
to de ter acesso a processos de constru-
ção de conhecimento como requisito para 
formação humana, participação social e 
cidadania das crianças de zero a cinco 
anos de idade, efetua-se na inter-relação 
das diferentes práticas cotidianas que 
ocorrem no interior das creches e pré-
escolas e em relação a crianças concre-

tas, contemplando as especificidades 
desse processo nas diferentes idades e 
em relação à diversidade cultural e étnico-
racial e às crianças com deficiências, 
transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação. 

A valorização da diversidade das 
culturas das diferentes crianças e de suas 
famílias, por meio de brinquedos, imagens 
e narrativas que promovam a construção 
por elas de uma relação positiva com 
seus grupos de pertencimento, deve ori-
entar as práticas criadas na Educação 
Infantil ampliando o olhar das crianças 
desde cedo para a contribuição de dife-
rentes povos e culturas. 

O olhar acolhedor de diversidades 
também se refere às crianças com defici-
ência, transtornos globais de desenvolvi-
mento e altas habilidades/superdotação. 
Também o direito dessas crianças à liber-
dade e à participação, tal como para as 
demais crianças, deve ser acolhido no 

planejamento das situações de vivência e 
aprendizagem na Educação Infantil. Para 
garanti-lo, são necessárias medidas que 
otimizem suas vivências na creche e pré-
escola, garantindo que esses espaços 
sejam estruturados de modo a permitir 
sua condição de sujeitos ativos e a ampli-
ar suas possibilidades de ação nas brin-
cadeiras e nas interações com as outras 
crianças, momentos em que exercitam 
sua capacidade de intervir na realidade e 
participam das atividades curriculares com 
os colegas. Isso inclui garantir no cotidia-
no da instituição a acessibilidade de es-
paços, materiais, objetos e brinquedos, 
procedimentos e formas de comunicação 
e orientação vividas, especificidades e 
singularidades das crianças com deficiên-
cias, transtornos globais de desenvolvi-
mento e altas habilidades/superdotação. 

As instituições necessariamente 
precisam conhecer as culturas plurais que 
constituem o espaço da creche e da pré-



 

   

 
 

escola, a riqueza das contribuições famili-
ares e da comunidade, suas crenças e 
manifestações, e fortalecer formas de 
atendimento articuladas aos saberes e às 
especificidades étnicas, linguísticas, cultu-
rais e religiosas de cada comunidade. 

A execução da proposta curricular 
requer atenção cuidadosa e exigente às 
possíveis formas de violação da dignidade 
da criança. O respeito à dignidade da cri-
ança como pessoa humana, quando pen-
sado a partir das práticas cotidianas na 
instituição, tal como apontado nos ―Indi-
cadores de Qualidade na Educação Infan-
til‖ elaborados pelo MEC requer que a 
instituição garanta a proteção da criança 
contra qualquer forma de violência – física 
ou simbólica – ou negligência, tanto no 
interior das instituições de Educação In-
fantil como na experiência familiar da cri-
ança, devendo as violações ser encami-
nhadas às instâncias competentes. Os 
profissionais da educação que aí traba-
lham devem combater e intervir imediata-
mente quando ocorrem práticas dos adul-
tos que desrespeitem a integridade das 
crianças, de modo a criar uma cultura em 
que essas práticas sejam inadmissíveis. 

O atendimento ao direito da crian-
ça na sua integralidade requer o cumpri-
mento do dever do Estado com a garantia 
de uma experiência educativa com quali-
dade a todas as crianças na Educação 
Infantil. 

 
CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E                         
CRIANÇA 

 
―... a criança de 0 a 6 anos é 

complexa, desafiadora, surpreendente e 
exuberante. (...) podemos potencializar 
esse desenvolvimento promovendo expe-
riências lúdicas e estabelecendo intera-
ções sociais que impulsionem a atividade 
cerebral.‖  (p. 53 – Currículo Paulista) 

 
 

FUNÇÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
―...visa atender às especificidades da 
criança pequena sem, contudo, ser pre-
paração para o Ensino Fundamental. 

 
(...) essa etapa exige priorizar as 

interações e as brincadeiras como eixos 
estruturantes para a organização de tem-
pos e espaços, de modoa garantir experi-
ências ricas para a aprendizagem, o que 
não combina com a proposição de ativi-
dades estanques, fragmentadas.‖ 

(p. 53 – Currículo Paulista) 
 

PAPEL DO PROFESSOR DA EDUCA-
ÇÃO INFANTIL 

 
Os professores da Educação In-

fantil devem priorizar o protagonismo da 

criança. Para tanto, precisam praticar a 
escuta ativa e a mediação do processo de 
aprendizagem e desenvolvimento, fazen-
do com que as ações do cotidiano e do 
imaginário (faz de conta) se abram, inten-
cionalmente, como um mapa de possibili-
dades educacionais, criando oportunida-
des, situações, propondo experiências 
que ampliem os horizontes culturais, artís-
ticos, científicos e tecnológicos das crian-
ças. Dessa forma, é preciso compreender 
seu papel fundamental no desenvolvimen-
to das crianças: sua intencionalidade edu-
cativa se expressa nas atividades propos-
tas e na gestão de ambientes que promo-
vam as interações e a brincadeira. 

Para realizar plenamente o traba-
lho como professor de Educação Infantil, 
é imprescindível aprender a interpretar os 
processos contínuos e compreender as 
percepções, as ideias e os pensamentos 
das crianças sobre as ações dos adultos e 
de seus pares. Assim, os professores de-
vem estar atentos e conscientes sobre os 
interesses que surgem no decorrer do dia, 
durante as brincadeiras, e saber correla-
cioná-los aos objetivos de aprendizagem, 
conferindo sentido pedagógico às suas 
próprias intervenções. Os professores 
devem tambémconhecer as bases cientí-
ficas do desenvolvimento da criança nas 
diferentes fases, de bebês a crianças pe-
quenas, compreendendo que as ações de 
educar e cuidar são práticas indissociá-



 

   

 
 

veis. Também é importante garantir aos 
professores que continuem seu processo 
de aperfeiçoamento, de forma a ir além da 
formação inicial, assegurando formação 
continuada em seus espaços de trabalho, 
a fim de potencializar a reflexão sobre as 
práticas pedagógicas e construir um olhar 
criterioso sobre a aprendizagem e o de-
senvolvimento das crianças. Para tanto, 
os professores precisam ser pesquisado-
res das práticas pedagógicas, compreen-
dendo a necessidade de planejar com 
base no conhecimento específico sobre 
cada faixa etária, garantindo os objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento e 
organizando os tempos, espaços e mate-
riais adequados à cada proposta. Para 
que os objetivos sejam atingidos, os pro-

fessores necessitam ser exímios observa-
dores e fazer diferentes registros sobre o 
que observam. É o que pode dar susten-
tação às avaliações, à reflexão sobre a 
aprendizagem e, então, às propostas para 
(re)encaminhamentos que garantam apro-
fundamento no domínio das competências 
e habilidades previstas para a fase. Por 
fim, é importante compreender como se 
dá essa relação do cuidar e educar, con-
siderada imprescindível  

CURRÍCULO PAULISTA: UMA 
CONSTRUÇÃO COLABORATIVA 
 

para a construção dos saberes, a 
constituição do sujeito, a aprendizagem e 
o desenvolvimento, cientes de que o es-
paço e o tempo vividos pela criança de-

mandam intervenções responsivas dos 
professores, que devem planejar vivên-
cias e ampliar as experiências a partir dos 
interesses e das necessidades das crian-
ças. atividades propostas e na gestão de 
ambientes que  
promovam as interações e  
a brincadeira.‖  
(p. 56 ,57 – Currículo Paulista) 

―... é preciso compreender seu 
papel fundamental no desenvolvimento 
das crianças: sua intencionalidade edu-
cativa se expressa nas 

 
 
 
 

 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL E A FAMÍLIA 
 
Relação com as famílias e/ou res-
ponsáveis 
―Uma escuta atenta e ativa da família a 
integra neste processo, fomentando 
uma ação responsiva frente às de-
mandas educativas cujo foco é enri-
quecer as experiências cotidianas das 
crianças.‖  
(p. 67 – Currículo Paulista) 
 
A família constitui o primeiro contexto 
de educação e cuidado do bebê. Nela 

ele recebe os cuidados materiais, afeti-
vos e cognitivos necessários a seu 
bem-estar, e constrói suas primeiras 
formas de significar o mundo. Quando a 
criança passa a frequentar a Educação 
Infantil, é preciso refletir sobre a especi-
ficidade de cada contexto no desenvol-
vimento da criança e a forma de inte-
grar as ações e projetos educacionais 
das famílias e das instituições. Essa 
integração com a família necessita ser 
mantida e desenvolvida ao longo da 

permanência da criança na creche e 
pré-escola, exigência inescapável frente 
às características das crianças de zero 
a cinco anos de idade, o que cria a ne-
cessidade de diálogo para que as práti-
cas junto às crianças não se fragmen-
tem. 

O trabalho com as famílias re-
quer que as equipes de educadores as 
compreendam como parceiras, reco-
nhecendo-as como criadoras de dife-
rentes ambientes e papéis para seus 



 

   

 
 

membros, que estão em constante pro-
cesso de modificação de seus saberes, 
fazeres e valores em relação a uma 
série de pontos, dentre eles o cuidado e 
a educação dos filhos. O importante é 
acolher as diferentes formas de organi-
zação familiar e respeitar as opiniões e 
aspirações dos pais sobre seus filhos. 
Nessa perspectiva, as professoras e 
professores compreendem que, embora 
compartilhem a educação das crianças 
com os membros da família, exercem 
funções diferentes destes. Cada família 
pode ver na professora ou professor 
alguém que lhe ajuda a pensar sobre 
seu próprio filho e trocar opiniões sobre 
como a experiência na unidade de Edu-
cação Infantil se liga a este plano. 

