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GESTORES ESCOLARES
Dinamizar o trabalho como Gestor Escolar requer percepção do todo,
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COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
A arte de coordenar as práticas pedagógicas e todas as dinâmicas que
agregam os cotidianos dos centros infantis é um trabalho artesanal, com
muitos alinhavos, com diversas trocas de linhas, com pontos, nós e
produção criativa. É uma arte, costurada diariamente. É uma arte,
cultivada cotidianamente. É uma arte, aprendida o tempo todo e,
significada em cada produção.
- Jussara Ceron
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EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Você, eu, um sem-número de educadores sabemos todos que a educação
não é a chave das transformações do mundo, mas sabemos também que
as mudanças do mundo são um quefazer educativo em si mesmas.
Sabemos que a educação não pode tudo, mas pode alguma coisa. Sua
força reside exatamente na sua fraqueza. Cabe a nós pôr sua força a
serviço de nossos sonhos.
- Paulo Freire,1991
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PREFÁCIO
Como fazer, como começar, como chegar, como terminar, como continuar?

(Edith Derdyk, 2012, p. 79)
Como narrar o viver, o aprender, o ensinar e o conhecer com vontade de potência?
Como percorrer linhas de enunciação que intensificam vozes, mãos, olhares, territórios,
singularidades e linguagens? As inumeráveis possibilidades, traduções, interpretações,
apropriações, transmissões e constantes ressignificações a respeito do processo educacional
fazem com que a existência e a ramificação de uma multiplicidade de fios de conhecimentos
e experimentações se sustentem para além de sua circunscrição histórica, para além de sua
configuração no campo das relações, das trocas e dos processos de aprendizagem.
O presente documento dinamiza processos de percepção onde a Educação se atualiza
como acontecimento do mundo. Educação que se modula por meio de Pedagogias que se
enlaçam nos efeitos da vida, do conhecimento vivido, sentido, experimentado e significado.
Nesta acepção, por mais que se desmembrem visceralmente as camadas e as etapas
correspondentes ao processo educacional, atribuindo-lhes categorias, funções, significados,
analogias, não temos como mensurar como se reverberam as linhas simbólicas que
desencadeiam e conectam todos os pontos numa corrente sucessiva de invenção do
aprender, do conhecer, do ser.
Sentir, Viver, Experimentar. Talvez sejam estas palavras que sobrevoam as vozes,
territórios, olhares e conhecimentos das singularidades que juntas teceram/tecem a
composição pedagógica que nesta produção se apresenta. Cada campo do conhecimento
exige uma conexão singular e múltipla, pois exibe uma diversidade de linhas para
potencialização dos modos de fazer-significação da linguagem. A especificidade de cada
conhecimento intenciona seus recursos, elementos, artefatos, dispositivos, prospecções,
estratégias, metodologias e experiências, que possibilitam a invenção de gestos de atuação
que possam emergir das interlocuções, dos encontros, das rupturas e das criações.
Desengatando os conhecimentos, as coisas e os efeitos das relações que habitam o
mundo, o ato educacional evidencia uma multiplicidade de formas, possíveis que
inexoravelmente ocupam significativamente um lugar no espaço da vida, por meio de frações
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simbólicas incontáveis no tempo e espaço dos cotidianos.
Escrever o que se vive é coisa de pouca ou nenhuma graça. O
desafio está em viver o que se escreve.
(Eduardo Galeano, 1984, p. 48).

Com o mesmo olhar de Galeano, a perspectiva nesta produção mobiliza-se por
contingências imanentes que buscam potencializar palavras, linguagens e escritas que
possam ser experimentadas nas/pelas extensões e ramificações do mundo. Buscamos
costurar possibilidades pedagógicas em defesa da composição de uma práxis do afeto.
Práxis da sutileza, como um canal-passagem para significação das aprendizagens. Tratemos,
pois, de visualizar a interioridade das singularidades como um dentro não disjuntado do fora
que a constitui, como produções de forças que são/estão imanentes no/pelo mundo desde
suas engrenagens e efeitos.
Tudo parece concorrer para elucidação de um fazer-educação, de um fazer-pedagogia
enquanto espaços e tempos em aberto. Espaços estes que se movimentam entre o que existe
em potencial vagando e pulsando em algum lugar de nossas singularidades – vontade,
desejo, necessidade, potência – e o embate real com as materialidades dos campos de saber
e suas circunstâncias efêmeras, almejando perenidade, porosidade. Enfim, linhas e fios de
conexão que costuram conhecimentos, vidas, territórios e subjetividades.
Percebemos assim, que é do choque de forças entre o que ainda está por vir e o que
já está concretizado na mundo que os ecos pedagógicos se reverberam, tentando prolongar
a emissão de uma voz que venha a enunciar encontros, sensações, sabores, possibilidades,
aprendizagens, como uma linha de horizonte que se atualiza de modo extensivo entre nós.
A vozes e olhares desta composição, escrevem/escreveram sobre modos possíveis de
percepção da natureza da vida, do mundo, das relações, das geografias, dos vínculos e das
singularidades que habitam o entrelaçamento de campos que circunscrevem a educação.
Está escrita modula um convite frente a um tempo de reconstituição de uma memória
que emerge desde acontecimentos da experiência. E a memória, como sabemos, estanciase como lugar limiar de um imaginário a ser vivido, sentido, inventado, significado entre as
ramificações possíveis do mundo.
Então, é hora de aventurar-se! Peguemos nossas bagagens, respiremos fundo e
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partamos. Partir para descobrir a potencialidade performativa dos conhecimentos que se
instauram entre relações de vida e de mundo. Partir para conhecer com desejo e com
vontade. Partir para ensinar. Partir para aprender. Partir para explorar e investigar. Partir para
ser. Partir para viver!

Ana Paula Parise Malavolta

Doutora em Educação (PPGE/UFSM)
Mestra em Artes Visuais (PPGART/ UFSM)
Graduada em Psicologia (URI)
Assessora Pedagógica e Formadora Nacional do Programa “A União Faz a
Vida” (PUFV)
Sócia-Fundadora da Empresa Aura Assessoria Educacional e Institucional

Santiago, 12 de novembro de 2020.
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Canteiro de Obras
Mediar com pedantismo sobre a produção de objetos – cartazes
ilustrados, brinquedos ou livros – que devem servir às crianças é
estúpido.
Desde o Iluminismo isto constitui uma das mais rançosas
especulações dos pedagogos.
A sua obsessão pela psicologia impede-os de perceber que a terra
está repleta dos mais incomparáveis objetos da atenção e da ação
das crianças [...].
É que as crianças são especialmente inclinadas a buscarem todo o
local de trabalho onde a atuação sobre as coisas se dê de maneira
visível.
Elas sentem-se irresistivelmente atraídas pelos destroços [...].
Nestes restos que sobram elas reconhecem o rosto que o mundo
das coisas volta exatamente para elas, e só para elas.
[...] Com isso, as crianças formam seu próprio mundo das coisas,
mundo pequeno inserido em um maior.
Dever-se-ia ter sempre em mente as normas desse pequeno mundo
quando se deseja criar premeditadamente para crianças e não se
prefere deixar que a própria atividade – com todos os seus
requisitos e instrumento
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THELMO: O ÍNDICE Será refeito!!!
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Carta do prefeito
Todo trabalho nasce de um sonho que, para dar certo, precisa ter como base um
planejamento de ações. Como gestor público tenho muitos sonhos e ideais e o propósito de
tornar Lucas do Rio Verde a cidade do conhecimento. Na mesma proporção, queremos
consolidar nossa cidade como a Capital da Infância e muito temos realizado para consolidar
este propósito, que corresponde tanto as necessidades quanto as potencialidades de nosso
município, principalmente porque temos profissionais competentes e comprometidos com a
formação integral das crianças.
Lucas é um município pujante, empreendedor, que cresce cotidianamente e nos desafia
na busca de alternativas para a melhoria dos serviços públicos e a garantia da inclusão de
todos os cidadãos, dando-lhes voz e vez.
Assim queremos nosso município: “Um lugar para TODOS!”
E para que este lugar, de fato, se materialize em todas as dimensões, o caminho que
apostamos e defendemos é o da EDUCAÇÃO. Por isso, esta proposta, que tem as marcas
dos educadores e da comunidade, tem o nosso respeito e, o nosso compromisso, de tornála efetiva como política das ações municipais.
Com respeito as autorias e com sentimento de gratidão pela dedicação de todos,
seguimos juntos, construindo uma realidade mais justa, solidária e comprometida com o
desenvolvimento de nossa terra e de nossa gente.

- Flori Luiz Binotti
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Carta da Secretária
Estimados Educadores,
Tratarmos sobre Educação escolar como garantia de direito e/ou sua importância na
constituição do exercício pleno da cidadania para o indivíduo, ao mesmo tempo que parece
ser algo óbvio, nos desafia a refletir a qualidade dos trabalhos educacionais
institucionalizados.
Como educadores, não temos a obrigação de resolver todas as lacunas no processo
de educação formal, mas somos corresponsáveis neste cenário de formação de agentes
participativos e transformadores da realidade pessoal e do contexto sócio ambiental que
vivemos e isto nos torna brilhante/especial em nossa trajetória de vida.
Nos tornamos especiais a medida que apreendemos que educação formal em sua
amplitude, exige conhecimento cientifico pelo(a) educador(a) tanto do currículo quanto do
sujeito com o qual trabalhamos, considerando sua cultura, individualidade e necessidades,
visto que todo processo formativo e humano, se constitui de forma gradual e continua e para
garantia do sucesso, deve estruturar-se numa dinâmica holística e humanizada.
Numa relação análoga as fases do desenvolvimento humano, que não se efetiva com
o fim em si mesmo, visto que é um processo que acompanha o indivíduo durante todo o
tempo de sua existência, a educação formal também se apresenta com esta característica
que exige de nós educadores compreendermos e trabalhos em cada etapa educacional a
partir das características de suas funções, funcionalidades e dos sujeitos em ação.
Assim a Educação Infantil, se apresenta como primeira etapa da educação básica,
regulamentada pelo Lei nº 6364/96 de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que conquistou
lugar de destaque no cenário educacional brasileiro, mas para além das lutas e garantia de
políticas públicas, foi também pelo endosso comprovado por inúmeros estudos científicos
evidenciando a importância dos trabalhos realizados nesta etapa de ensino em que as
experiências vividas pela criança na infância, terão suas implicações ao longo de toda sua
vida adulta.
De acordo com Arroyo e Silva (2012), os atuais estudos sobre a infância intencionam
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compreender as crianças como sujeitos sociais ativos, com autonomia e criatividade,
liberados do adultocentrismo, senhores de si mesmos, de sua história, modificando seu
campo de viver, construindo uma nova cultura infantil e infanto-juvenil. Sujeitos de
experimentação, de intencionalidade, de produção de saberes, valores, conhecimentos.
Na perspectiva que a criança é protagonista da sua cultura infantil, que é essencial
desde os primeiros anos de vida, fase que as conexões neurais são intensas, que a criança
seja estimulada eficazmente, para que ela aprenda nos primeiros anos de vida a lidar
naturalmente com os desafios e frustrações, situações que são experimentadas ao longo da
vida, consequentemente alcançando o equilíbrio e satisfação em suas tomadas de decisões
na vida adulta em sua integralidade.
Ressalta-se que as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, explicita a
concepção de criança como um sujeito histórico, possuidor de direitos, que constrói a
identidade a partir das relações cotidianas. Ainda segundo o DCNEI, a criança “brinca,
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura”. (DCNEI/2010). Assim compete
pelo trabalho pedagógico nesta etapa de ensino, a compreensão e conhecimento do(a)
educador(a) sobre as especificidades e caraterísticas desta fase etária, que se apresenta em
uma via mão dupla, ao mesmo tempo frágil e alicerçada pela potencialidade do ser criança.
É nesta fase que o trabalho pedagógico comprometido, da estimulação correta,
precoce e/ou na idade certa contribui para o desenvolvimento integral da criança, no aspecto
emocional, afetivo, cognitivo, concomitante desenvolvendo sua capacidade e habilidade de
aprender a viver e a conviver consigo e com o outro, num mundo de misturadas e diversas
emoções as quais só serão compreendidas e/ou apreendidas com as experiências vividas.
Nesta dinâmica ao adulto responsável pelo cuidar e educar desta criança ou das
crianças é atribuído a responsabilidade em grande escala de ofertar, permitir, respeitar e
garantir o desfrute de todos os direitos específicos desta faixa etária. Responsabilidade esta
assegura em leis, mas também inerente as competências do ser educador, que torna esta
profissão tão mágica e comprometedora. Haja vista que a materialização da educação se
dá pela presunção do fortalecimento dos laços afetivos entre educador e aprendente,
reverberando nas relações sociais mais amplas.
Para Freire (1996), a relação entre professor e educando deve ser guiada por vínculos