Um ponto inicial de trabalho in-
tegrado da escola com as famílias pode 
ocorrer no período de adaptação e aco-

lhimento dos novatos. Isso se fará de 
modo mais produtivo se, nesse período, 
as professoras e professores derem 
oportunidade para os pais falarem so-
bre seus filhos e as expectativas que 
têm em relação ao atendimento na 
Educação Infantil, enquanto eles infor-
mam e conversam com os pais os obje-
tivos propostos pelo Projeto Político- 
Pedagógico da instituição e os meios 
organizados para atingi-los. 

Outros pontos fundamentais do 
trabalho com as famílias são propicia-
dos pela participação destas na gestão 
da proposta pedagógica e pelo acom-
panhamento partilhado do desenvolvi-
mento da criança. A participação dos 
pais junto com os professores e demais 
profissionais da educação nos conse-
lhos escolares, no acompanhamento de 
projetos didáticos e nas atividades pro-

movidas pela instituição possibilita 
agregar experiências e saberes e arti-
cular os dois contextos de desenvolvi-
mento da criança.  Nesse processo, os 
pais devem ser ouvidos tanto como 
usuários diretos do serviço prestado 
como também como mais uma voz das 
crianças, em particular daquelas muito 
pequenas. 

Preocupações dos professores 
sobre a forma como algumas crianças 
parecem ser tratadas em casa – des-
cuido, violência, discriminação, super-
proteção e outras – devem ser discuti-
das com a direção de cada instituição 
para que formas produtivas de esclare-
cimento e eventuais encaminhamentos 
possam ser pensados. 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL E O SOCIOINTERACIONISMO

De acordo com a linha pedagógi-
ca do município de Araçariguama o socio-
interacionismo parte do princípio que pos-
sibilidade de apropriação de conhecimen-
tos se faz presente, nas interações soci-
ais, desde que a criança vem ao mundo.  
É na interação social que a criança entra-
rá em contato e se utilizará de instrumen-
tos mediadores, desde a mais tenra idade. 
Na instituição de educação infantil, a 

perspectiva sociointeracionista requer que 
se atribua não somente um papel ao adul-
to/profissional de educação, mas também 
um respectivo papel à criança/educanda, 
bem como que os conhecimentos presen-
tes nas interações sejam analisados le-
vando-se em conta a simultaneidade de 
seus componentes cognitivos, afetivos e 
sociais. Esta postura apóia-se no pressu-
posto de que a criança de zero a seis 

anos tem características e necessidades 
diferenciadas das outras faixas etárias, 
que quando negligenciadas, colocam em 
risco a sobrevivência da própria criança, 
ou comprometem gravemente seu desen-
volvimento posterior. 

É da interação de diferentes tipos 
de conhecimentos, sua elaboração pelas 
crianças em termos de conceitos nas dis-
tintas sociedades e, especialmente, nas 



 

   

 
 

instituições de caráter educativo, que se 
abrem novas possibilidades de desenvol-
vimento e aprendizagem individuais e so-
ciais, de transformação e superação dos 
níveis anteriores destes conhecimentos. A 
elaboração de conceitos pelas crianças irá 
depender da diversidade, não só quantita-
tiva, mas, especialmente, qualitativa, das 
experiências interacionais que vivenciará 
nos espaços institucionais nos quais se 
encontrar. 

A despeito disso, sabemos que 
funções elementares e complexas atuam 
desde que o bebê nasce. Cabe ao adulto 
responsável tentar conhecer as necessi-
dades e características do processo de 
desenvolvimento da criança em questão, 
aliando a necessidade de ensiná-la a hu-
manizar-se à necessidade de aprender as 
implicações deste processo de humaniza-
ção para a criança. 

A formulação de uma perspectiva 
sociointeracionista nos leva a sublinhar a 
impossibilidade teórica e prática de des-
vincular as dimensões desenvolvimento, 
aprendizagem e ensino; cognição e afeto; 
conceitos espontâneos e científicos visto 
comporem, de forma dinâmica e dialética, 
o sistema cognitivo. Assumindo a pers-
pectiva sociointeracionista pretende-se 
justificar a necessidade de propiciar às 
crianças interações das mais diferentes 

naturezas, pois se acredita ser a diversi-
dade e a heterogeneidade elementos pri-
vilegiados no enriquecimento do universo 
infantil. 

A intencionalidade educativa na 
instituição de educação infantil deve as-
sumir um caráter de premeditação – pla-
nejamento prévio, acompanhamento e 
avaliação – que vai muito além daquele 
encontrado na família ou outras instâncias 
educativas.O ―sucesso‖ da interação é 
que vai medir a eficiência da instituição, 
visto ter sido criada com a finalidade de 
formalizar o processo educativo. O espa-
ço institucional tem a natureza de um es-
paço socializador, nele são presente as 
interações adulto/criança e com seus par-
ceiros; a criança terá que defrontar-se 
com outras crianças da mesma faixa etá-
ria, maiores ou menores, menos ou mais 
experientes, o que significa que estará, 
permanentemente, realizando atividades 
em grupo. 

Entretanto, um aspecto crucial 
deve ser mencionado: a necessidade de o 
professor ter claro que todas as tarefas, 
brincadeiras ou atividades que se reali-
zam na instituição têm valor educativo. 
Evidencia-se a concepção expressa de 
instituição de educação infantil como um 
espaço de relações de trabalho, que en-
volve aspectos técnicos, administrativos, 

filosóficos, metodológicos. Enfatiza-se a 
urgência da explicitação da abordagem 
educativa que se concretize emprojeto-
seducacionais-pedagógicos. De forma 
que estas dimensões articulam-se com 
uma concepção de conhecimento e ação 
de conhecer, determinantes na formula-
ção desta abordagem educativa. 

A vinculação da dimensão do cui-
dar e do educar crianças menores de seis 
anos implica o resgate da intencionalida-
de educativa nelas contida. A não frag-
mentação do conhecimento e, mais que 
isso, sua apropriação e articulação no 
grupo, por todas as crianças, só serão 
garantidas mediante presença e integra-
ção dos diferentes tipos de interações. 

A concepção de conhecimento co-
mo uma totalidade que engloba aspectos 
sociais, individuais, cognitivos, afetivos, 
presença dos conceitos advindos da ex-
periência direta e daqueles que são frutos 
de uma elaboração complexa, confere 
sentido ao espaço institucional da educa-
ção infantil. Os conteúdos de trabalho 
com crianças pequenas não se limitam ao 
conhecimento lógico-matemático ou lin-
güístico, devendo incluir temas relativos 
ao conhecimento de si, do outro e das 
questões presentes na sociedade con-
temporânea. 

 

 



 

   

 
 

EIXOS NORTEADORES AS INTERAÇÕES E A BRINCADEIRA  

De acordo com as DCNEI, em seu 
Artigo 9º, os eixos estruturantes das práti-
cas pedagógicas dessa etapa da Educa-
ção Básica são as interações e a brinca-
deira, experiências nas quais as crianças 
podem construir e apropriar-se de conhe-
cimentos por meio de suas ações e inte-
rações com seus pares e com os adultos, 
o que possibilita aprendizagens, desen-
volvimento e socialização. 

A interação durante o brincar ca-
racteriza o cotidiano da infância, trazendo 
consigo muitas aprendizagens e poten-
ciais para o desenvolvimento integral das 
crianças. Ao observar as interações e a 
brincadeira entre as crianças e delas com 
os adultos, é possível identificar, por 
exemplo, a expressão dos afetos, a medi-
ação das frustrações, a resolução de con-
flitos e a regulação das emoções. (BNCC, 
2017). 

Garantir experiências que: 
Promovam o conhecimento de si 

e do mundo por meio da ampliação de 
experiências sensoriais, expressivas, cor-
porais que possibilitem movimentação 
ampla, expressão da individualidade e 

respeito pelos ritmos e desejos da crian-
ça; 

Favoreçam a imersão das crian-
ças nas diferentes linguagens e o pro-
gressivo domínio por elas de vários gêne-
ros e formas de expressão: gestual, ver-
bal, plástica, dramática e musical; 

Possibilitem às crianças experiên-
cias de narrativas, de apreciação e intera-
ção com a linguagem oral e escrita, e 
convívio com diferentes suportes e gêne-
ros textuais orais e escritos; 

Recriem, em contextos significati-
vos para as crianças, relações quantitati-
vas, medidas, formas e orientações espa-
ço temporais; 

Ampliem a confiança e a partici-
pação das crianças nas atividades indivi-
duais e coletivas; 

Possibilitem situações de aprendi-
zagem mediadas para a elaboração da 
autonomia das crianças nas ações de 
cuidado pessoal, auto-organização, saúde 
e bem-estar; 

Possibilitem vivências éticas e es-
téticas com outras crianças e grupos cul-
turais, que alarguem seus padrões de re-

ferência e de identidades no diálogo e 
conhecimento da diversidade; 

Incentivem a curiosidade, a explo-
ração, o encantamento, o questionamen-
to, a indagação e o conhecimento das 
crianças em relação ao mundo físico e 
social, ao tempo e à natureza; 

Promovam o relacionamento e a 
interação das crianças com diversificadas 
manifestações de música, artes plásticas 
e gráficas, cinema, fotografia, dança tea-
tro, poesia e literatura; 

Promovam a interação, o cuidado, 
a preservação e o conhecimento da biodi-
versidade e da sustentabilidade da vida 
na Terra, assim como o não desperdício 
dos recursos naturais; 

Propiciem a interação e o conhe-
cimento pelas crianças das manifestações 
e tradições culturais brasileiras; 

Possibilitem a utilização de grava-
dores, projetores, computadores, máqui-
nas fotográficas, e outros recursos tecno-
lógicos e midiáticos. 

 
(BRASIL, CNE/CEB, 2009)

 
 
 
 
 



 

   

 
 

                                                   DESENVOLVIMENTO INFANTIL 0 a 5 ANOS 
 

Pensar nas crianças pequenas e 
uma escola para elas são considerar o 
fato de que as crianças, ao longo da Edu-
cação Infantil, serem muito dinâmicas, 
obedecendo a ritmos diversos, sendo im-
possível prever que um determinado obje-
tivo seja alcançado pela maioria das cri-
anças em um mesmo momento.     Esta é 
uma fase muito importante do desenvol-
vimento humano. É nela que as crianças 
são inseridas na vida social, começam a 
vivenciar valores, aprendem a conviver, 
desenvolvem múltiplas linguagens, perce-
bem o mundo adulto e constroem esque-
mas e estruturas de pensamento que se-
rão fundamentais para toda a vida futura. 

Dessa forma, a escola infantil e os 
educadores que nela atuam as opções 
pedagógicas, a forma de considerar a cri-
ança como um ser de direitos, a busca por 
preservar a brincadeira, a fantasia e a cu-
riosidade que tanto caracterizam a infân-

cia são peças-chave no desenvolvimento 
da criança. 

As faixas etárias certamente não 
devem ser tomadas de forma rígida. É 
necessário considerar as diferenças de 
oportunidades das crianças, em um país 
tão diverso e desigual, além do fato de 
que os percursos educativos, nessa etapa 
de educação, podem ser muito diferentes, 
conforme a oportunidade de acesso à 
creche e pré-escola. A perspectiva com 
relação aos objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento que inclui conhecimen-
tos de naturezas distintas, relevantes para 
bebês e as crianças pequenas, relativos à 
prática sociais e às linguagens. Os objeti-
vos propostos procuram fortalecer o com-
promisso da Educação Infantil, tanto com 
direitos das crianças às aprendizagens, 
quanto coma vivência da infância pela 
criança. Não há, portanto um único per-
curso de desenvolvimento humano. É im-
portante enfatizar que os objetivos pro-

postos devem ser considerados como 
uma referência flexível e que não alcançá-
los não implica problemas de aprendiza-
gem, e, portanto, retenção da criança na 
etapa. 

O compromisso dos professores e 
da instituição de Educação Infantil é ob-
servar e interagir com as crianças e seus 
modos de expressar e elaborar saberes. 
Com base nesse processo dinâmico de 
acolhimento dos saberes infantis, está a 
ação dos docentes em selecionar, organi-
zar, refletir, mediar e avaliar o conjunto 
das práticas cotidianas que se realizam na 
escola, com a participação das crianças. 
A partir disso, o professor promove intera-
ções das crianças com conhecimento que 
fazem parte do patrimônio cultural, artísti-
co, ambiental, científico e tecnológico, por 
meio do planejamento de possibilidades e 
oportunidades que se constituem a partir 
da observação, dos questionamentos e do 
diálogo constante com as crianças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

E se a escola fosse o lugar de a criança brincar para crescer e aprender? 
(Adriana Friedmann, 2012). 

 
O brincar já existia na vida dos se-

res humanos bem antes das primeiras 
pesquisas sobre o assunto: desde a Anti-
guidade e ao longo do tempo histórico, 
nas diversas regiões geográficas, há evi-
dências de que o homem sempre brincou. 
Mas, talvez em decorrência da diminuição 
do espaço físico e temporal destinado a 
essa atividade, provocada pelo apareci-
mento das instituições escolares, pelo 
incremento da indústria de brinquedos e 
pela influência da televisão, de toda a mí-
dia eletrônica e das redes sociais, tenha 
começado a existir a preocupação com a 
diminuição do brincar e a surgir um movi-
mento pelo seu resgate na vida das crian-
ças e pela necessidade de demonstrar 
sua importância em estudos e pesquisas. 

O brincar apresenta-se por meio 
de variadas experiências que se diferen-
ciam quer pela proposta da brincadeira, 
pelo uso de recursos ou materiais que o 
envolvem. Essas experiências incluem 
movimentos e mudanças de percepção 
resultantes de mobilidade física das crian-
ças; a relação com os objetos e suas ca-

racterísticas; as linguagens gestuais e 
orais que são envolvidas na ação de brin-
car; os conteúdos diversos papéis, situa-
ções, valores e atitudes que se referem à 
forma como o entorno social se constitui, 
sem falar nos limites definidos por regras 
que são recursos fundamentais para brin-
car.  

Como construção social, a brinca-
deira é um direito da criança, mas não é 
uma disposição inata, é preciso aprender 
a brincar. E aprender a brincar se faz em 
parceria com pessoas, inclusive com os 
adultos que são responsáveis pela sua 
formação. Pais, professores e outras cri-
anças são elementos importantes na am-
pliação do universo de brincadeiras das 
crianças. Assim, em se tratando da esco-
la, é o professor que ajuda a estruturar o 
campo das brincadeiras de seus alunos. 

Por meio das brincadeiras, o pro-
fessor pode observar seus alunos, ter 
uma visão dos processos de desenvolvi-
mento pelo qual eles passam registrar 
suas capacidades de uso da linguagem, 
das capacidades sociais, dos recursos de 

movimento desenvolvidos e de quais as-
pectos afetivos e emocionais a criança 
dispõe. Observar os alunos enquanto 
brincam, seja em situações mais dirigidas 
ou mais espontâneas, favorece a compre-
ensão da criança em muitos sentidos que 
apenas as atividades dirigidas podem não 
permitir. 

Os estudos têm avançado e hoje 
se fala em ―atitude lúdica‖, isto é, a postu-
ra do educador com relação a todas as 
atividades propostas, perpassando tem-
pos e espaços predefinidos para o brin-
car. Durante as brincadeiras espontâneas, 
o educador, para realizar um diagnóstico, 
precisa se colocar como observador. O 
educador pode intervir eventualmente du-
rante as brincadeiras e os jogos, mas é 
desejável que deixe a atividade fluir entre 
as crianças. Já nos jogos dirigidos o edu-
cador deve ser claro e breve na hora de 
explicar as regras da atividade proposta. 

 
) 
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FAZ DE CONTA 
 

As brincadeiras de faz de conta 
não têm regras fixas, pois mudam con-
forme cada criança, o seu momento, os 
objetos com os quais brinca o que está 
vivendo, seus companheiros de brincar, 
situações que quer compreender, medos 
que precisa assimilar.  

O faz de conta (brincar de casi-
nha, médico, supermercado ou outras si-
tuações que reproduzem a vida real), a 

imitação, o teatro, brincadeiras corporais, 
de construção, de roda, musicais, confec-
ção de brinquedos com sucata, introdução 
de brincadeiras tradicionais, teatrinhos de 
fantoches, teatros de sombras etc., traba-
lhos manuais adequados, mágicas, cons-
trução de pipas – com a assistência de 
um adulto – ou outros brinquedos, entre 
inúmeras outras atividades, são exemplos 
do imenso repertório que pode ser pro-

posto às crianças no estágio do Jogo 
Simbólico. 

O faz de conta tem o potencial de 
desenvolver valores, socialização, ex-
pressões diversas, cuidados; aproximar 
da vida real, imaginada, desejada, temida. 
Ajuda as crianças a trabalharem, de forma 
inconsciente, conflitos ou sofrimentos que 
possam estar vivenciando e a assimilarem 
situações do seu entorno. 

 
CANTOS TEMÁTICOS 
 

A proposta de trabalhar com can-
tos de atividades diversificadas é uma 
modalidade de organização do espaço e 
do trabalho que oferece várias possibili-
dades de atividades ao mesmo tempo, de 
modo que as crianças possam escolher 
onde estar e o que fazer. Tais momentos 
são diários e acontecem por um período 
delimitado, entre 30 e 40 minutos de brin-
cadeira. 

Na proposta de cantos diversifica-
dos, a criança tem a oportunidade de es-
colher, no primeiro momento do dia, o que 
vai fazer bem como com quem vai traba-
lhar e brincar, transitando entre várias op-
ções nos diferentes cantos disponibiliza-
dos em sala. A apropriação das crianças e 
os significados que elas atribuirão a essas 

experiências é o ponto de observação do 
professor que exerce o papel fundamental 
de parceiro mais experiente que incentiva 
e alimenta as ideias infantis, criando desa-
fios e promovendo contextos para as no-
vas aprendizagens. Desse modo, o traba-
lho de cantos diversificados é uma alter-
nativa ao modelo pedagógico centralizado 
no professor. Permite que ele conheça 
gostos e preferências em um grupo de 
crianças, e, a elas, permite conhecer me-
lhor seus parceiros, tomar decisões, de-
senvolver suas ideias e iniciativas pesso-
ais com mais autonomia. O saudável trân-
sito da turma pela sala, proporcionado por 
esta modalidade de organização, é um 
momento privilegiado de exercício da au-
tonomia infantil. A criança aprende a es-

colher e tomar decisões, responsabilizan-
do-se por suas opções, contando consigo 
própria e tendo amigos – e não somente o 
professor – como parceiros de troca. O 
trabalho dos cantos não constitui apenas 
um momento de aprendizagem da crian-
ça, mas também do professor, que apren-
de a segurar seu impulso de sempre con-
trolar a situação. De toda maneira, o pro-
fessor não deixa de garantir seu papel de 
coordenador de grupo, na medida em que 
escolhe a forma de constituir o espaço e 
propõe desafios ao grupo. 

Um bom número de crianças em 
cada canto é de cinco a seis crianças. 
Dependendo da quantidade por turma 
deverá ter um canto diversificado para 
cada agrupamento de 5 a 6 crianças. Os 



 

   

 
 

pequenos precisam experimentar diferen-
tes propostas: momentos coletivos, indivi-
duais, em pequenos grupos, em duplas. 
Deve ser um tempo que permita a explo-
ração e dedicação em algumas ativida-
des, na medida certa do interesse da cri-
ança. É sempre bom terminar uma ativi-
dade com o gosto de ―quero mais‖ para o 
dia seguinte. Fique atenta ao horário das 
atividades, bem como adequá-lo as roti-
nas diárias e semanais. 