Página | 18

afetivos, autonomia e troca de saberes. Partindo desse pressuposto, devemos priorizar a
“convivência amorosa”, combinando espaço estimulador, e desafiador, organizado
intencionalmente para o cuidar, o educar e o brincar, promovendo não somente

o

desenvolvimento cognitivo, mas também a efetiva formação cidadã e inclusão social das
crianças por meio das experiências vividas e compartilhada entre os pares.
Quanto a Educação Infantil, na garantia dos direitos de aprendizagem e a educação
integral nesta fase de ensino, a Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com os
profissionais da Educação, no ano de 2018, embasada nas concepções da Educação Infantil
contidas na BNCC, o DRC de Mato Grosso e demais documentos norteadores da educação,
reestruturou o Documento de Referência Curricular (DRC) de Lucas do Rio Verde/MT, que
segue as prezando pela manutenção, implementação e ampliação da oferta da Educação
Infantil com qualidade, a qual a criança é participante ativo nesta construção e interação de
vivacidade no espaço educacional.
Neste momento, atendendo os preceitos legais, estamos entregando uma nova versão
do Documento de Referência Curricular para de Lucas do Rio Verde/MT, objetivando
subsidiar a reelaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos e contribuir com eficiência para
o planejamento, para a prática pedagógica dos professores e avaliação do processo de
ensino e aprendizagem das crianças.
Este documento, com roupagem mais dinâmica, traz um olhar diferenciado quanto a
práxis pedagógica, com estratégias educacionais que permite a criança interagir com o
espaço e com o outro, como protagonista se apropriando e se sentindo pertencente no
ambiente de aprendizagem. Neste viés, partir do olhar pedagógico, da escuta ativa e da
ação acolhedora que os profissionais da educação exercem no dia a dia, não o torna mero
coadjuvante no processo de aprendizagem da criança, mas essencial como mediador do
conhecimento, auxiliando-a e promovendo segurança necessária no desenvolvimento de
suas habilidades e potencialidades.
De acordo com o RCNEI, vol.01, p.23 e 24:
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras
e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir
para o

desenvolvimento

das capacidades infantis

de relação

interpessoal, de ser e estar
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com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança,
e o acesso pelas crianças, aos conhecimentos
mais amplos da realidade cultural. a base do cuidado humano é
compreender como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano.

Além do endosso, sobre a conceito apresentado acima, acreditamos que a partir do
real entendido da importância da Educação Infantil e suas concepções, poderemos desenhar
com eficiência os demais níveis de ensino. Haja vista, que a evolução social está
condicionada à expansão do conhecimento dos envolvidos no processo, que a partir daí
desenvolvem um olhar reflexivo e amoroso, e assim, reestruturam suas estratégias
pedagógicas. Rubem Alves (1994) reforçou a importância da alegria de ensinar, ao dizer
que “De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo
pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais...”
Assim, a busca pelo auto aprimoramento deve ser constante, para que possamos
contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico e construtivo das nossas crianças,
futuras cidadãs.
Desejamos a todos uma excelente experiência de leitura!
Cleusa Terezinha Marchezan De Marco
Secretária Municipal de Educação
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Infância

Carlos Drummond de Andrade

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo.
Minha mãe ficava sentada cosendo.
Meu irmão pequeno dormia.
Eu sozinho menino entre mangueiras
lia a história de Robinson Crusoé,
comprida história que não acaba mais.
No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu
a ninar nos longes da senzala - e nunca se esqueceu
chamava para o café.
Café preto que nem a preta velha
café gostoso
café bom.
Minha mãe ficava sentada cosendo
olhando para mim:
- Psiu... Não acorde o menino.
Para o berço onde pousou um mosquito.
E dava um suspiro... que fundo!
Lá longe meu pai campeava
no mato sem fim da fazenda.
E eu não sabia que minha história
era mais bonita que a de Robinson Crusoé.
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A infância se dá num amplo espaço de negociação que implica
a produção de culturas de criança, do lugar, dos lugares
destinados às crianças pelo mundo adulto e suas instituições e
das territorialidades de criança, resultando desse embate uma
configuração à qual chamamos de territorialidades infantis,
cujo campo de reflexão é a Geografia da Infância (LOPES,
2008, p. 68).
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1.

MARCAS REGISTRADAS NO CAMINHO
1.1.

APRESENTANDO OS SENTIDOS DA ESCRITA

As coisas que não tem nome são mais
pronunciadas por crianças”.

Manoel de Barros

Toda escrita emerge sentidos. Sentidos do fazer, do tecer, do olhar, do permear. Assim,
a escrita toma forma e, ao tomá-la revela as marcas dos sujeitos, de suas historicidades, de
seus contextos, singularidades, subjetividades, conectividades.
Ao escrever uma proposta, carregada de sentidos, colocamo-nos com todos os
pertencimentos. Todos! Pertencimentos profissionais reveladores de compromisso e de
aproximação com os territórios das infâncias. Pertencimentos pedagógicos, nutridos de
cuidado e cultivo das crianças que residem com todas as suas urgências em nós mesmos,
por meio dos nossos, daqueles pequenos, que ao escrevermos cada linha, aparecem como
luz, manifestando suas chegadas no universo educacional.
Pertencimentos sociais que se edificam na luta, por uma sociedade mais justa e
equilibrada, onde as crianças encontrem acolhimento. Pertencimentos de humanidade, que
trazem das vivências regalos memoráveis e eternizantes. Pertencimentos solidários, que
olham para as expressões das crianças e suas infâncias, defendendo suas legitimidades
históricas e culturais.
Com estes pertencimentos a estruturação da Proposta Curricular da Educação Infantil
de Lucas do Rio Verde/MT, se constitui fruto de um processo participante. E por ser fruto, traz
as marcas originárias de quem lhe deu vida e constituiu um coletivo e democrático grupo de
pessoas, que de seus lugares e experiências partilharam neste documento as expressões de
(re) significação das políticas de educação infantil.
Pertencimentos!
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É está potente expressão que lhe convida a conhecer, reconhecer e se reconhecer na
condição de defensor das políticas da Infância.
O que eu sei e o que eu gosto é ser
professora da Educação Infantil.
Amo o que realizo! Amo o trabalho dos
profissionais, porque além da dedicação,
da coragem e da responsabilidade, são
comprometidos com a aprendizagem de
cada criança.

Zulma Medeiros Viola

1.2.

SOBRE

A

ESCRITA

COMO

CONSTRUÇÃO

PROTAGONÍSTICA

COMPROMETIDA COM A REALIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE
“Temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito a
sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”.

Boaventura de Souza Santos
Todo lugar, ao se constituir como construção “espaço-tempo” evoca um contexto. Todo
contexto, constitui-se em história e, com esta premissa, uma das necessidades emergentes
para a construção deste documento foi a aproximação entre a realidade da educação
infantil e os aportes legais vigentes que, em encontro dialógico, conduzem novas percepções
para a educação das crianças e, com elas, os repertórios e reverberações pedagógicas e
culturais íntimos dos universos infantis.
Olhando em primeiro, o lugar, como espaço que constitui os sujeitos, aqui
companheiros e representantes dos profissionais da educação, e com eles as vozes dos seres
humanos que integram cada realidade, nos aproximamos das discussões nacionais e, com
elas, trouxemos para esta produção pautas de estudo, diálogos e interpretações holísticas,
implicando com isso, aproximações com as fecundas manifestações das culturas infantis.
Tais manifestações foram subsidiadas nacionalmente a partir da aprovação da Base
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Nacional Comum Curricular – BNCC pelo Conselho Nacional de Educação – CNE com
homologação pelo Ministério da Educação – MEC, em 20 de dezembro de 2017, e pelo
Documento de Referência

Curricular de Mato Grosso em 2018, alimentando a produção

deste, com as devidas singularidades do contexto _ lugar de onde falamos e atuamos.
Neste sentido, o Documento Curricular da Educação Infantil Municipal tem como
aliança a profissionalidade de todos os educadores da rede municipal, entendendo aqui,
todos aqueles que, para além do exercício da docência integram os territórios educacionais
e se comprometem com as funções inerentes em cada contexto.
Como construção coletiva, uma das marcas muito positivas é a

“transitude

pedagógica”, ou seja, a atitude transdisciplinar dos profissionais envolvidos e dedicados com
esta escrita que muito contribuirá para alicerçar as práticas cotidianas com as crianças nas
instituições, assim como para com os exercícios de cuidar e educar, a partir das interações e
brincadeiras que são os eixos que estruturam os fazeres com as crianças e, que implicam a
construção das dinâmicas de desenvolvimento infantil e, a relevância dos Projetos Políticos
Pedagógicos como composições reveladoras da identidade de cada instituição educacional.
Com esta expectativa o instrumento produzido e aqui apresentado nutrirá os espaços
de atendimento infantil e referenciará o educador diante dos desafios e especificidades das
construções cotidianas com as crianças, com seus cotidianos, contextos de vida e identidades
socioculturais.
Como escrita, movida pelo compromisso pedagógico e social, cada elemento possui
sua caracterização e, se constitui aberto, pois entende-se como escrita, uma produção em
construção e infinita, podendo sempre, receber complementos e, produzir outros sentidos.
Como caminho, de escrita participante, com muitos desafios, tendo um destaque para
o costumeiro “pôr no papel”, valemo-nos de todos os esforços, de todas as tentativas, de
todos os ajustes, das páginas reescritas inúmeras vezes e, principalmente, da condição
primordial: PERTENCIMENTO!
Aqui, temos a certeza, que a escrita de cada palavra é representada por gestos de
escuta, de fala, de cuidado e amorosidade, assim como, de muita firmeza pedagógica,
porque ao mesmo tempo, em que guardamos o desejo que este documento possibilite novas
reescritas colaborativas e democráticas, sabemos que, os produtores “vozes movidas pelas
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vozes dos contextos em suas diversidades”, dedicaram tempo, ousadia, coragem e muitos
outros atributos de contínua competência profissional.
Com grande satisfação, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura apresenta à comunidade
educativa e sociedade em geral a Proposta Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal
de Educação, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços educacionais
realizados pelas instituições que atendem crianças de até cinco anos e onze messes no município.
Esta Proposta foi construída, nos anos de 2017 e 2018, de forma colaborativa, com a participação
de representantes dos segmentos educativos da Rede Municipal (Gestores, Coordenadores
Pedagógicos, Técnicos, Professores, Pais e Crianças) e está organizada em capítulos que tratam
sobre o seu processo de construção e apresenta os respaldos legais que fundamentaram sua
elaboração.
Para nós é motivo de muito orgulho e de muita responsabilidade escrever
este documento. Estamos dando um passo importante na história
educacional de Lucas do Rio Verde, em nossa história como educadores e de
todas as pessoas que fazem parte deste município.
Deolinda Maria Marques Pereira

Com esta sinalização a Secretaria Municipal de Educação agradece

todos os

profissionais da Educação que, no exercício do olhar atento e compromissado com a
educação para a infância, contribuíram com a produção deste material e com a ousadia de
pensar uma política que, de conta, em tempos reais de legitimar as urgências e potências
presentes no universo infantil. Assim, a SMEC apresenta aos profissionais da Educação
Infantil do Município de Lucas do Rio Verde o Documento de Referência Curricular da
Educação Infantil esperando que possa subsidiar as discussões pedagógicas no interior de
cada instituição, orientar a prática educativa, contribuir na aprendizagem e na formação dos
educadores e na construção de experiências de desenvolvimento integral das crianças do/no
município.
“As crianças ativamente ingressam e tornamse participantes e colaboradores de cultura
de pares locais pela primeira vez quando se
movem para fora do âmbito familiar em
direção à comunidade adjacente”
(CORSARO, 2011, p.154).
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1.3.