O professor precisa tomar o cui-
dado de não escolarizar as propostas na 
configuração do ambiente. Lembrar que a 
disposição das carteiras, por exemplo, 
devem ser mudada: arrastadas, empilha-
das, mesas cobertas com tecidos viram 
cabanas ou divisórias de ambientes e as-
sim por diante. Na brincadeira de faz de 
conta uma mesa coberta com um tecido, 
já tira a visão de carteira escolar. Por que 
não utilizar o chão? Para pistas de carri-
nhos, construção entre outros. Uma forma 
de intervenção educativa é pensar na 
modificação do ambiente, concebendo-o 
como parte integrante do currículo, sem-
pre com informações culturais. 

 
Dicas para organizar os cantos: 

 Delimite um espaço na sala para que 
eles aconteçam. 

 Varie as propostas nos cantos ao longo 
da semana. 

 Garanta momentos diários que podem 
ter a duração de 30 a 40 min. 

 Prefira que ocorram na chegada à es-
cola para garantir que sirvam de acolhida 
aos alunos; depois então você encaminha 
as atividades em função do seu planeja-
mento. 

 Tenha um registro de onde as crianças 
brincam como interagem, quais as ativi-
dades pelas quais têm maior ou menor 
interesse, de modo a poder intervir, se 
necessário, e planejar a variação das ati-
vidades. 

 Envolva as crianças na organização e 
manutenção dos cantos e seus materiais 
para que aprendam a se responsabilizar 
por espaços de uso coletivo. 

 Lembre que os alunos podem escolher 
onde querem trabalhar ou são indicados 
para determinado canto de acordo com 
alguma necessidade que o professor te-
nha percebido. 

 Incentive os alunos a contarem o que 
fizeram, a apresentarem suas produções 
e falarem a respeito de suas aprendiza-
gens, oquemaisgostaram etc. Essa avali-
ação, aliada às suas observações, é leva-
da em consideração para a preparação da 
próximarodada de atividades nos cantos. 
 

A arrumação da sala em cantos 
diversificados proporciona também impor-
tante aprendizado para as crianças, o da 
transformação do próprio ambiente e da 

descoberta de que muitos mundos cabem 
numa única sala de aula. As possibilida-
des são variadas e mutantes.  
Sugestão de cantos de atividades diversi-
ficadasatentarem-se para faixa etária em 
relação aos riscos de levar objetos a boca 
ou utilizá-los de maneira errada que pos-
sam causar acidentes: 
 

 Cantos de jogos e brincadeiras: tri-
lhas, dados, baralhos, bola de gude, blo-
cos de montar, pega-varetas, elásticos, e 
muitos outros, podem estar à disposição 
dos alunos neste canto. 

 Canto da leitura: colocar livros, gibis, 
revistas, jornais, catálogos, almofadas e 
um tapete compõem um ambiente de lei-
tura. 

 Canto de compra e venda: fazer um 
cercado com carteiras, coletar com os 
alunos embalagens, dinheirinho e outras 
coisas que possam ser usados no espaço 
de uma banca de feira ou loja. 

 Canto do baú mágico: criar um baú 
com fantasias, podem também conter te-
cidos de diferentes tamanhos e cores para 
se montarem barracas ou o que a imagi-
nação criar. 

 Canto de artes: montar uma caixa on-
de haja pincéis, tintas, colas, tesouras, 
papéis para recorte massinhas, reprodu-
ção de obras de arte e fotos, para que 
pintem modelem, façam esculturas e etc. 



 

   

 
 

Pode deixar as criações expostas no pró-
prio canto. 

 Canto da estimativa: neste canto há 
papéis para as crianças escrevam suas 
estimativas sobre o comprimento de um 
barbante (é maior ou menor que sua per-
na, seu braço, seu pé) ou sobre a quanti-
dade de bolinhas e tampinhas de um po-
te. 

 Canto da construção de brinquedo: 
aqui pode ter sucata e as instruções de 
como fazer um brinquedo (aviões de pa-

pel, pés de lata, carrinhos, bonecas, rou-
pa de boneca, peças de casinha) além de 
retalhos de tecido, agulha sem ponta, li-
nha e outros materiais necessários para 
que as crianças possam fazer seus brin-
quedos. 
AMBIENTES: TEMPOS, ESPAÇOS E 
MATERIAIS 

 
―Na instituição de Educação Infantil, a ro-
tina deve ser permeada por marcos que 
possam proporcionar à criança regula-

ridade das ações, de modo a criar segu-
rança, conforto e noção de organização 
temporal. 

(...) Organizar tempos e espaços 
voltados às necessidades e interesses 
das crianças é fundamental para se ga-
rantir uma educação construída que con-
sidere a criança como competente e curi-
osa.‖  
 (p. 59 e 61 – Currículo Paulista

 
 
ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E DO ESPAÇO  

 
O atendimento ao direito da crian-

ça na sua integralidade requer o cumpri-
mento do dever do Estado com a garantia 
de uma experiência educativa com quali-
dade a todas as crianças na Educação 
Infantil. As instituições de Educação Infan-
til devem tanto oferecer espaço limpo, 
seguro e voltado para garantir a saúde 
infantil quanto se organizar como ambien-
tes acolhedores, desafiadores e inclusi-
vos, plenos de interações, explorações e 
descobertas partilhadas com outras crian-
ças e com o professor. Elas ainda devem 
criar contextos que articulem diferentes 
linguagens e que permitam a participação, 
expressão, criação, manifestação e consi-
deração de seus interesses. 

No cumprimento dessa exigência, 
o planejamento curricular deve assegurar 
condições para a organização do tempo 
cotidiano das instituições de Educação 
Infantil de modo a equilibrar continuidade 
e inovação nas atividades, movimentação 
e concentração das crianças, momentos 
de segurança e momentos de desafio na 
participação das mesmas, e articular seus 
ritmos individuais, vivências pessoais e 
experiências coletivas com crianças e 
adultos. Também é preciso haver a estru-
turação de espaços que facilitem que as 
crianças interajam e construam sua cultu-
ra de pares, e favoreçam o contato com a 
diversidade de produtos culturais (livros 
de literatura, brinquedos, objetos e outros 
materiais), de manifestações artísticas e 

com elementos da natureza. Junto com 
isso, há necessidade de uma infraestrutu-
ra e de formas de funcionamento da insti-
tuição que garantam ao espaço físico a 
adequada conservação, acessibilidade, 
estética, ventilação, insolação, luminosi-
dade, acústica, higiene, segurança e di-
mensões em relação ao tamanho dos 
grupos e ao tipo de atividades realizadas. 

A professora ou professor neces-
sitam articularcondições de organização 
dos espaços, tempos, materiais e das in-
terações nas atividades para que as cri-
anças possam expressar sua imaginação 
nos gestos, no corpo, na oralidade e/ou 
na língua de sinais, no faz de conta, no 
desenho e em suas primeiras tentativas 
de escrita. A criança deve ter possibilida-



 

   

 
 

de de fazer deslocamentos e movimentos 
amplos nos espaços internos e externos 
às salas de referência das turmas e à ins-
tituição, envolver-se em explorações e 
brincadeiras com objetos e materiais di-
versificados que contemplem as particula-
ridades das diferentes idades, as condi-
ções específicas das crianças com defici-
ência, transtornos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades/superdotação, e 
as diversidades sociais, culturais, étnicos 
raciais e linguísticas das crianças, famílias 
e comunidade regional. 

De modo a proporcionar às crian-
ças diferentes experiências de interações 
que lhes possibilitem construir saberes, 
fazer amigos, aprender a cuidar de si e a 
conhecer suas próprias preferências e 
características, deve-se possibilitar que 
elas participem de diversas formas de 
agrupamento (grupos de mesma idade e 
grupos de diferentes idades), formados 
com base em critérios estritamente peda-
gógicos. Em relação a qualquer experiên-
cia de aprendizagem que seja trabalhada 
pelas crianças, devem ser abolidos os 
procedimentos que não reconhecem a 

atividade criadora e o protagonismo da 
criança pequena, que promovam ativida-
des mecânicas e não significativas para 
as crianças. 

Trabalha-se com os saberes da 
prática que as crianças vão construindo 
ao mesmo tempo em que se garante a 
apropriação ou construção por elas de 
novos conhecimentos. Para tanto, a pro-
fessora e o professor observam as ações 
infantis, individuais e coletivas, acolhe 
suas perguntas e suas respostas, busca 
compreender o significado de sua condu-
ta. 

 
 

ORGANIZANDO A ROTINA  
 

A rotina é um instrumento que 
possibilita ao professor concretizar seu 
planejamento didático. Consiste na orga-
nização de horários e dias para a realiza-
ção das atividades, do espaço da sala de 
aula, dos materiais que serão expostos 
para favorecer os questionamentos e as 
aprendizagens das crianças. 

Há uma rotina de trabalho sema-
nal e uma rotina diária. Na rotina semanal, 
você pode utilizar ao menos quatro moda-
lidades organizativas: 

 Atividade avulsa: é pontual, 
não se repete nem tem sequencia. Um 
evento na escola, observar um fenômeno 

da natureza que ocorre em determinado 
dia, são exemplos deste tipo de atividade. 

 Atividade permanente: é re-
gular, mas não segue uma sequencia; 
uma proposta independente da outra. Ro-
da de conversa roda de leitura, parque, 
cantos, são exemplos desta modalidade 
de atividade. 

 Sequência didática: consiste 
em uma série de atividades que seguem 
uma ordem obrigatória em que a nova 
aprendizagem depende da outra. A explo-
ração de um jogo, de circuitos, de uma 
brincadeira, uma pesquisa, um estudo de 
campo são exemplos desta modalidade. 

 Projeto: sequência de ativida-
des que, além de ter ordem, sempre tem 
como ponto de partida pergunta a serem 
investigadas e um produto final que co-
munica a ação realizada. 

Cada uma das modalidades apre-
sentadas exige tempo previsto no plane-
jamento de modo que favoreçam as 
aprendizagens dos alunos.  Algumas des-
sas ações envolvem diversos profissionais 
e turmas da escola e, por isso necessitam 
do acerto de um horário preestabelecido. 
Outras envolvem apenas o professor e 
sua turma, podendo ser estruturadas de 
forma flexível e diferenciadas das demais 
classes da escola. 



 

   

 
 

A rotina diária organiza o tempo 
de trabalho se planejada com intenciona-
lidade educativa, algumas coordenadas 
pelo professor e outras em que as crian-
ças tenham autonomia para realizarem 
sozinhas. Para a construção da rotina diá-
ria, é interessante considerar as ideias 
das crianças porque, quando elas com-
preendem como processo do dia de aula 
foi construído, sentem que fazem parte 
deste trabalho e se responsabilizam por 
ele. 

Diversos estudos indicam que os 
indivíduos tendem a buscar uma organi-
zação interna, criando um modo próprio 
de agir em seu meio, pois é inerente à 
natureza humana a ritualizaçãode deter-
minados procedimentos, a fim de interna-
lizá-los e aperfeiçoá-los. Portanto, nem 
tudo que realizamos habitualmente consti-
tui-se em uma atividade passiva e alie-
nante. Ao contrário, alguns hábitos, como 
aqueles relativos ao estudo e à aprendi-
zagem, exigem ações, conceituação e 
reflexão constante. A rotina organizada os 
diversos momentos do dia a dia e o plane-
jamento possibilitam a escolha das ativi-
dades que farão parte de cada momento. 

O primeiro passo é estruturar com 
os alunos a rotina de trabalho e realizar o 
planejamento cooperativo. A definição da 
ordem das atividades e do tempo neces-
sário para realizá-las deve fazer parte de 
uma combinação entre o professor e seus 

alunos e revista, sempre que necessário. 
A estruturação e compreensão da rotina 
da escola são importantes para as crian-
ças pequenas e se efetuará por meio da 
familiaridade gradual com o ambiente es-
colar e das possibilidades que eles ofere-
cem. Sabendo de antemão o que irá 
acontecer, desde o início até o fim da au-
la, a criança tende a tornar-se progressi-
vamente mais independente do professor, 
podendo agir com mais liberdade e auto-
nomia.  

 A organização da rotina prevê 
a combinação diária das atividades plane-
jadas pelo professor e das atividades de 
livre escolha, como por exemplo, do que a 
turma vai brincar e onde pode tomar lan-
che. 

 No momento de organizar a ro-
tina, mostre às crianças que existem mo-
mentos de livre escolha nos quais fazem 
opções e que, em outros momentos, é o 
professor que propõe o que deve ser feito. 
É a divisão de responsabilidades – hora 
do professor, hora dos alunos, hora de 
ambos. 

 Os alunos dizem e combinam 
entre si o que querem fazer e registram 
suas escolhas. 

 A compreensão da rotina pode 
ser ampliada pelo emprego de imagens 
como fotografias, figuras e desenhos. A 
representação das imagens de cada mo-
mento do dia de trabalho auxiliará o cum-

primento daquilo que foi combinado. As 
escolhas destes símbolos devem ser fei-
tas pelo grupo de crianças, as quais pos-
sam reconhecer com facilidade o que a 
imagem representa. Estas imagens sem-
pre acompanhadas da escrita e com o 
passar do tempo pode se acrescentar 
números para complementar à organiza-
ção. 

A rotina diária de uma turma da 
Educação Infantil deve se previr diferentes 
momentos de trabalho: alternativos, livres 
e dirigidos. Um exemplo de organização 
de um dia de trabalho, contemplando es-
sas três naturezas de atividades: 

 Chegada: momento de recep-
ção dos alunos. 

 Discussão sobre a rotina: é 
hora de estruturar o dia e fazer o registro 
das atividades planejadas pelo professor, 
lembrando que algumas delas têm horário 
certo para acontecer e outras são plane-
jadas pelo professor. 

 Cantos de atividades diversi-
ficadas: é um momento livre em que cada 
um escolhe o brinquedo, jogo ou atividade 
que deseja realizar. Os alunos brincam de 
construir, encaixar, dramatizar. Brincam 
sozinhos ou combinam com um colega 
um jogo em comum, por exemplo. 

 Roda de conversa: momento 
de relatos de experiências, em que se 
comentam o final de semana, uma visita 



 

   

 
 

cultural, o calendário, os ausentes e os 
presentes, etc. 

 Trabalho individual, em gru-
po ou coletivo: proposta realizada pelo 
professor em cada área de conhecimento 

(Linguagem Oral e Escrita, Matemática, 
Natureza e Sociedade, Artes, Movimento 
e Música) e com as sugestões e participa-
ção das crianças. 

 
 

 
 
 
                                                      O TRABALHO COM PROJETOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

A imagem da criança é a de um 
ser competente, ativo e crítico, ou seja, 
um sujeito na vida, capaz de produzir mu-
danças. As creches e pré-escolas são 
lugares de vida para as crianças, para as 
famílias e para suas professoras, lugares 
não só de transmissão de cultura, mas 
onde se cria cultura, a cultura da criança. 
(Rinaldi, 2002). 

Trabalhar com projetos, não se tra-
ta de copiar projetos prontos e transpô-los 
na prática feita em realidades diversas, 
com crianças diferentes, com recursos e 
profissionais distintos, tal qual como uma 
receita. Para que determinada prática se 
realize de forma eficaz tanto para a crian-
ça como para o professor, é preciso ter 
consciência e clareza sobre ela, de modo 
que não seja um trabalho repleto de im-
previstos (não que esses não aconteçam), 
mas um trabalho reflexivo que tenha sen-
tido para o professor e para a criança, e 
que ele conheça seus objetivos e saiba 

como alcançá-los. Assim, de fato, a Edu-
cação Infantil contribuirá na formação da 
criança pequena, no desenvolvimento de 
sua personalidade, das suas capacidades 
psíquicas e até de seus sentimentos.  

Isso significa que a criança precisa 
aprender a lidar com objetos e instrumen-
tos, a se relacionar com amigos, a com-
preender as diferentes formas de lingua-
gem, a respeitar costumes e regras distin-
tas, a se comunicar de maneira que se 
faça entender, ouvir outras ideias, procu-
rar respostas e saber questionar. Para 
que essa educação aconteça ―é preciso 
buscar uma metodologia centrada em ati-
vidades que tenham sentido e significado 
para aquele que aprende‖, ou seja, para a 
criança, pois o objetivo é fazer com que 
ela alcance ao máximo o desenvolvimento 
humano. É possível pensar em atividades 
integradas, não fragmentadas ou isola-
das, que partam da vida, da realidade da 
criança. (Mello, S., 1997, P. 3). 

O trabalho com projetos é, portan-
to, uma alternativa pedagógica para a 
Educação Infantil, que precisa de uma 
constante reflexão por parte do professor 
para que os objetivos e preocupações 
contempladas acima possam se realizar 
na prática. O trabalho com esta estratégia 
não tem finalidade de se preocupar ape-
nas com o futuro escolar das crianças, 
mas traz a idéia de trabalhar com as cri-
anças temas de seu interesse, que partam 
de suas necessidades no presente ou que 
lhe sejam interessantes, como m espaço 
de aprendizagens, questionamentos e 
discussões significativas para o seu dia-a-
dia, respeitando-a, colocando-a em cons-
tante pensamento sobre o mundo e a rea-
lidade. 

As crianças devem participar de 
atividades em que o significado é discuti-
do com outras pessoas, elaborando proje-
tos e escolhendo e que será realizado. A 
criança deve ser concebida como ser ati-



 

   

 
 

vo e participativo. O papel do professor no 
trabalho com projetos é de fundamental 
importância, como nos demais trabalhos 
escolares. Além de ser alguém que vai 
discutir o tema com as crianças, ela preci-
sa estudar os conceitos envolvidos. As-
sim, abre-se o espaço para mostrar às 
crianças diversas formas de linguagem e 
de expressão, como a pintura, gráficos, 
desenhos, mapas, jogos, brincadeiras, 
música, movimentos corporais, etc., traba-
lhando com as diferentes áreas de conhe-
cimento. 

Como um dos pontos fundamentais 
da filosofia Reggio Emília é a imagem da 
criança como alguém que experimenta o 
mundo, que sente uma parte do mundo 
desde o nascimento, uma criança cheia 
de curiosidade, de desejo de viver, com 
grande capacidade de se comunicar, ca-
paz de criar, de se orientar e se desenvol-
ver. Uma criança que pode reagir com um 
competente sistema de habilidades, estra-
tégias de aprendizagem e formas de or-
ganizar seus relacionamentos. Projetos 
que investigam temas que sejam conheci-
dos pelas crianças, que fazem parte de 
sua vida, oferecem à criança maior possi-
bilidade de participação e decisão sobre o 
que desejam pesquisar, sendo profunda-
mente interessante para elas. 

Incluir os projetos na educação de 
crianças pequenas cria oportunidade para 
trabalhar outros conhecimentos, como a 

literatura, a matemática, o cálculo, a reso-
lução de problemas, às formas pelas 
quais as crianças representam o mundo e 
interpretam. Existem algumas diretrizes 
que devemos considerar para desenvol-
vimento de um projeto: 

 Garantir a participação das crianças 
sobre os objetos a serem conhecidos. 
Tanto as crianças quanto o professor en-
volvem-se com o progresso do trabalho, 
criando comunicações e diálogos sobre os 
rumos do projeto. 