DESCORTINANDO AS JANELAS DA REALIDADE COMO UMA INTRODUÇÃO
CONVIDATIVA
“Pensar o presente significa refletir e decidir como podemos nos
posicionar diante de seus cenários, e qual a seleção que fazemos desse
presente para oferecer, às crianças, no dia a dia da Educação Infantil.
Educamos para que os novos vivam no mundo e dele façam algo
melhor com o que recebem de nós, adultos”.

Southwell (2009, p. 175)

O que as crianças representam para nossa sociedade?
Como as crianças vivem suas experiências em Lucas do Rio Verde?
Quais culturas perfilam as composições das infâncias em nosso município?
O que temos oportunizado enquanto sociedade para a integralidade das crianças?

De que forma é possível planejar e concretizar nos espaços infantis a formação integral
das

crianças, respeitando suas diversidades,

reconhecendo suas

pluralidades

e

potencializando suas singularidades?
Muitas questões movem os olhares e situam as práticas de nossa rede educacional e
com elas os conceitos de “crianças” e de “infâncias” que aparecem demarcados na história
da educação de nosso país e incorporados no contexto de nosso município como
compromisso para o com o fortalecimento das políticas de atendimento na Educação Infantil.
Políticas que garantem não apenas a inserção da criança no contexto das unidades de
atendimento, mas o pleno desenvolvimento, reconhecendo-a como sujeito de direitos.
Sobre

estes

aspectos

este

documento

situa

as

políticas

de

atendimento,

desenvolvimento e inclusão das crianças nos centros de atendimento infantil, subsidiando os
trabalhos que lá são produzidos e que ilustram a cultura infantil conforme estabelecido pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), quando:
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Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº
12.796, de 2013)
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I – Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de
até três anos de idade;
II - Pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco)
anos de idade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de
2013)

Frente o exposto, a Secretaria Municipal de Educação preconiza a construção de um
trabalho com a participação ativa e coletiva dos sujeitos, com foco na educação inclusiva,
na qual o ser humano é o protagonista do processo, utilizando os espaços, o tempo e as
ações em prol da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças.
Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde promove,
por meio da gestão democrática, uma educação pública de qualidade e inclusiva,
contemplando entre as ações desenvolvidas: valorização profissional, condições de trabalho
excelentes, acompanhamento pedagógico, definição metodológica, formação continuada e
inovação pedagógica como aspectos comprometidos com a busca da transformação social
e do desenvolvimento de experiencias pedagógicas significativas em todas as instituições.
O documento apresenta uma contextualização sobre Educação Infantil na realidade
do Município, agregando as concepções que orientam a prática pedagógica do professor,
os processos de transição da criança nesta etapa educativa, a organização curricular e as
concepções que alicerçam o trabalho com os pequenos, considerando a criança como centro
do trabalho pedagógico, como sujeito sócio-histórico-cultural, cidadã de direitos e, um ser
da natureza que tem especificidades no seu desenvolvimento, um ser potente e competente.
Pensar o presente significa refletir e decidir como podemos nos posicionar diante de
seus cenários, e qual a seleção que fazemos desse presente para oferecer, às crianças, no
dia a dia da Educação Infantil. Educamos para que os novos vivam no mundo e dele façam
algo melhor com o que recebem de nós, adultos.
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2.

CONSTRUINDO SIGNIFICADOS A PARTIR DAS COMPOSIÇÕES LOCAIS
A história das instituições de educação infantil estabelece uma
estreita relação com questões que se referem a história da infância,
da sociedade, da família, do trabalho, da urbanização, entre outras
dimensões.
(KUHLMANN, 1998, p. 77)

2.1

O LUGAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM LUCAS DO RIO VERDE

Foi na fazenda de meu pai antigamente.
Eu teria dois anos; meu irmão, nove.
No caminho, antes, a gente precisava de atravessar um rio inventado.
Na travessia o carro afundou e
os bois morreram afogados.
Eu não morri porque o rio era inventado.
Manoel de Barros
Exercícios de ser criança

No município de Lucas do Rio Verde, o desafio do acesso a creche e a pré-escola tem
sofrido uma tendência notória de crescimento, com investimentos nas estruturas físicas e
administrativas, na implementação de práticas pedagógicas consistentes e no incentivo à
valorização do profissional da Educação Infantil.
A Secretaria Municipal de Educação conseguiu dar importantes passos rumo à
consolidação de uma Educação Infantil de qualidade. E para que esses avanços, sejam
contínuos, além do desafio quanto ao acesso da criança à escola, desde a primeira infância
que é maximizado, também há a busca incessante pelos próprios profissionais do sistema
educacional municipal, por mais qualidade no atendimento as nossas crianças. Para tanto,
faz-se necessário entender o “ser” criança, antes mesmo de se pensar em qualidade do
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atendimento as mesmas.
De acordo com LDB 9394/96 no art. 29 e 30, em consonância com a Lei 12.796/2013,
define “A educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. ” De
acordo com a organização por idade, descreve:
I – Creches, para crianças de até três anos de idade;
II – Pré-escolas, para crianças de quatro a cinco anos de idade.

Tendo como referência a cartilha de esclarecimentos do Ministério da Educação (2013),
quanto a nomenclatura: Centro Integrado de Educação Infantil e/ou Centro de Educação
Infantil, Pré-Escolas e/ou Creches, não há distinção de caráter normativo, quanto a sua
denominação ou nome fantasia, visto que “Todas as instituições de educação infantil
localizadas em um município, tanto as públicas quanto as privadas, integram o respectivo
sistema de ensino estadual, distrital ou municipal (LDB, art. 18, incisos I e II)”, sendo
legalmente compreendidas como: Instituição de Educação Infantil.
No excerto abaixo, Vital Didonet (2001, p. 14) explica:

(...) funções idênticas de cuidado e educação, é a melhor possível para
superar a vetusta dicotomia entre cuidado na creche e educação na préescola. Se cada uma ficasse com uma função, ambas seriam
incompletas e satisfariam apenas parcialmente às necessidades das
crianças.

A Educação Infantil é o elemento desencadeador do desenvolvimento da criança, da
construção de conhecimentos e busca para aprendizagens subsequentes. A infância é o
alicerce psicossocial de cada ser humano, no entanto, o desenvolvimento da criança
acontece natural e gradativamente.
Além da perspectiva educacional, pautada no respeito à diversidade cultural e
permanente aprimoramento do universo dos conhecimentos, na Educação Infantil do
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município de Lucas do Rio Verde,

atenta-se para a necessidade de criar estratégias

educacionais, que permitam à criança desfrutar da vida ao ar livre, conhecer a natureza,
compreender as repercussões das ações humanas sendo incentivadas a adquirir hábitos e
atitudes de preservação e respeito à biodiversidade, internalizando uma concepção de
educação humanizada. Para agradecer aos acreditadores, autores e semeadores desta
proposta, lançados no tempo e no espaço, refletimos com nosso poeta mato-grossense um
pouco de poesia:
Uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras fatigadas de informar.
Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão tipo água pedra sapo.
Entendo bem o sotaque das águas.
Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes.
Prezo insetos mais que aviões.
Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim esse atraso de nascença.
Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios:
Amo os restos como as boas moscas.
Queria que a minha voz tivesse um formato de canto.
Porque eu não sou da informática: eu sou da invencionática.
Só uso a palavra para compor os meus silêncios.
Manoel de Barros

2.2

A BNCC E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO DE
REFERÊNCIA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE LUCAS DO RIO
VERDE
Vivemos um momento histórico de definição da Base Nacional Comum Curricular e da

elaboração do nosso Documento de Referência Municipal. Momento importantíssimo e de
muita responsabilidade que perpassa reconhecer todo o contexto local e respeitar as
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peculiaridades sociais e culturais das comunidades e as características das instituições de
Educação Infantil.
Cada momento vivenciado nesta construção participativa, abraçado de esforços e de
muito cuidado edificaram os passos da escrita, partindo sempre das demandas traduzidas
pelas instituições, nas vozes de seus atores.

Nosso papel como gestores é de muita
responsabilidade. Temos que fazer de cada dia da
instituição um dia melhor, onde tanto as crianças,
quanto os profissionais se sintam integrantes e
responsáveis pela Creche,
porque afinal, ela é de todos.

1.4.

Credi Pereira Rocha Da Silva

Tais demandas caracterizantes da significativa heterogeneidade presente na
composição do público infantil, apontaram por meio das vozes de seus educadores a
necessidade de se considerar as marcas sociais, culturais, econômicas e demográficas e
inseri-las como condição para pensar o planejamento e a execução de políticas públicas,
garantindo a oferta da Educação Infantil de forma ampliada e efetiva, com qualidade e
respeito as particularidades dos contextos de vida das crianças.
Para avançar nos preceitos trabalhados ao longo de todo o documento foi
imprescindível compreender em que ponto o currículo afeta o trabalho dos educadores e a
dinâmica institucional de cada realidade, sendo preciso dialogar e consolidar a
compreensão de Currículo, Base Nacional Comum Curricular, Projeto Político Pedagógico e
Planejamento, assim como cada um desses aspectos se conecta às práticas efetivas de
atendimento a infância.
Ao mesmo tempo em que o documento agrega alinhavos, pontos, trocas de linhas e,
confecção artesanal, porque foi assim que ele se materializou, novas propostas didáticas e
pontos de vista sobre o cotidiano das creches e pré-escolas foram se apresentado nos
encontros de diálogos entre a comissão de produção, convidando os educadores a
repensarem seu trabalho junto às crianças e famílias.
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Este repensar, tematizado sob a percepção da instituição, do trabalho educativo, das
práticas cotidianas com as crianças e da responsabilidade com a formação integral foram
costurados com os elementos estruturantes que concebem a BNCC como:

Um documento de caráter normativo que
define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das
etapas e modalidades da Educação Básica,
de modo a que tenha assegurados seus
direitos de aprendizagem e desenvolvimento,
em conformidade com o que preceitua o
Plano Nacional de Educação – PNE. (BRASIL,
2017).