 Planejar com as crianças, executar 
com as crianças e avaliar com as crian-
ças. Criar atividades que contribuam para 
o desenvolvimento e entendimento sobre 
um tema com as crianças de forma con-
textualizada e significativa. 

 Explorar com as crianças as diversas 
fontes de informação: livros, pessoas que 
conhecem determinado assunto, vídeos, 
revistas, jornais, músicas, etc. 

 Garantir que a criança avance no seu 
desenvolvimento. Por isso, as atividades a 
serem realizadas e pensadas partindo do 
que a criança pode ser capaz de fazer, e 
não se basear sempre naquilo que já faz. 
A aprendizagem precede o desenvolvi-
mento, ou seja, deve-se permitir que a 
criança avance nas suas potencialidades, 
capacidades, aptidões e interesses. 

 Registrar todo o processo. Isso faz com 
que a criança interprete sobre o que está 
conhecendo, que pense sobre o tema de-

senvolvido. Por esses registros a criança 
é capaz de entender o valor da escrita e 
sua função social, seja por meio de um 
texto coletivo, um desenho ou uma escul-
tura, por exemplo. Os registros são o pro-
duto do projeto. 

 Avaliar com a participação das crian-
ças. Ter claro os objetivos do projeto. 
Avalia-se não somente o desempenho 
das crianças, mas o próprio trabalho do 
professor, os meios que escolheu para 
atingir seus objetivos, a forma como dis-
cutiu o conteúdo e os materiais que utili-
zou, em um processo de reflexão, a fim de 
superar as dificuldades e valorizar e com-
partilhar as experiências positivas. 
 

Cabe ao professor ser o guia do 
projeto, alguém que medirá as relações 
da criança. Com o conhecimento e com o 
grupo. Esse papel é fundamental e o pro-
fessor deve ter clareza da sua responsabi-
lidade. Ao iniciar o projeto, ele precisa 
questionar as crianças, além de saber 
ouvi-las atenciosamente, pois é o momen-
to de descobrir. Fazer anotações, gravar e 
transcrever as falas das crianças durante 
as discussões, procura onde está à dúvi-
da, o desejo de querer conhecer. “(...) 
quando as crianças trabalham em um pro-
jeto de interesse para elas, encontrarão 
naturalmente problemas que desejarão 
investigar. O papel dos professores é aju-



 

   

 
 

dá-las a descobrir. (...)” (Edwards, 1999, 
p.164). 

 

Para o ano de 2020a Educação 
Infantil do município terão o tema a ser 
desenvolvido durante o ano letivo, con-
forme a realidade da turma: 

 

 1º SEMESTRE: 3° COMPETÊNCIA, 
REPERTÓRIOCULTURAL 

 
 

                                                     AVALIAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

A avaliação na Educação Infantil 
acontecerá em concordância com a legis-
lação vigente (art. 31 da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, nº 
9.394/96) a qual determina a sua execu-
ção mediante acompanhamento e registro 
do desenvolvimento infantil, sem o objeti-
vo de promoção, mesmo para o acesso 
ao ensino fundamental. Esta orientação 
foi reforçada no item V do art. 3° das 
DCNEI/98, o qual determina que as pro-
postas pedagógicas devam ter organiza-
das suas estratégias de avaliação durante 
os cuidados e a educação de crianças de 
0 a 5 anos. As instituições de Educação 
Infantil, sob a ótica da garantia de direitos, 
são responsáveis por criar procedimentos 
para avaliação do trabalho pedagógico e 
das conquistas das crianças. 

A avaliação, conforme estabeleci-
do na Lei nº 9.394/96, deve ter a finalida-
de de acompanhar e repensar o trabalho 
realizado. Nunca é demais enfatizar que 
não devem existir práticas inadequadas 
de verificação da aprendizagem, tais co-
mo provinhas, nem mecanismos de reten-

ção das crianças na Educação Infantil. 
Todos os esforços da equipe devem con-
vergir para a estruturação de condições 
que melhor contribuam para a aprendiza-
gem e o desenvolvimento da criança sem 
desligá-la de seus grupos de amizade. A 
avaliação feita pelo professor torna-se um 
modo de acompanhar as crianças em 
uma perspectiva processual. A avaliação 
não tem objetivo de aferir o desempenho 
das crianças, mas sim, de se constituir 
como instrumento de reflexão sobre suas 
aprendizagens e também de busca de 
melhores caminhos para orientar a conti-
nuidade da prática pedagógica. 

A avaliação é instrumento de re-
flexão sobre a prática pedagógica na bus-
ca de melhores caminhos para orientar as 
aprendizagens das crianças. Ela deve 
incidir sobre todo o contexto de aprendi-
zagem: as atividades propostas e o modo 
como foram realizadas, as instruções e os 
apoios oferecidos às crianças individual-
mente e ao coletivo de crianças, a forma 
como o professor respondeu às manifes-
tações e às interações das crianças, os 

agrupamentos que as crianças formaram 
o material oferecido e o espaço e o tempo 
garantidos para a realização das ativida-
des. 

Espera-se, a partir disso, que o 
professor possa pesquisar quais elemen-
tos estão contribuindo, ou dificultando, as 
possibilidades de expressão da criança, 
sua aprendizagem e desenvolvimento, e 
então fortalecer, ou modificar, a situação, 
de modo a efetivar o Projeto Político-
Pedagógico de cada instituição. 

A observação sistemática, crítica 
e criativa do comportamento de cada cri-
ança, de grupos de crianças, das brinca-
deiras e interações entre as crianças no 
cotidiano, e a utilização de múltiplos regis-
tros realizados por adultos e crianças (re-
latórios, fotografias, desenhos, álbuns 
etc.), feitos ao longo do período em diver-
sificados momentos, são condições ne-
cessárias para compreender como a cri-
ança se apropria de modos de agir, sentir 
e pensar culturalmente constituídos. Co-
nhecer as preferências das crianças, a 
forma delas participarem nas atividades, 



 

   

 
 

seus parceiros prediletos para a realiza-
ção de diferentes tipos de tarefas, suas 
narrativas, pode ajudar o professor a re-
organizar as atividades de modo mais 
adequado ao alcance dos propósitos in-
fantis e das aprendizagens coletivamente 
trabalhadas. 

A documentação dessas observa-
ções e outros dados sobre a criança de-
vem acompanhá-la ao longo de sua traje-
tória da Educação Infantil e ser entregue 
por ocasião de sua matrícula noEnsino 
Fundamental para garantir a continuidade 
dos processos educativos vividos pela 
criança. 

Diante disso é lançado um novo 
desafio: elaborar uma avaliação apropria-
da, autêntica, significativa e dinâmica, ba-
seada no contexto de um grupo de crian-
ças e na experiência real de cada criança 
particularmente. Nessa dimensão, cada 
sujeito tem um percurso pessoal, e o 
acompanhamento das aprendizagens é a 
única forma de valorizarmos não apenas o 
resultado, mas todo o percurso construído 

pelo grupo e pelo sujeito em seu processo 
de aprendizagem. 

Deste modo a avaliação será 
realizada durante todo processo educa-
tivo com a função de acompanhar e 
diagnosticar o desenvolvimento e as 
aprendizagens das crianças e fornecer 
subsídios para o planejamento das 
ações futuras.  Neste processo não se 
busca a idealização de uma criança 
única e sim o respeito pela diversidade 
existente na sala e o atendimento às 
necessidades de cada aluno, a fim de 
que eles realmente contribuam com o 
processo de ensino-aprendizagem e 
que todos avancem. 

Avaliação escolar é feita por meio 
da análise de sondagens de escrita, de 
desenhos, esquema corporal, registro das 
observações diárias das competências 
desenvolvidas pelas crianças no decorrer 
da realização das atividades propostas, 
além é claro dos instrumentos instituídos 
por cada professor de acordo com a es-
pecificidade dos conteúdos abordados em 

sua sala de aula durante as atividades 
permanentes, sequências didáticas e pro-
jetos (didáticos e institucionais). 

Dessa forma, tem caráter investi-
gativo, processual e de acesso ao conhe-
cimento dos alunos e, para o professor, 
transforma-se num recurso precioso de 
diagnóstico e de acompanhamento das 
atividades que os alunos realizam, anali-
sando com eles seus avanços e dificulda-
des, ajudando-os a aprender e desenvol-
ver suas competências. 

É necessário ter em mente que o 
que importa é a qualidade das informa-
ções e que estas sejam fiéis a realidade e 
contribuam para a melhor compreensão 
do processo de construção dos conheci-
mentos dos alunos ao longo do ano. Para 
que a avaliação realmente contribua com 
o processo de ensino aprendizagens fo-
ram organizados pela coordenação peda-
gógica alguns instrumentos a serem utili-
zados pelos professores como: 

 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: 
 

 Registro das observações: é preciso 
aprender a olhar e escutar atentamente 
as crianças, o que significa ter objetivos 

para a observação e levantar hipóteses 
sobre a aprendizagem da criança enquan-
to a observamos. A observação pode ser 

incidental ou sistemática, quando feita a 
partir de um roteiro previamente estabele-
cido. Em qualquer caso, é fundamental 



 

   

 
 

que haja um plano para observar e regis-
tros sistemáticos da observação realizada, 
porque é impossível observar todos os 
alunos ao mesmo tempo, assim como só 
tem sentido observar aquilo a que propo-
mos. Por isso, o planejamento e organiza-
ção da sala são pontos fundamentais para 
orientar seu olhar pedagógico sobre a cri-
ança. Registros das observações diárias 
da ação da criança na realização das ati-
vidades propostas. A escrita desses regis-
tros se dá com o apoio nas observações. 
Esse instrumento tem como objetivo diag-
nosticar o que a criança já sabe, sem ter 
uma ideia de uma criança única e ideal, 
mas sim de acompanhamento do desen-
volvimento da criança. Organizar uma fi-
cha, planilha ou caderno com os objetivos 
que se deseja observar, registrar e datar 
as observações, de modo que os alunos 
possam ser olhados em diferentes mo-
mentos, é uma forma simples e prática 
para auxiliar as intervenções a serem fei-
tas no planejamento ou, eventualmente, 
junto com algumas crianças em especial. 
As rodas de conversa, os desenhos e as 
escritas pessoais são importantes para 
acompanhar as percepções dos alunos e 
seus avanços. Isso exige trabalho, disci-
plina e perseverança, pois a avaliação 
depende da memória do professor, ficará 
restrita a episódios críticos na sala de au-
la, e ainda exclui o aluno que fala pouco, 
o progresso do aluno com dificuldade, ou 

uma forma diferente de abordar determi-
nada ideia ou atividade;  
 

 Portfólio da turma digital (formato 
PPT):O portfólio tem o objetivo de regis-
trar o trabalho realizado com o grupo em 
tempo real e deve estar acessível tanto 
para as crianças, como para os pais nas 
reuniões e gestores. Além de, guardar a 
memória do trabalho com sua turma e é 
valioso instrumento de reflexão sobre sua 
prática, constituindo um ponto de partida 
para tomada de decisão e planejamento 
de cada fase do trabalho. Será realizado 
em formato PPT, organizado de forma 
cronológica, demonstrando o desenvolvi-
mento e aprendizagem através das tare-
fas realizadas. O processo de documen-
tação do trabalho inclui o registro de pla-
nejamento e registros diários das ativida-
des realizadas pelas crianças, que exem-
plifiquem as anotações que tenha feito. 
Ele deve conter uma atividade do aluno, 
não sendo necessariamente ser de todos, 
apenas uma de cada é suficiente. Tam-
bém podem conter fotos e relatos de ex-
periências. É importante que se coloquem 
os dados de identificação da turma (fase, 
nome do professor, nome dos alunos, 
ano), assim como legendas nas ativida-
des. A quantidade dos slides deve ser 
respeitada por bimestre e 2 slide por 
semana ou portempo estimado da pla-
nilha com montagem de fotos e textos 

a critério do professor, a fim de organi-
zar e garantir a documentação sem ex-
cessos ou faltas. Totalizando 64 slides, 
com capa, descrição da turma e crédi-
tos 70 slides por ano. 
 

 Registro bimestral: Acompanhamento 
e registro da evolução do desenho livre, 
do desenho do corpo (grafismo do es-
quema corporal) e da evolução da escrita 
do nome, os registros dos alunos deve-
rão ocorrer durante as atividades do 
cotidiano escolar, como objetivo o 
acompanhamento investigativo e proces-
sual da evolução do registro da criança, 
sugerimos que todas às vezes ouça e ob-
serve seu aluno, permitindo que ele ex-
presse ou registre o que sabe ou pensa 
sobre a ação que lhe será pedida. Sem a 
intenção de classificar ou discriminar a 
criança, pois cada uma tem o seu tempo 
de aprendizagem e desenvolvimento. 
As sondagens das hipóteses de escrita 
dos alunos deverão ocorrer durante as 
atividades do cotidiano escolar. 
 

 Relatório de observação individual: 
Relatório individual de todos os alunos no 
qual o professor comunica de maneira 
clara para coordenação, os pais e os co-
legas os conhecimentos construídos e as 
competências desenvolvidas no decorrer 
do processo de ensino-aprendizagem; 
organizado mediante a análise dos regis-



 

   

 
 

tros das produções das crianças ao longo 
do processo, o qual será entregue a cada 
final de semestre à Coordenação Peda-
gógica. Para desenvolvimento do texto do 
relatório individual o professor deverá 
preencher o documento para este fim com 
os questionamentos para construção dos 
relatórios individuais, a baixo apresenta-
do, baseado na observação atenta du-
rante o semestre, mediante o documen-
to orientador para relatório individual. 
 
 
TRANSIÇÕES 
 
Por vezes, a primeira transição da Educa-
ção Infantil acontece no momento em que 
a criança deixa sua família e ingressa na 
instituição. Para que esta transição ocorra 
de modo tranquilo, é imprescindível que 
os profissionais da escola possibilitem o 
acolhimento no ato da matrícula e viabili-
zem um atendimento que permita à famí-
lia e à escola compartilharem suas especi-
ficidades, suas expectativas e suas ne-
cessidades.  Assim, uma instituição segu-
ra em relação à criança favorece o pro-
cesso de acolhimento da família, do 
mesmo modo que uma família segura 
proporciona segurança à criança. Neste 
sentido, faz-se necessário que a família e 
a escola se conheçam. Para tanto, pode-
se recorrer às reuniões específicas com 
novos pais/responsáveis e/ou entrevistas 

individuais. Saber gostos e comportamen-
tos típicos de cada criança pode, efetiva-
mente, amenizar inseguranças, angústias, 
ansiedades de ambas as instituições, em 
prol da garantia do bem-estar da criança. 
Após esse processo de acolhimento, a 
criança, gradativamente, é inserida na 
creche ou na pré-escola, às vezes acom-
panhada por um adulto de sua família, 
vivenciando horários que se adequem às 
suas necessidades, de forma a respeitar 
seus ritmos e tempos, até que esteja fami-
liarizada com o novo ambiente. A criança 
passa, continuamente, por processos de 
transição, que vão desde as mudanças 
dos espaços físicos, trocas ou substitui-
ções de professores, ou mesmo entradas 
e saídas de colegas do grupo. Cabe à 
instituição minimizar os impactos dessas 
mudanças a partir de propostas que am-
pliem as situações de interação da criança 
com os diversos espaços e pessoas. Nas 
situações em que o estabelecimento de 
creche é separado fisicamente da pré-
escola, pode-se planejar ações que apro-
ximem as crianças por meio de visitas, 
trocas de desenhos, fotos, vídeos, fusão 
de atividades e festividades; pode-se, 
ainda, viabilizar esta proximidade fazendo 
uso dos recursos tecnológicos, como a 
ferramenta do googlemaps, hangouts, 
videoconferências, que contam do espaço 
e das pessoas, crianças e adultos que o 
ocupam. Essas mesmas estratégias, den-

tre muitas outras, podem favorecer a tran-
sição da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental, assegurando a continuida-
de dos processos de aprendizagem e o 
desenvolvimento da criança. O último ano 
da pré-escola deve ser marcado pela par-
ceria entre instituição de Educação Infantil 
e escolas de Ensino Fundamental a fim de 
que, juntas, pensem ações que favoreçam 
este processo de transição. Salvaguar-
dando o que têm em comum, a criança 
pequena terá a garantia dos direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento por 
ocasião de ingresso no Ensino Funda-
mental. Nesse sentido, preservar e consi-
derar os direitos de conviver, brincar, inte-
ragir, explorar, participar e conhecer-se 
são ações que podem contribuir, e muito, 
com a inserção da criança na etapa se-
guinte da Educação Básica 
.                              (pp. 65 e 66 – Currícu-
lo Paulista) 
            A transição entre essas duas eta-
pas da Educação Básica requer muita 
atenção, para que haja equilíbrio entre as 
mudanças introduzidas, garantindo inte-
gração e continuidade dos processos de 
aprendizagens das crianças, respeitando 
suas singularidades e as diferentes rela-
ções que elas estabelecem com os co-
nhecimentos, assim como a natureza das 
mediações de cada etapa. Torna-se ne-
cessário estabelecer estratégias de aco-
lhimento e adaptação tanto para as crian-



 

   

 
 

ças quanto para os docentes, de modo 
que a nova etapa se construa com base 
no que a criança sabe e é capaz de fazer, 
em uma perspectiva de continuidade de 
seu percurso educativo. 

Para isso, as informações conti-
das em relatórios, portfólios ou outros re-
gistros que evidenciem os processos vi-
venciados pelas crianças ao longo de sua 
trajetória na Educação Infantil podem con-
tribuir para a compreensão da história de 
vida escolar de cada aluno do Ensino 

Fundamental. Conversas ou visi-
tas e troca de materiais entre os professo-
res das escolas de Educação Infantil e de 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais tam-
bém são importantes para facilitar a inser-
ção das crianças nessa nova etapa da 
vida escolar. 

Na busca de garantir um olhar 
contínuo sobre os processos vivenciados 
pela criança, devem ser criadas estraté-
gias adequadas aos diferentes momentos 

de transição por elas vividos. As institui-
ções de Educação Infantil devem assim: 

a) planejar e efetivar o acolhimen-
to das crianças e de suas famílias quando 
do ingresso na instituição, considerando a 
necessária adaptação das crianças e 
seus responsáveis às práticas e relacio-
namentos que têm lugar naquele espaço, 
e visar o conhecimento de cada criança e 
de sua família pela equipe da Instituição; 

b) priorizar a observação atenta 
das crianças e mediar às relações que 
elas estabelecem entre si, entre elas e os 
adultos, entre elas e as situações e obje-
tos, para orientar as mudanças de turmas 
pelas crianças e acompanhar seu proces-
so de vivência e desenvolvimento no inte-
rior da instituição; 

c) planejar o trabalho pedagógico 
reunindo as equipes da creche e da pré-
escola, acompanhado de relatórios descri-
tivos das turmas e das crianças, suas vi-
vências, conquistas e planos, de modo a 

dar continuidade a seu processo de 
aprendizagem; 
d) prever formas de articulação entre os 
docentes da Educação Infantil e do Ensi-
no Fundamental (encontros, visitas, reuni-
ões) e providenciar instrumentos de regis-
tro – portfólios de turmas, relatórios de 
avaliação do trabalho pedagógico, docu-
mentação da frequência e das realizações 
alcançadas pelas crianças – que permi-
tam aos docentes do Ensino Fundamental 
conhecer os processos de aprendizagem 
vivenciados na Educação Infantil, em es-
pecial na pré-escola e as condições em 
que eles se deram, independentemente 
dessa transição ser feita no interior de 
uma mesma instituição ou entre institui-
ções, para assegurar às crianças a conti-
nuidade de seus processos peculiares de 
desenvolvimento e a concretização de 
seu direito à educação. 
 