A BNCC instrumentalizou a construção deste documento por se constituir em uma
“referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das propostas pedagógicas das
instituições escolares”. (BRASIL, 2017), tem como objetivo “[...] promover equidade nos
sistemas de ensino, isto é, de promover o direito de aprendizagem da totalidade dos
estudantes” (BRASIL, 2017 p.1).
A elaboração da BNCC, em seu processo de construção, passou por algumas etapas
que se iniciaram com as discussões realizadas entre especialistas da educação de diversas
áreas, no âmbito municipal, estadual e federal e o caminho adotado amparou os estados e
nossa realidade, pois nos valemos de uma sequência de estudos, momentos de debate,
defesa de ideias, produções coletivas e partilha do trabalho produzido.
A primeira versão da BNCC foi disponibilizada para novos estudos e sugestões no mês
de setembro de 2015, sendo definida, naquele período como:
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É um conjunto de orientações que deverá nortear os currículos
das escolas, redes públicas e privadas de
ensino de todo o Brasil. A Base trará os
conhecimentos essenciais, as competências e
as

aprendizagens

pretendidas

para

as

crianças e jovens em cada etapa da
Educação Básica em todo país. O documento
conterá: Competências gerais que os alunos
devem desenvolver em todas as áreas;
Competências especificas de cada área e
respectivos

componentes

curriculares;

Conteúdos que os alunos devem aprender e
habilidades a desenvolver a cada etapa da
Educação Básica da Educação Infantil ao
Ensino

Médio.

A

progressão

e

sequenciamento dos conteúdos e habilidades de cada
componente curricular para todos os anos da educação
básica.
(BRASIL, 2017 p.1)

No ano de 2016, foi disponibilizada a segunda versão, com a contribuição de doze
milhões de pessoas que fizeram suas indicações para a reforma do currículo, o que
demonstrou a consciência e a importância do documento para o povo brasileiro. Com todo
o movimento proposto nesta trajetória, ficou evidente o reconhecimento da necessidade de
mudança na base curricular da educação, levando em consideração que a BNCC já deveria
ter se organizado a partir das exigências das bases legais brasileiras.
A Base é mencionada na Constituição Federal (CF) de 1988, em seu artigo 205, que
determina que “a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho”. (BRASIL, 1988). A CF menciona que é necessário organizar uma base
nacional comum curricular para dar norte a um modelo único respeitando as dimensões
brasileiras, como retrato do Artigo 210 “serão fixados conteúdos mínimos para o ensino
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fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores
culturais e artísticos, nacionais e regionais.” (BRASIL, 1988).

Além da CF, que é a lei maior do Brasil, tem-se ainda a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), um documento que
é legítimo da educação brasileira e que, no inciso IV de seu
Artigo 9º, determina que é dever da União estabelecer,
em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que
nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos,
de modo a assegurar formação
básica comum (BRASIL, 1996).
Nesse artigo, [...] a LDB deixa
claros dois conceitos decisivos
para

todo

o

desenvolvimento

da

questão

no

Brasil.

curricular
O

antecipado

primeiro,

já
pela

Constituição, estabelece a
relação entre o que é básico-comum e o
que é diverso em matéria curricular: as competências e diretrizes são
comuns, os currículos são diversos. O segundo se refere ao foco do
currículo. Ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do
desenvolvimento de competências, a LDB orienta para a definição
das aprendizagens essenciais, e não apenas dos conteúdos mínimos
a ser ensinados. Essas são duas noções fundantes da BNCC.
(BRASIL, 2017 p.9)

Já no seu Art. 26, a LDB menciona a importância dos currículos da Educação Infantil,
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e estabelece que estes dever ser contemplado,
respeitando cada sistema de ensino os aspectos culturais, econômicos e regionais de cada
local (BRASIL, 1996).

Página | 35

Na sequência, com o Parecer CNE/CEB nº 7/20109, e no ano de 2014, a Lei nº
13.005/201410, que promulgou o Plano Nacional de Educação (PNE), documento legal,
marcado pela construção coletiva, que afirma a importância de estabelecer e implantar,
mediante pacto interfederativo, entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
[...] diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional
comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do Ensino
Fundamental e Médio, respeitadas as diversidades regional,
estadual e local (BRASIL, 2014; ênfase adicionada). Consoante os
marcos legais anteriores, o PNE reitera a importância de uma base
nacional comum curricular para o Brasil, com o foco na
aprendizagem como estratégia para fomentar a qualidade da
educação básica em todas as etapas e modalidades (meta 7).
(BRASIL, 2014).

A partir da criação do Plano Nacional da Educação, estabeleceram-se metas a serem
cumpridas num espaço de dez anos. A lei que instituiu o PNE de 2014 aponta para a
necessidade da elaboração da Base como estratégia para o cumprimento das metas 2, 3 e
7 do Plano. Conforme o texto apresentado na sequência:
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de
caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao
longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Aplica-se à
educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996)6,
e indica conhecimentos e competências que se espera que todos os
estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade. Orientada pelos
princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC somase aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a
formação humana integral e para a construção de uma sociedade
justa, democrática e inclusiva. (BRASIL, 2017, p.1).
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A BNCC tendo um marco legal que a ampara desde 1988, com a CF, bem como com
a LDB/96 e nos demais documentos nacionais suscita o compromisso para com os desafios
que, de sua implantação demandam. Um deles, diz respeito a estruturação das políticas
estaduais e municipais.
No contexto da educação infantil, entendendo que a BNCC se propõe intervir de forma
estruturante nas narrativas que se desdobram em propostas curriculares pelas quais as
crianças, a infância e os educadores se atravessam no contexto das creches e pré-escolas
brasileiras, entendemos e assumimos esta compreensão, aqui no interior do Estado de Mato
Grosso, como uma construção social mesclada de sentimentos, disputas, pertencimentos,
conflitos e, também conquistas.
Para além de um documento normativo e orientador na elaboração de nosso
documento de referência, em todas as escolas de educação básica no município, já que o
objetivo da BNCC é mediar a articulação entre o ordenamento legal vigente para a
educação com um conjunto de políticas nacionais articuladas em torno de quatro dimensões
que implicam a sustentação da qualidade social da educação básica: Política Nacional de
Formação de Professores; Política Nacional de Materiais e Tecnologias Educacionais; Política
Nacional de Infraestrutura Escolar e Política Nacional de Avaliação da Educação Básica,
destacamos que da BNCC para esta produção focou-se na incorporação das seguintes
ideias:
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I.

Aprendizagem e desenvolvimento são entendidos como direitos.

II.

Cuidar e o educar são entendidos como referenciais.

III.

Experiência como conceito estruturante do fazer pedagógico.

IV.

Objetivos, seleção dos objetos de conhecimento e dos valores, a organização de
projetos de trabalho e as práticas avaliativas são entendidos como promotoras de
“oportunidades de desenvolvimento do/a estudante e os meios para garantir-lhe a
formação comum, imprescindível ao exercício da cidadania” (BRASIL, 2016, p.34).

V.

A relação entre aprendizagem/desenvolvimento/cuidado/educação são conceitos
inerentes aos objetivos educacionais e estão carregados de fixações e são
entendidos como elementos fundantes das intencionalidades pedagógicas.

VI.

A preocupação com os direitos à educação infantil, a consideração com as
dimensões social, política e pedagógica devem permear todo o trabalho
educacional, incluindo as crianças, suas famílias e seus contextos de vida.

VII.

A organização dos objetivos que garantem o direito à aprendizagem e ao
desenvolvimento das crianças e fortalecem os conceitos de criança, Educação
Infantil e proposta pedagógica estabelecidos nas DCNEI, devem estar articulados
aos campos de experiência pois estes se configuram em um conjunto de saberes
pelos quais devem perpassar as vivências promotoras das competências infantis.

VIII.

A i experiência deve ser concebida como fonte para as aprendizagens infantis
sendo um convite permeado de compromisso e responsabilidade para com as
formas muito peculiares de como a criança se apropria do mundo e de sua cultura
e devem se constituir um canal dialógico entre escola e família.

IX.

A aprendizagem tem sua origem na ação, na exploração, no contato com os
objetos, com a natureza, a arte e o território.

X.

A experiência é o fundamento para toda e qualquer aprendizagem e, portanto,
deve-se colocá-la em lugar de destaque no currículo das escolas de educação
infantil.
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As ideias agregadas da BNCC e transportadas para o Documento de Referência
Curricular de Lucas do Rio Verde dão luz para a compreensão de que a criança é o sujeito
do processo pedagógico e a experiência precisa ser sentida pelo sujeito da experiência.
Neste sentido, a BNCC como instrumento que subsidiou os olhares e as produções
deste processo, enquanto sinalização de rotas e marco situacional constituído de repertórios
revelou:
a)

Compromisso com os preceitos legais que a instituíram – dentre os

quais, o artigo 210 da Constituição Federal, o artigo 26 da LDB e o Plano
Nacional de Educação – PNE/2014.
b)

Caracterização

enquanto

caráter

normativo

definidor

das

aprendizagens essenciais que devem ser garantidas pelas propostas curriculares.
c)

Compromisso orientador das escolas brasileiras, embasado nos

princípios éticos, políticos e estéticos que asseguram a formação humana integral,
os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os meninos e meninas.

Para a construção do Documento de Referência
estudamos muito a BNCC e também a realidade
das escolas. Reconhecemos a criança como centro
do processo pedagógico e o educador como o
agente do processo de implantação do currículo.
Andrelina Ferreira Soares Scavazini

A BNCC nos auxiliou muito na organização do nosso
documento de referência e com ele será possível
aperfeiçoar ainda mais as experiências que já
desenvolvemos com as crianças e as famílias de nossa
instituição.
Silvana De Cassia Koval Torqueti

Elaboramos este documento de forma participativa, dialógica e
democrática ...com a união de várias mãos, baseando-se no
que existe de melhor e de mais rico: o potencial criativo da
criança.

Este documento representa uma nova
página na história educacional de Lucas
do rio Verde. É uma proposta que
estabelece as orientações curriculares
para a educação infantil, com o objetivo
de qualificar a política pública,
avançando no processo de
universalização.
Hosana Auxiliadora Teixeira

Silvana Geller
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Este documento tem como finalidade contribuir para que as instituições de Educação
Infantil componham suas práticas pedagógicas e suas gestões, fundamentadas no respeito
aos direitos fundamentais das crianças, favorecendo, assim, o exercício de uma gestão
democrática e participativa.
Cleusa Terezinha Marchezan De Marco

As orientações aqui constantes muito contribuirão para a adoção de práticas pedagógicas voltadas
para o desenvolvimento da criança como um todo, nos aspectos físico, emocional, social, cognitivo
e linguístico.
Esliviane Severino Barboza Peres

2.3

AS SINGULARIDADES DE CADA INSTITUIÇÃO E O COMPROMISSO COM
A

QUALIDADE

DAS

EXPERIENCIAS

PEDAGÓGICAS

“Não se pode falar de educação sem amor.”

Paulo Freire

Ao refletirmos sobre as instituições de educação infantil observamos as relações
estabelecidas com a história da infância e da criança e as concepções pedagógicas que
fundamentam as propostas e práticas educacionais direcionadas para as crianças de zero a
seis anos de idade.
No município de Lucas do Rio Verde contamos com instituições que:

Página | 40

a)

Valorizam os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo

físico, social, cultural e digital como amparo para entender e explicar a realidade,
para continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva;
b)

Exercitam a curiosidade intelectual e recorrem à abordagem própria das

ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a
criatividade.
c)

Valorizam as diversas manifestações artísticas e culturais, potencializando

práticas diversificadas de produção artístico cultural;
d)

Utilizam diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras,

e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das
linguagens artísticas, matemáticas e científicas, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos.
e)

Utilizam tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica,

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, dinamizar as práticas
pedagógicas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
f)

Valorizam a diversidade de saberes e vivências culturais.

g)

Exercitam a empatia, o diálogo e a cooperação, respeitando e promovendo

o respeito ao outro e aos direitos humanos.
h)

Vivenciam o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de

grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades,
necessidades e urgências.
i)

Desenvolvem experiências pedagógicas pautadas na responsabilidade, na

flexibilidade, na resiliência e na determinação, tomando decisões com base em
princípios

éticos,

democráticos,

inclusivos,

sustentáveis

e

solidários.
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Tenho orgulho do trabalho que realizamos nas instituições de nosso município. Somos
referência e não medimos esforços para continuar melhorando a realidade de nossas
instituições.
Carla Patrícia Leite Sanches

A Educação Infantil do Município de Lucas do Rio Verde conta com instituições
preocupadas com o desenvolvimento total das crianças e, neste sentido os fazeres
pedagógicos são planejados para atender as peculiaridades de cada fase, de cada
agrupamento de crianças e, de cada criança como sujeito de direitos. Abramowicz, Levcovitz
e Rodrigues (2009, p. 180) entendem que a educação infantil deve se constituir um território
de infância, uma forma de educação não fascista, que concebe a infância como experiência,
uma “potência da vida em contraste, ou mesmo um contraponto ao poder sobre a vida” e
neste sentido, a defesa deste documento é de que o currículo não se perpetue como algo
fixado, mas como uma construção cotidiana de experiencias construídas pelas crianças
através de

campos de experiência como possibilidades para a construção de uma

pedagogia promotora da infância cidadã.
Todas as atividades que desenvolvemos na escola consideram quem são nossas
crianças. Saber quem elas são é o primeiro passo para a construção da escola para
todos.
Flavio Luiz Gardim De Almeida

Quando retratamos sobre os direitos entendemos que o mesmo se configura na
construção ativa do aprender e este se materializa no currículo uma vez que ele define o que
ensinar, o porquê ensinar e o quando ensinar, conectando tudo isso às aspirações e às
expectativas da sociedade e da cultura na qual a instituição está inserida. Grifamos a
imensidão de culturas que povoam o território luverdense e de que forma tais culturas
produzem infâncias que a possibilidade de permanência dessas culturas nos territórios de
pertença.
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O Currículo diz respeito à organização da instituição, ao seu conjunto de experiências
e as representações de cada contexto como agregação de seu percurso histórico na
comunidade.

É graças à maneira de ser, pensar e agir
de cada um que o mundo fica mais
interessante
(SANTOS et al, 2009).

Neste sentido, abre-se um parêntese para a compreensão de que embora todas as
instituições possuem suas singularidades e percursos históricos, suas demandas e
especificidades, faz-se importante observar este documento e as demais orientações legais
como condições estruturantes da organização didático metodológica. Ou seja, todas as
instituições de Educação Infantil de Lucas do Rio Verde, a partir da aprovação, publicação e
estudos realizados com base neste documento, deverão aplicar os conceitos aqui produzidos,
vivenciar os princípios aqui defendidos e defender os direitos aqui recomendados em todas
as ações cotidianas, inclusive na construção do Projeto Político Pedagógico.
Cada instituição tem sua forma de atuar e para tanto é imprescindível a compreensão
de que a criança tem direito à educação pública e de qualidade. Sabemos que a
compreensão do que é “qualidade varia de acordo com o contexto e suas necessidades
específicas”. (OLIVEIRA-FORMOZINHO, 2001; CRAIDY, 2002). “A qualidade é um conceito
relativo e dinâmico, abrangente, multidimensional, social e historicamente determinado,
uma vez que emerge em uma realidade específica e num contexto concreto”. (RIOS, 2001).
Para Angotti (2009), as condições de qualidade no atendimento da Educação Infantil
são consequência de:
Prezamos pela qualidade dos trabalhos que
realizamos com as crianças porque sabemos do
quanto elas são especiais para nós e a razão de ser
da escola. Por isso, tudo o que é feito tem muita
sensibilidade, amor, coerência e comprometimento.

• mudança de cultura sobre a infância, a criança, a
educação e o desenvolvimento infantil, com a
divulgação mais ampla do conhecimento produzido
na área;

Carla Patricia Leite Sanches
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•políticas
Sabemos que somos referência em
Educação e isso muito nos alegra. Como
referência temos mais responsabilidade
ainda, pois precisamos cada vez mais
superar os desafios e surpreender nas
práticas pedagógicas.
Carlise Pelissari Zacarias De Godoi

públicas com fontes orçamentárias
específicas para atender a educação infantil em suas
diferentes peculiaridades de atendimento – dos 0 até
os 6 anos;
• valorização dos investimentos efetivados em
pesquisas, que a produção do conhecimento sobre a
criança, a infância e a educação infantil, bem como
sobre formação de professores não seja
desconsiderada pelo poder público;
• definição legal sobre a necessária formação de
professores para atuar na educação infantil,
alterando o artigo 62 da LDBEN 9.394/96 para que
se possa reconhecer a necessária formação na
educação superior para profissionais da educação
infantil e séries iniciais do ensino fundamental;

Oferecemos qualidade no atendimento de
nossas crianças e familiares. A qualidade de
nosso trabalho está relacionada ao
compromisso com Educar e Cuidar.

• o oferecimento do acesso e condições de
permanência das crianças nas instituições de caráter
educacional;

Angela Maria Sabiao

• de definição na proporção adulto/crianças nas
creches e pré-escolas para um atendimento
diferenciado, além de interação positiva de
acolhimento e conhecimento significativo entre os
citados atores educativos. (ANGOTTI, 2009, p. 147).

[...] fazer dessas instituições lugares de respeito e de valorização
das crianças pequenas e suas formas de pensar, sentir e expressarse, de convivência, de múltiplas interações e abertura para o
mundo, de acesso a diferentes produções culturais, de
humanização e de promoção da equidade.
(NUNES; CORSINO 2009, p. 32)

Nesse sentido, Lucas do Rio Verde tem se destacado pela qualidade garantida na
Educação Infantil, principalmente por prezar pela adoção de indicadores que suscitam o

Página | 44

respeito e o cuidado para com as crianças e suas infâncias, através da articulação dos
seguintes aspectos:
I.

Desenvolvimento de identidade cultural, racial e religiosa.

II.

Atenção individual personalizada.

III.

Ambiente aconchegante, seguro e estimulante.

IV.

Atenção especial durante o período de adaptação à creche.

V.

Proteção, afeto, amizade, direito de expressar seus sentimentos.

VI.

Alimentação sadia, higiene, saúde.

VII.

Contato com a natureza.

VIII.

Desenvolvimento da curiosidade, imaginação e capacidade de expressão
infantil.

IX.

Ampliação de movimentos em espaços amplos.

X.

Comprometimento com o bem-estar e desenvolvimento da criança.

XI.

Respeito aos direitos fundamentais das crianças.

Tais aspectos revisitam os movimentos nacionais ocorridos por meio de documentos
publicados nas últimas décadas e muito apoiaram a reflexividade dos educadores.
Documentos que possibilitaram refletir sobre a relação criança e escola na Educação Infantil
como pauta emergente ao considerarmos a urgência com a qual as políticas públicas vêm
se delineando em torno do direito e acesso à Educação Básica. Com as reflexões as
perguntas entram em cena: Quais sujeitos tais políticas buscam formar nas escolas? Que
modelo de sociedade se pretende configurar sob a égide da reformulação curricular em
nosso município? Como continuar garantindo a qualidade quando os processos
pedagógicos tomam outra dinâmica?
Mesmo que a garantia do direito à Educação Infantil seja fruto de árduas lutas travadas
nas últimas décadas, não podemos negar que ela já possui um caminho significativo no
campo teórico e metodológico, tanto nacionalmente como internacionalmente e este, implica
hoje, na transformação da realidade das crianças. Portanto, transformar não significa
apenas alterar, mas produzir com sentido. Transformar significa, sobretudo, zelar pela
qualidade como condição do trabalho em nosso município.
Para nutrir o compromisso os “Parâmetros Nacionais de Qualidade” (BRASIL, 2006),
apesentam o conceito de qualidade como:
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“Nossos profissionais amam o que fazem
e, nós, gestores, somos responsáveis por
liderar este amor com respeito e garantia
das condições favoráveis, porque para
que as crianças tenham qualidade no
atendimento é necessário que os
educadores também tenham ela como
condição de trabalho cotidiano”.
Claudia Maria Pereira de Souza

1) a qualidade é um conceito socialmente
construído, sujeito a constantes negociações;
2) depende do contexto;
3) baseia-se em direitos, necessidades,
demandas, conhecimentos e possibilidades;
4) a definição de critérios de qualidade está
constantemente tensionada por essas diferentes
perspectivas. (BRASIL, 2006, p. 24).

Outro marco, no que diz a qualidade foi sinalizado nos “Referenciais Curriculares
Nacionais para Educação Infantil” (BRASIL, 1998), onde foram apontadas metas de
qualidade para o desenvolvimento integral das crianças:

Oferecer qualidade ao atendimento das
crianças requer competência dos
profissionais da educação.
Enelsi Meister

busca da qualidade do atendimento envolve
questões amplas ligadas às políticas públicas, às
decisões de ordem orçamentária, à implantação
de políticas de recursos humanos, ao
estabelecimento de padrões de atendimento que
garantam espaço físico adequado, materiais em
quantidade e qualidade suficientes e à adoção
de propostas educacionais compatíveis com a
faixa etária nas diferentes modalidades de
atendimento, para as quais este Referencial
pretende dar sua contribuição.
(BRASIL, 1998, p. 11).

Com o objetivo foi oferecer elementos para avaliação das condições de
atendimento das crianças, além de fomentar a reflexão sobre as propostas curriculares
para a etapa da educação infantil em continuidade à política de atendimento na
Educação Infantil, o MEC divulgou também, no ano de 2009 os seguintes indicadores
de qualidade:
1 − Planejamento institucional;
2 − Multiplicidade de experiências e linguagens;
3 − Interações;
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4 − Promoção da saúde;
5 − Espaços, materiais e mobiliários;
6 − Formação e condições de trabalho das professoras e demais
profissionais;
7 − Cooperação e troca com as famílias e participação na rede de
proteção social.
(BRASIL, 2009a).
Observamos em nossas pesquisa que as “Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Infantil” (BRASIL, 2009) não apresentam indicadores de qualidade, mas definem
com caráter de obrigatoriedade, os princípios, fundamentos e procedimentos orientadores
dos sistemas brasileiros de ensino na organização, articulação, desenvolvimento e
avaliação de propostas pedagógicas destinadas às instituições de Educação Infantil. Aqui,
chamamos a atenção para os princípios que devem ser respeitados, pelas instituições, no
atendimento às crianças:

Nossas instituições prezam
pela qualidade dos serviços
oferecidos para as famílias e
cada criança, em nossas
instituições, é respeitada como
ser humano.
Joao Edson De Sousa

I - Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio
ambiente e às diferentes culturas, identidades e
singularidades.
II - Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da
criticidade e do respeito à ordem democrática.
III - Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da
ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes
manifestações artísticas e culturais. (BRASIL, 2009b, p.
18).

Com o olhar para estes encaminhamentos legais e com o compromisso de
garantir a qualidade em nossas realidades, como um processo continuado, consideramos
que a qualidade é um termo vinculado não só ao atendimento da criança na instituição de
Educação Infantil, mas e se faz também na proposta pedagógica e no currículo que orienta
os fazeres pedagógicos com os meninos e meninas. Capistrano (2005) destaca que “a
qualidade na Educação Infantil está associada a fatores do contexto (compromisso da
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família, do governo e da escola), à prática do professor (atuação e formação) e à própria
concepção que se tem na escola sobre Educação Infantil”.
Defendemos por qualidade um conceito construído coletivamente, de forma democrática,
tendo em vista que as demandas são alteradas constantemente e, por outro lado, que as
crianças têm direito a um atendimento que respeite suas necessidades e seu
protagonismo. A esse respeito, Oliveira, Ferreira e Barros (2011) salientam: “O desafio
posto para a área não é apenas ampliar o número de crianças atendidas, [...], mas
também assegurar que a educação e o cuidado dessas crianças obedeçam a
determinados padrões de qualidade coletivamente estabelecidos e educacionalmente
validados.
(OLIVEIRA, FERREIRA; BARROS, 2011, p. 14).