 

 
 

 

QUESTÕES NORTEADORAS PARA CONSTRUÇÃO DOS RELATÓRIOS INDIVIDUAIS 

 

 Em quais campos de experiências a 
criança apresenta avanços? 

 Quais os fatos que levam o professor a 
contextualizar tais avanços? (Comentá-

rios, temas de interesse, brincadeiras, 
participação em jogos e atitudes?). 

 Apresenta algum campo de experiên-
cia a ser melhor trabalhado? 

 Como poderá o professor intervir nes-
se sentido? 

 Qual a contribuição possível da famí-
lia? 



 

   

 
 

 Como a criança vem se desenvolven-
do em relação às questões sócio afeti-
vas? 

 Qual a postura adotada pelo professor 
diante de conflitos nas interações e brin-
cadeiras? 

 Como os pais se referem ao desenvol-
vimento da criança e ao trabalho da insti-
tuição? 
Como a criança se refere quanto aos pró-
prios avanços e ao contexto educativo? 
 
1º Semestre: Deverá ser entregue para a 
coordenação na primeira semana do mês 

junho e devolutiva na terceira semana 
deste mês.  
2º Semestre: Deverá ser entregue para a 
coordenação na primeira semana do mês 
novembro e devolutiva na terceira sema-
na deste mês. 

 

. 
 
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

 
A coordenação pedagógica busca 

em parceria com o professor avaliar quais 
seriam as estratégias mais adequadas 
para cada situação de aprendizagem, 
com base nas atividades específicas para 
esse fim. Lembrando que estas devem 
estar incluídas no tema em estudo. Uma 
das funções mais importantes do coorde-
nador pedagógico é a formação docente. 
É por meio da formação continuada que 
asseguramos o desenvolvimento da pro-
posta pedagógica, pois durante a mesma 
refletimos sobre os princípios e diretrizes 
constantes no projeto político pedagógico 
da escola. Tal formação é concebida no 
espaço de atuação do professor e não se 
constitui de transmissão de conhecimento 

e sim de reflexão constante da prática 
docente. 

 
Diante disso a função das co-

ordenadoras é:  
Acompanhar e orientar as profes-

soras em suas práticas, auxiliando em 
suas dúvidas e nas diversas situações, 
apoiadas nas concepções contidas no 
planejamento com base nas práticas dos 
profissionais e nos referenciais teóricos. 

Garantir o desenvolvimento do 
planejamento e a sua avaliação durante o 
processo educativo, acompanhando o 
registro do desenvolvimento do aluno e do 
trabalho do professor, por meio da plani-
lha de planejamento semanal, portfólios 

da turma, relatórios e sondagens, confor-
me determina a LDB. 

Planejar e realizar os encontros 
de HTPC’s, de supervisão e as reuniões 
pedagógicas.  

 
Este trabalho de coordenação é 

realizado individualmente com cada pro-
fessor em encontros de supervisão sema-
nais ou quinzenais, durante os horários de 
Educação Física de acordo com as ne-
cessidades.É durante os encontros de 
supervisão, por meio da documentação 
pedagógica (portfólios) e dos relatos orais 
do professor que a coordenação acompa-
nha o envolvimento e o desenvolvimento 
dos trabalhos de alunos e professores. 

 
 

 



 

   

 
 

ENCONTROS DE HTPC 
 

Os encontros de HTPC na U.E 
ocorrem semanalmente totalizando 4 en-
contros por mês, podendo ser convocado 

para uma HTPC geral pela Secretaria de 
Educação. Estes encontros são planeja-
dos em conjunto com a direção da escola 

com base nas necessidades observadas 
durante as supervisões pedagógicas e no 
dia-a-dia das instituições. 

 
 
ENCONTROS DE SUPERVISÃO 

 
Acompanhamento do trabalho desenvolvido em sala de aula (portfólio, relato do professor, registros da planilha de planeja-

mento semanal digital e registro de acompanhamento dos alunos); 
Observação feita na sala de aula, ferramenta de formação com o objetivo de analisar as interações que são construídas entre 

o professor, as crianças e os conteúdos trabalhados. 
Esclarecimento de dúvidas acerca da adequação das atividades e do planejamento; 
Leitura de textos de apoio de acordo com o tema planejado para o encontro pela Coordenação Pedagógica; 
Tarefa para o encontro seguinte (quando necessário). 
O que se espera dos professores mediante este trabalho de acompanhamento:   
A formação contínua dos professores para que reflitam e melhorem a sua prática pedagógica; 
O efetivo desenvolvimento da proposta pedagógica; 
O desenvolvimento das crianças em seus aspectos: físicos, emocionais, cognitivo-linguístico, e social, entendendo que ela é 

um ser completo, total e indivisível; 
A melhoria da Educação Infantil. 
Desta forma todas as ações dos envolvidos (professores, coordenadores e direção) visam o desenvolvimento de cada criança 

e reflexão sobre suas ações para que a educação se cumpra de forma séria e responsável. 
 

 

10 COMPETÊNCIAS GERAIS 

1.Conhecimento — Valorizar e utilizar 

os conhecimentos historicamente cons-

truídos sobre o mundo físico, social, 

cultural e digital para entender e expli-

car a realidade, continuar aprendendo e  

 

colaborar para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusi-

va. 

Objetivo: Entender e explicar a reali-

dade, colaborar com a sociedade e con-

tinuar a aprender. 

 

2.Pensamento Científico, Crítico e 

Criativo — Exercitar a curiosidade inte-

lectual e recorrer à abordagem própria 

das ciências, incluindo a investigação, a 

reflexão, a análise crítica, a imaginação 

e a criatividade, para investigar causas,  

 



 

   

 
 

elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e criar soluções (in-

clusive tecnológicas) com base nos co-

nhecimentos das diferentes áreas. 

Objetivo: Investigar causas, elaborar e 

testar hipóteses, formular e resolver 

problemas e criar soluções. 

3.Repertório Cultural — Valorizar e 

fruir as diversas manifestações artísti-

cas e culturais, das locais às mundiais, 

e também participar de práticas diversi-

ficadas da produção artístico-cultural. 

Objetivo: Fruir e participar de práticas 

diversificadas da produção artístico-

cultural. 

4.Comunicação — Utilizar diferentes 

linguagens – verbal (oral ou visual-

motora, como Libras, e escrita), corpo-

ral, visual, sonora e digital –, bem como 

conhecimentos das linguagens artística, 

matemática e científica, para se ex-

pressar e partilhar informações, experi-

ências, ideias e sentimentos em dife-

rentes contextos e produzir sentidos 

que levem ao entendimento mútuo. 

Objetivo: Expressar-se e partilhar in-

formações, sentimentos, ideias, experi-

ências e produzir sentidos que levem 

ao entendimento mútuo. 

5.Cultura Digital — Compreender, uti-

lizar e criar tecnologias digitais de in-

formação e comunicação de forma críti-

ca, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar 

e disseminar informações, produzir co-

nhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida 

pessoal e coletiva. 

Objetivo: Comunicar-se, acessar e 

produzir informações e conhecimento, 

resolver problemas e exercer protago-

nismo de autoria. 

6.Trabalho e Projeto de Vida —

 Valorizar a diversidade de saberes e 

vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe 

possibilitem entender as relações pró-

prias do mundo do trabalho e fazer es-

colhas alinhadas ao exercício da cida-

dania e ao seu projeto de vida, com 

liberdade, autonomia, consciência críti-

ca e responsabilidade. 

Objetivo: Entender o mundo do traba-

lho e fazer escolhas alinhadas à cida-

dania e ao seu projeto de vida com li-

berdade, autonomia, criticidade e res-

ponsabilidade. 

7.Argumentação — Argumentar com 

base em fatos, dados e informações 

confiáveis, para formular, negociar e 

defender ideias, pontos de vista e deci-

sões comuns que respeitem e promo-

vam os direitos humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsá-

vel em âmbito local, regional e global, 

com posicionamento ético em relação 

ao cuidado de si mesmo, dos outros e 

do planeta. 

Objetivo: Formular, negociar e defen-

der ideias, pontos de vista e decisões 

comuns com base em direitos huma-

nos, consciência socioambiental, con-

sumo responsável e ética. 

8.Autoconhecimento e Autocuidado 

— Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de 

sua saúde física e emocional, compre-

endendo-se na diversidade humana e 

reconhecendo suas emoções e as dos 

outros, com autocrítica e capacidade 

para lidar com elas. 

Objetivo: Cuidar da saúde física e 

emocional, reconhecendo suas emo-

ções e a dos outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com elas. 

9.Empatia e Cooperação — Exercitar 

a empatia, o diálogo, a resolução de 

conflitos e a cooperação, fazendo-se 



 

   

 
 

respeitar e promovendo o respeito ao 

outro e aos direitos humanos, com aco-

lhimento e valorização da diversidade 

de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e poten-

cialidades, sem preconceitos de qual-

quer natureza. 

Objetivo: Fazer-se respeitar e promo-

ver o respeito ao outro e aos direitos 

humanos, com acolhimento e valoriza-

ção da diversidade, sem preconceito de 

qualquer natureza. 

10.Responsabilidade e Cidadania —

 Agir pessoal e coletivamente com au-

tonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando 

decisões com base em princípios éti-

cos, democráticos, inclusivos, sustentá-

veis e solidários. 

Objetivo: Tomar decisões com princí-

pios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e democráticos. 

Fontes: Texto da terceira versão da 

BNCC Infantil e Fundamental, MEC, 

Porvir e Anna Penido, diretora do Insti-

tuto Inspirare e integrante do Movimen-

to Pela Base (leitura crítica) 
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