Educação Infantil de qualidade, a saber:
a) o atendimento aos interesses e necessidades das
crianças;
b) a preparação da criança para vida adulta;
c) a relação de parceria entre a família e a instituição;
d) a satisfação da criança e suas famílias;
e) a formação específica para atuar na educação
infantil;
f) maior estabilidade do corpo docente na instituição.

(CORRÊA, 2007, p. 204).

Situadas nas áreas rurais ou urbana, as instituições educacionais em Lucas do Rio Verde
têm o compromisso de assegurar os indicadores de qualidade em suas propostas
pedagógicas, assim como deve informar a comunidade quais são os critérios de qualidade
que defendem. Lembrando o que Moss descreveu, durante uma apresentação realizada no
Brasil em 2000, a concepção de qualidade é caracterizada como:
qualidade é um conceito relativo, baseado em valores e
crenças;
definir qualidade é um processo e esse processo é
importante por si só, oferecendo oportunidades para
compartilhar, discutir e entender valores, ideias,
conhecimento e experiência;
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o processo deve ser participativo e democrático,
envolvendo grupos diferentes, que incluem crianças, pais,
parentes e profissionais da área;
as necessidades, perspectivas e valores desses grupos
podem divergir às vezes;
definir qualidade deve ser visto como um processo
dinâmico e contínuo, envolvendo uma revisão regular e
nunca atingindo a um enunciado final, “objetivo”.
(MOSS, 2002, p. 20-21)

Para a construção de práticas cotidianas de qualidade é importante é entender a
instituição de Educação Infantil como um fórum de debates e reflexões que proporcione
uma produção coletiva de significados sobre o trabalho desenvolvido com e pelas crianças.
Obviamente que isso ocorra é importante ter claro que para:
Atingir uma alta qualidade nos serviços de
educação e cuidado para crianças pequenas
requer legislação adequada, definição de
metas, atenção para os recursos humanos e
os meios para garantir acesso às crianças
mais pobres, em um sistema que seja
submetido a um contínuo monitoramento e
revisão e que conte com financiamento
suficiente para seus objetivos.5 (PENN, 2011,
p. 210, tradução da autora)

Este movimento tem se constituído um dos destaques em nossa rede principalmente
porque a gestão municipal tem proporcionado para as escolas apoio em todos as dimensões
e, subsidiado no desenvolvimento da profissionalidade dos diferentes perfis, firmando um
compromisso com:
a) O contexto social do desenvolvimento na primeira infância.
b) As necessárias estruturas de governança para a prestação de contas e a
garantia de qualidade.
c) Implantação de diretrizes curriculares amplas e padrões para todos os
serviços de educação e cuidado de crianças pequenas.
d) Ações de encorajamento da participação da família e da comunidade
nos serviços para crianças pequenas.
e) Garantia das condições de trabalho e a formação profissional do pessoal
na educação e cuidado de crianças pequenas.
f) Promoção de liberdade e apoio aos serviços de educação e cuidado de
crianças pequenas.
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2.4.

TECENDO FIOS SOBRE A GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM
LUCAS DO

RIO VERDE
Sem teoria, na verdade, nós nos perdemos no
meio do caminho. Mas por outro lado, sem
prática, nós nos perdemos no ar. Só na
relação

dialética,

contraditória,

prática-

teoria, nós nos encontramos e, se nos
perdemos, às vezes, nos encontramos por
fim.
Paulo Freire (1991)

Diante das evidências de que se faz necessária a articulação entre a dimensão
pedagógica e a administrativa e do reconhecimento de que estas são responsáveis pela
prática dos princípios que embasam o cotidiano de uma instituição, dedicamos um olhar
para os processos de gestão das unidades de atendimento infantil no município.
Refletimos com esta percepção de que a gestão de uma instituição de educação
infantil defronta-se com a exigência de considerá-la como um estabelecimento de educação
e cuidado em todos os seus espaços e relações, em todas as suas práticas e reverberações
cotidianas. De acordo com os “Referenciais Curriculares Nacionais” (1998a), cuidar e
educar, significam:
Educar significa, portanto, propiciar situações de
cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de
forma integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis de relação
interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude
básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso,
pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da
realidade social e cultural. Neste processo, a educação
poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de
apropriação e conhecimento das potencialidades
corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na
perspectiva de contribuir para a formação de crianças
felizes e saudáveis (BRASIL, 1998a, p. 23).

Para tanto, é fundamental que as equipes gestoras, nos contextos do trabalho com as
crianças, independente de seus cargos ou funções, respeitem o direito de todos à
participação, valorizando a democracia, a garantia da diversidade pessoal, social e cultural
e a preservação do espaço como território de pertencimento e construção de singularidade.
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O exercício cotidiano requer dos gestores a atenção para com:
a)

A definição da identidade de atendimento na educação infantil.

b)

A amplitude das funções sociopolíticas e pedagógicas da instituição onde
atuam.

c)

A visão de criança como sujeito de direitos, reconhecendo seu papel ativo
e cidadão desde seu nascimento.

d)

A indissociabilidade entre cuidar e educar como condições inerentes ao
conceito de educação em sua integralidade.

A gestão das instituições de educação infantil deve ser democrática e contar com
ações que propiciem a participação dos pais e comunidade, como os conselhos escolares e
as associações de pais e professores, de acordo com a “Política nacional de educação
infantil” (2006) e os “Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos
fundamentais das crianças” (2009). O padrão de gestão escolar para a educação infantil,
recomendado nos documentos publicados pelo MEC, a partir de 1998 caracterizou-se pela
promoção da participação da comunidade escolar na construção da organização
institucional e pela indicação de referenciais de qualidade para o atendimento das crianças.
Destacamos neste sentido que todos os seres humanos necessitam de um ambiente
acolhedor, tranquilo, belo, alegre e promotor do prazer de viver em comunidade e sob este
aspecto a gestão da Escola da Infância cumpre importante função quando prioriza o bem
estar para todos como modo de garantia às crianças e adultos uma experiência de vida
sustentável.
A educação infantil que defendemos em Lucas do Rio Verde é um espaço educacional
no qual os educadores (todos os profissionais) atuam de forma comprometida com uma
iniciativa coletiva, pensada e realizada com intencionalidade educacional e, portanto,
voltada para atender as necessidades das crianças, oferecendo experiências significativas.
Para a efetividade deste espaço, temos garantida a gestão democrática como defesa
da atual gestão municipal e gestão educacional da rede de ensino que defende a diminuição
de hierarquias e o aumento da autonomia pedagógica, administrativa e financeira das
instituições.
Os procedimentos administrativos propostos incentivaram a responsabilização da
comunidade escolar e o estabelecimento de parâmetros de qualidade para o atendimento
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das crianças, tendo-as como autores porque reagem às provocações sociais e físicas,
aceitando, rejeitando, transgredindo e propondo transformações, ao seu modo, no processo
organizacional.
Neste sentido, a organização do trabalho pedagógico deve envolver, desde a forma
de projetar e mediar o relacionamento entre os profissionais e os familiares, o planejamento,
a organização do espaço e do tempo, as rotinas e as estratégias pedagógicas. De acordo
com os “Referências Curriculares Nacionais para a Educação Infantil” (1998):
“o planejamento, prática pedagógica e avaliação
das ações do estabelecimento de educação infantil
deveriam considerar a diversidade cultural da
comunidade escolar e responder às demandas das
crianças e suas famílias quanto à educação e ao
cuidado infantil. Ainda nesse documento, foram
destacadas que as interações entre crianças, adultos
e crianças e entre adultos deveriam valorizar o
diálogo e as mais diferentes formas de expressão
construindo, assim, um ambiente acolhedor e
estimulante que promovesse a aprendizagem de
todos os membros da comunidade educacional”.

É imprescindível, no dia a dia com as crianças, criar oportunidades para que as
reflexões sobre a intencionalidade educativa, sobre as marcas dos fazeres, tendo em
vista romper com todas as práticas excessivamente adultocêntricas, diretivas esvaziadas
de sentido, quanto com práticas que “abandonam” as crianças.
É importante que os gestores assumam os problemas do cotidiano escolar enquanto
aprendizagens cotidianas e, diante dos cenários e questões complexas busquem junto a
própria comunidade as soluções, caracterizando, assim, a lógica do “aprender a aprender”
e a efetividade de uma gestão participativa.
Os educadores que integram a equipe de gestão escolar precisam cumprir com ética
seus ofícios, de acordo com os documentos que orientam os trabalhos da gestão escolar no
município e assegurar o pleno desenvolvimento das experiências formativas para todos os
profissionais da instituição e, neste sentido, necessita atuar como liderança positiva e, ser
exemplo para os demais profissionais.
Quanto ao papel de gestor das instituições de educação infantil, os “Referenciais
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil” (1998) conceberam como: “aquele que é
responsável pela construção de um clima democrático e pluralista na instituição”. Para isso,
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o gestor precisa incentivar e acolher a participação de todos os membros da comunidade
escolar no sentido de construir coletivamente uma proposta pedagógica institucional que se
efetive como prática social da unidade educativa, levando em consideração ainda que todas
as ações desenvolvidas na instituição precisam ter clareza de sua intencionalidade educativa.
Uma das características que acentua a intencionalidade pedagógica é poder explicar
os motivos para a seleção das atividades, dos materiais, das experiências (seus modos de
apresentação e realização) e das formas de preparação dos recursos e dos grupos, o que
requer que os gestores escolares acompanhem e compreendam cada contexto pedagógico
dinamizado com os diferentes agrupamentos infantis. Grifa-se com isto que, é da
responsabilidade dos gestores escolares o desenvolvimento das ações da instituição.
Portanto, cabem aos gestores conhecerem todas as intencionalidades educativas através do
planejamento e registro cotidiano dos educadores e ressignificarem o currículo como
conjunto de experiências que tenham sentido, tanto para os adultos quanto para as crianças.
Os “Parâmetros de Qualidade para a educação infantil” (vol. 2, p. 35) defendem que
a gestão de creches e pré-escolas é de responsabilidade dos profissionais que exercem os
cargos de direção e coordenação pedagógica. A formação exigida para esses profissionais,
de acordo com o mesmo documento, seria de no mínimo nível médio, na modalidade
Normal, e, preferencialmente, nível superior, no curso de Pedagogia.
As características pessoais exigidas aos gestores escolares, que integram as funções de
direção e coordenação, conforme os “Parâmetros de Qualidade na Educação Infantil”
(2006) são: compromisso com a ética e a dedicação com a permanente formação.
Além disso, foi apresentada uma lista com as atividades que caracterizariam essas
funções de gestão da instituição de educação infantil:
1. Os gestores ou gestoras atuam em estreita consonância
com profissionais sob sua responsabilidade, famílias e
representantes da comunidade local, exercendo papel
fundamental no sentido de garantir que as instituições de
educação infantil realizem um trabalho de qualidade com
as crianças que a frequentam.
2. Asseguram que as crianças de 0 até 6 anos sob sua
responsabilidade sejam o principal foco das ações e das
decisões tomadas.
3. Encaminham aos serviços específicos os casos de
crianças vítimas de violência ou maus-tratos.
4. Organizam e participam do processo de elaboração,
registro em documento escrito, implementação e avaliação
das propostas pedagógicas, com o envolvimento de todos
os profissionais da escola, das crianças, de suas famílias
e/ou responsáveis e da comunidade local.
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5. Divulgam sistematicamente, com clareza e
transparência, critérios, normas e regras tanto para as
famílias e/ou responsáveis pelas crianças matriculadas
quanto para a equipe de profissionais que atuam nas
instituições de educação infantil.
6. Utilizam-se da supervisão externa como instrumento
para o aprimoramento do trabalho da equipe como um
todo.
7. Formalizam canais de participação de profissionais sob
sua responsabilidade e das famílias e/ou responsáveis na
elaboração, na implementação e na avaliação das
propostas pedagógicas.
8. Preocupam-se em cultivar um clima de cordialidade,
cooperação e profissionalismo entre membros da equipe
de profissionais que atuam nas instituições de educação
infantil e as famílias e/ou responsáveis pelas crianças.
9. Desenvolvem programas de incentivo à educação e à
formação regular e continuada dos membros da equipe de
profissionais que atuam nas instituições de educação
infantil.
10. Respeitam os direitos e asseguram o cumprimento dos
deveres das professoras, dos professores e dos demais
profissionais sob sua responsabilidade.
11. Respeitam e implementam decisões coletivas.
12. Possibilitam que mães, pais e familiares e/ou
responsáveis tenham a oportunidade de visitar as
instalações das instituições de educação infantil e de
conhecer os profissionais que lá trabalham antes de
matricular a criança.
13. Têm uma atenção especial com as famílias e/ou
responsáveis durante o período de acolhimento inicial
(“adaptação”) das crianças, possibilitando, até mesmo, a
presença de um representante destas nas dependências da
instituição.
14. Orientam mães e pais e/ou responsáveis para dar às
professoras e aos professores informações que julguem
relevantes e fidedignas sobre a criança.
15. Criam as condições necessárias para obter as
informações sobre a criança no período de matrícula.
16. Realizam encontros periódicos entre mães, pais,
familiares e/ou responsáveis e profissionais da instituição
de educação infantil, visando à qualidade da educação
das crianças (BRASIL, 2006c, p. 36-8).

No município de Lucas do Rio Verde a Gestão Escolar é responsável pela qualidade do
atendimento da instituição de educação infantil e deve atuar como incentivadora da
responsabilização social de toda a comunidade educativa, atuando na construção de um
ambiente de participação e colaboração para o cumprimento do Projeto Político Pedagógico
construído coletivamente.
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A partir de Kramer e Nunes (2007) compreendemos a lógica de gestão para as
instituições de educação infantil, de modo a atender mais adequadamente o direito da
criança à educação infantil:

Os educadores, em parceria com as
famílias precisam proporcionar relações
educativas que contribuam para o
desenvolvimento integral das crianças e,
isto requer conhecer a legislação e
planejar de forma respeitosa as atividades
pedagógicas.
Joice Maria Sauer Barbosa
Marçal

A gestão exige cuidados e mobiliza afetos. O desafio é
continuar a tomar providências em relação aos
pequenos problemas e não descuidar do clima geral,
do sentimento de confiança e da responsabilidade de
posição de liderança na instituição ou nas políticas, seja
na supervisão, na direção ou na coordenação, seja na
atuação direta com as crianças. É preciso observar a si
mesmo, observar o grupo de trabalho de formação,
pensando na diversidade que marca todos os grupos
humanos, mas pensando também em quanto eles têm
em comum. A reflexão coletiva, a rememoração e a
reconciliação são componentes necessários nesse
trabalho que, por ser humano, envolve tantos matizes
do saber e do sentir. Essas questões são delicadas
também porque no cotidiano das instituições de
educação infantil, as condições com frequência são
precárias
(KRAMER; NUNES, 2007, p. 452).

A partir dessa caracterização a gestão na educação infantil é responsável por
garantir:
a) Um projeto educativo que valorize a cultura infantil e a participação da
comunidade escolar nos processos de planejamento pedagógico,
administrativo e financeiro dessas instituições.
b) A valorização da cultura infantil e a participação da comunidade escolar
nos processos decisórios.
c) A concepção de criança como produtora de cultura, manifesta em suas
múltiplas linguagens.
d) Prática pedagógica focada de emancipação social das crianças, de suas
famílias e comunidade educacional.
e) A Pedagogia da Educação Infantil, compreendida como um processo de
construção da educação na infância a partir da antropologia, sociologia,
biologia, psicologia e história social enquanto perspectiva de atenção
integrada à criança.
f) Práticas pedagógicas vinculadas as experiências onde:

jogo, a

brincadeira, o desenho, a fantasia, o movimento, a nutrição, o cuidado
com a saúde, a leitura ou o contar história, o envolvimento com a ecologia,
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o uso de tecnologias da informação e comunicação e o trabalho por
projetos sejam ações cotidianas.
g) Envolvimento das famílias e comunidade nas atividades pedagógicas e
administrativas (elaboração da proposta pedagógica e regimento
institucional) e estímulo à construção coletiva da proposta pedagógica
institucional, levando em conta a centralidade da criança nas atividades
educativas.
h) Defesa de princípios filosóficos, pedagógicos, políticos e administrativos
para a orientação do contexto de organização do atendimento às crianças.
i) Atendimento educacional às crianças com até seis anos de idade, com a
finalidade de promover o seu desenvolvimento integral, preparo para o
exercício da cidadania e inserção na vida social, de maneira complementar
a ação da família e comunidade (LDBEN, 1996, artigos 2º, 22 e 29).
j) Propiciar relações educativas, em um espaço de convivência coletiva, cujas
dimensões dos conhecimentos produzidos relacionam-se ao processo de
constituição da criança.
k) Respeito

aos

elementos

culturais

produzidos

historicamente

pela

comunidade e os atores sociais nela inseridos e a valorização da
diversidade e da inclusão na instituição escolar
l) Concretização de uma educação que valorize a centralidade da criança
em seu processo de constituição e a promoção do planejamento de
estratégias para a comunicação entre a comunidade interna e externa.
m) Atividades de cuidado e educação que

respeitem os princípios de

autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, ao
meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades
(princípios éticos), reverenciar os direitos da cidadania, do exercício da
criticidade e da ordem democrática (princípios políticos) e respeitar a
sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade de expressão
(princípios estéticos) (BRASIL, 2009, art. 6º).
n) Experiências sociais que desafiem as crianças, de maneira a fazê-las
avançar no conhecimento sobre o mundo.
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o) Experiências interessantes e prazerosas, levando em conta o conhecimento
prévio das crianças e o seu potencial de crescimento (zona de
desenvolvimento proximal).
p) Prática pedagógica centrada na constituição da criança, considerando
inadequadas práticas de escolarização precoce.
q) Práticas pedagógicas e administrativas que conduziriam à aprendizagem
e produção cultural de todos os atores sociais.
r) Gestão democrática e valorização do professor através da formação em
serviço e melhoria das condições de trabalho, assim como dos funcionários
não docentes que também contribuem para a educação das crianças
pequenas.
s) Uso das tecnologias da informação e comunicação para aperfeiçoar a
prática pedagógica com as crianças e, também, aprimorar a comunicação
com a comunidade escolar, com a secretaria municipal de educação.
t) Utilização de pesquisas diagnósticas e dados estatísticos para planejar as
ações da instituição.
u) Responsabilização legal do gestor institucional pela qualidade do
atendimento oferecido no estabelecimento educacional.
v) Promoção da avaliação institucional utilizando, para isso, os indicadores
de qualidade, com a participação de toda a comunidade educacional, com
o objetivo de promover a melhoria contínua do atendimento nos
estabelecimentos de educação infantil.
w) Construção de um clima institucional acolhedor e estimulante em que toda
a comunidade escolar possa aprender a aprender.
x) Organização do tempo e espaço institucional conforme as necessidades e
especificidades das crianças em cada faixa etária.
y) Aproximação com as instituições de educação infantil, pois isso pode
contribuir para o fortalecimento da autonomia institucional.
z) A organização da infraestrutura e dos recursos materiais nas instituições
de educação infantil.
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Sem escola democrática não há regime democrático; portanto, a
democratização da escola é fundamental e urgente, pois ela forma o
homem, o futuro cidadão.
Lúcia Bruno (2008)

A partir destes apontamentos, a gestão tem como propósitos criar as condições
necessárias para que as relações educativas se deem em um ambiente democrático e de
cooperação, que envolvesse educadores (professores, coordenador pedagógico, diretor e
funcionários não docentes), crianças, famílias e comunidade:
(ROSEMBERG, 2002; ROSSETTI-FERREIRA, RAMON; SOARES SILVA, 2002; BARRETO,
2003; CAMPOS, 2003; HADDAD, 2006; CAMPOS; CAMPOS, 2009).
Os gestores escolares tem o compromisso de atuar como elo entre a instituição e a
secretaria municipal de educação, garantindo que os procedimentos de organização do
cotidiano de creches e pré-escolas como: número de crianças por adulto, formas de
agrupamento das crianças, planejamento do calendário escolar, flexibilização dos horários
de saída e entrada das crianças, estratégias de acolhimento da criança no período de
adaptação, preparação para a passagem para o ensino fundamental, dentre outros, foram
apresentados no documento “Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil”
(2006).

[...] não é de responsabilidade apenas de uma pessoa, mas sim de todos. Independente
da estrutura organizacional adotada, esta tem que atuar em regime de cooperação e de
transparência de gestão (administrativa, financeira e pedagógica)
(AQUINO, 2009, p.255).

Retomando os “Parâmetros de Qualidade na Educação Infantil” (2006) reconhecemos
que as funções do gestor devem situar-se em colocar a criança como foco principal de suas
ações, garantir a formação constante de todos os profissionais da instituição (docentes e não
docentes), cuidar pela qualidade da prática pedagógica, agir com transparência em suas
decisões, planejar e formalizar a comunicação interna e externa da instituição e propiciar
que a participação dos atores sociais no conselho escolar ocorra de maneira efetivamente
representativa.
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A criança, em uma escola democrática,
é compreendida como ativa no
processo de produção do
conhecimento, por isso, é tão
importante conhecer suas estratégias
de comunicação e conhecimento
prévio.

Toda criança tem o direito de ser
criança e de ser cuidada, respeitada e
educada.

Maroni Veronice Ficagna

Ione de Fatima de Souza da
Silva

Em nossa escola todos os estudantes são respeitados e lhes oferecemos experiências
diferenciadas de acordo com suas fases.
Daiane Fatima Bizello

Se perguntarmos a uma criança pequena o que ela acha que quer dizer a palavra “gestão”,
provavelmente ela nos dirá que gestão quer dizer “gesto grande”. E provavelmente os adultos
que escutarem isso vão rir dela. Mas pensando bem, a gestão tem a ver exatamente com isso:
com os gestos grandes que somos capazes de fazer.
Sonia Kramer e Maria Fernanda Nunes (2007)
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3.

RECONHECENDO AS ESPECIFICIDADES DA EDUCAÇÃO INFATIL

3.1

DIALOGOS SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil constitui a primeira etapa da educação básica, que é
regulamentada na Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, determinando que
as creches atendam crianças de 0 a 3 anos; a faixa etária de 4 e 5 anos deve ser atendida
na pré-escola, sendo ambas consideradas instituições de Educação Infantil.
A Creche não é uma fase obrigatória, mas sim um direito da criança e opção da
família. Por outro lado, a pré-escola, através da Emenda Constitucional 059/2009, passou
a assegurar sua obrigatoriedade e gratuidade na matrícula, a partir dos 4 (quatro) anos de
idade. Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Infantil, no artigo 5º,
parágrafos

2º, 3º, 4º e 5º, que dispõe sobre a matrícula e faixa

etária:

É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que
completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que
ocorrer a matrícula. As crianças que completam 6 anos após o
dia 31 de março devem ser matriculadas na Educação Infantil. A
frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a
matrícula no Ensino Fundamental. As vagas em creches e préescolas devem ser oferecidas próximas às residências das
crianças. (BRASIL, 2010)

As emendas constitucionais nº 053 e 059/2009, representaram um avanço na
legislação, já que objetivaram garantir a igualdade de acesso nas creches (0 a 3) e préescola (4 a 5), estabelecendo a obrigatoriedade de oferta de vagas na pré-escola, com um
prazo determinado para a universalização ao atendimento dessa faixa etária (Documento
Curricular/ MT).
Neste contexto, a proteção integral das crianças deve ser assegurada como absoluta
prioridade pela família, sociedade e o poder público.
O poder público deve considerar essa etapa de ensino como primordial, pois além das
legislações assegurarem esse direito, a ciência também indica que os estímulos dados nos
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primeiros anos de vida são fundamentais para o crescimento da criança durante toda
sua vida. Dessa forma, é importante que o processo educativo priorize o desenvolvimento
integral e a vida plena, complementando a ação da família e da comunidade.
Reconhecendo essa etapa de ensino como um importante segmento no processo
educativo, a educação das crianças de 0 a 5 anos, como um direito, vem conquistando cada
vez mais afirmação social, político, cultural e presença permanente no quadro educacional
brasileiro.
Na ampliação desses debates, surgiu a necessidade de planejar uma política
pedagógica para mediar ações, de forma efetiva, que considerem a criança como sujeito de
direito.
O Documento Curricular da Educação Infantil considera uma nova forma de ver a
criança, emergindo a concepção de criança criadora, capaz de estabelecer múltiplas
relações e um ser social e histórico, produtor de cultura.
De acordo com os RCNEI, vol.1, pág. 21:
A criança como todo ser humano, é um sujeito social e histórico
e faz parte de uma organização familiar que está inserida em
uma sociedade, com uma determinada cultura, em um
determinado momento histórico. É profundamente marcada pelo
meio social em que se desenvolve, mas também a marca. A
criança tem na família, biológica ou não, um ponto de referência
fundamental, apesar da multiplicidade de interações sociais que
estabelece com outras instituições sociais.

Consoante às conquistas adquiridas, a Secretaria Municipal de Educação de Lucas do
Rio Verde define o Documento Curricular da Educação Infantil, como uma de suas principais
políticas, que norteia todas as ações a serem definidas e praticadas pelas instituições de
ensino que atendam essa etapa.
3.2

PRINCÍPIOS EDUCATIVOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
[...] enquanto a escola tem como sujeito o aluno, e como o
objeto fundamental o ensino nas diferentes áreas, através da
aula; a creche e a pré-escola têm como objeto as relações
educativas travadas num espaço de convívio coletivo que tem
como sujeito a criança de 0 a 6 anos de idade.
Eloisa Acires Candal Rocha (2001)
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Quando defendemos que a educação infantil deve ser um lugar de educação e cuidado
para as crianças, famílias e profissionais, pensamos em alguns princípios orientadores que
precisam ser vivenciados cotidianamente. Esses princípios tornam-se balizadores dos
planejamentos e das ações a serem vividas no ambiente das instituições de Educação Infantil.
As instituições devem assumir em sua política educacional os princípios basilares que
se assentam no respeito às diversas culturas e suas inter-relações no espaço e no tempo, a
educação para a sustentabilidade ambiental, social e econômica e a interdisciplinaridade no
processo ensino-aprendizagem. Como espaço de educação infantil necessita criar e
consolidar encontros e relações com pessoas diferentes, além de vivências relativas aos
diversos saberes, oferecendo para as crianças o contato com o contexto cultural do qual
pertencem, ampliando sua visão de mundo.
Para que isso ocorra é importante reconhecer a Educação Infantil como uma etapa
formativa independente em relação aos anos subsequentes e tem por objetivo proporcionar
vivências e experiências significativas na vida das crianças. Sua finalidade deve ser o
desenvolvimento integral da criança, alicerçado em vivencias que as reconheçam como
protagonistas dos seus processos de desenvolvimento e aprendizagem. Para potencializar as
aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento
de responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil e a família são aspectos
essenciais, sendo fundante conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a
riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade.
Como o foco da dinâmica pedagógica recai sobre as vivências e experiências das
crianças e a forma peculiar como elas constroem e se apropriam dos saberes e da cultura
sobre o mundo e sobre si mesmas, expressam-se e manifestam seus desejos, interesses e
curiosidades de forma única, é importante que os locais para o desenvolvimento de suas
potencialidades sejam planejados

e com isso se tornem agradáveis e instigantes de

curiosidade, permitindo a aprendizagem, a autoria e o imaginário infantil.
A Constituição Federal de 1988, em seção especial dedicada ao direito social da
educação (art. 205 – art. 214), definiu os princípios para a organização e oferta do ensino
escolar no país, da seguinte maneira:
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I - Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola;
II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas,
e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais;
V - Valorização dos profissionais da educação escolar,
garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e
títulos, aos das redes públicas;
VI - Gestão democrática do ensino público, na forma
da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
VIII - piso salarial profissional nacional para os
profissionais da educação escolar pública, nos termos de
lei federal (CF, 1988, art. 206, grifos nossos).

Tais princípios educacionais exigem adultos comprometidos em oferecer atenção e
atitude de confiança para com as crianças e a promoção do desenvolvimento integral, em
todos os seus aspectos, como é reafirmado enquanto objetivo principal da educação infantil
por meio de “processos de construção de conhecimentos e a aprendizagem de diferentes
linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade,
à brincadeira, à convivência e interação com outras crianças” (BRASIL, 2009, p. 9).
Ao contrário de fomentar “práticas pedagógicas centradas na ideia de transmissão de
conhecimentos pré-consolidados e tratados como verdades” (OLIVEIRA; SILVA, 2010), os
profissionais são convidados a cultivarem novas atitudes para mediar o processo de
construção de significados pela criança em relação ao mundo e a si mesma, o que se dá
por meio da apropriação de diferentes linguagens, uma vez que elas interagem assimilando,
rejeitando, transgredindo e transformando a si mesmas, as outras crianças, aos adultos e ao
mundo.
Logo, as instituições educacionais necessitam de adultos que prezem por uma
intencionalidade pedagógica referenciada não apenas em valores pessoais, mas em
interpretações coletivas dos princípios debatidos e estabelecidos na sociedade através de
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suas legislações e teorias educacionais. Assim, regida pela ética do respeito à criança, pela
política de conhecer e compreender seu contexto social e suas culturas e também atenta à
estética do mundo simbólico infantil a escola oportuniza a multiplicidade de formas de
representação e os princípios políticos de participação e liberdade de expressão

são

imprescindíveis para a construção de um espaço democrático e sustentável.
Nesse sentido, reafirmamos as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Infantil (1999) quando apresenta cinco princípios educativos visando a sua concretização na
prática: “Diversidade e singularidade”, “Democracia, sustentabilidade e participação”,
“Indissociabilidade entre educar e cuidar”, “Ludicidade e brincadeira” e, finalmente, “Estética
como experiência individual e coletiva”.
Considerando o que produzimos até aqui, sobre o caminho, a instituição e o fazer
pedagógico, bem como o reconhecimento da criança como amparada na concepção posta
no Art. 4º das DCNEI:

Temos uma preocupação com a formação
integral das crianças e por isso
desenvolvemos um trabalho de qualidade,
garantindo o direito de na escola todos
terem as melhores condições para
aprender.
Ana Flavia Kozera

[…] a criança, centro do planejamento curricular, é
sujeito histórico e de direitos que, nas interações,
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói
sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina,
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza
e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).

Assumir os princípios éticos, políticos e estéticos, que são os princípios fundamentais
postos nas DCNEI e que devem ser assegurados na prática pedagógica é um das defesas
deste documento, assim como a concepção de criança como ser de conhecimento; o ensino
e a aprendizagem como construção de conhecimento e a fala e escuta do(a) professor(a)
como condição para a sua relação com a criança (FREIRE,1996). Logo, os princípios que
devem ser vivenciados e garantidos na proposta pedagógica e nas práticas cotidianas com
as crianças são:
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Princípios éticos
Da autonomia, da
responsabilidade, da
solidariedade e do
respeito ao bem
comum, ao meio
ambiente e às
diferentes culturas,
identidades e
singularidades.

3.3

Princípios
políticos

Princípios
estéticos

Dos direitos de
cidadania, do
exercício da
criticidade e do
respeito à ordem
democrática.

Da sensibilidade, da
criatividade, da
ludicidade e da
liberdade de
expressão nas
diferentes
manifestações
artísticas e culturais.

AS CRIANÇAS E AS INFÂNCIAS: CONSTRUÇÕES SINGULARES
E PLURAIS

O Documento Curricular da Educação Infantil de Lucas do Rio Verde considera a
criança como um sujeito observador, questionador, criativo, participativo, explorador, que
assimila valores e constrói conhecimentos promovendo o seu desenvolvimento integral.

“Considerar a criança como sujeito é vislumbrar sua natureza e singularidade”.
Angela Maria Sabiao Damasio

Ariès (2006), explica que o termo infância foi utilizado em textos da Idade Média,
mas em meados do séc. XX que ganhou notoriedade, em razão de suas especificidades
com base nos estudos psicológicos e preocupação moral. Esse termo reporta e ocupa
um curto espaço de vida, começa quando a criança nasce e perdura até os 7 anos de
idade. Desde antes, “é chamado de enfant(criança), que quer dizer não-falante” (Ariès
2006, p.6), tal explicação se justifica por tratar-se do período em que se constitui o
processo de aquisição da linguagem oral pela criança.
A família é a primeira responsável pela socialização da criança, e é no seio familiar
que começa a formar a identidade de cada ser humano. A partir das primeiras relações
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sociais a infância se constitui um processo natural e gradual de formação física e psicossocial
do sujeito vivida por este, portanto, há necessidade de que seja estruturada e fortalecida
pelos laços afetivos, como constitutivo do desenvolvimento das capacidades e habilidades
cognitivas do indivíduo. Em seguida, cada um passará a ter autonomia com relação ao que
diz respeito, tanto ao controle do próprio corpo, quanto às atividades motoras, cognitivas e
lúdicas.
A criança enquanto sujeito social aprende e se desenvolve por meio das
interações e brincadeiras, e consegue estabelecer relações com os pares
demonstrando suas ideias, desejos e capacidades de criar e decidir.
Carlise Pelissari Zacarias de Godoi

No decorrer da vida, a criança adquire competências num contexto mais complexo e
redefinido, o que se caracteriza no domínio do seu corpo, no espaço e no tempo, definindo
a consciência do seu lugar como sujeito nos diferentes meios sociais, dos quais faz parte
(família, escola e outros). Conforme o RCNEI vol.1, pág. 21:
A concepção de criança é uma noção historicamente
construída e consequentemente vem mudando ao longo
dos tempos, não se apresentando de forma homogênea
nem mesmo no interior de uma mesma sociedade e época.
Assim é possível que, por exemplo, em uma mesma cidade
existam diferentes maneiras de se considerar as crianças
pequenas dependendo da classe social a qual pertencem
do grupo étnico do qual fazem parte. Boa parte das
crianças pequenas brasileiras enfrentam um cotidiano
bastante adverso que as conduz desde muito cedo a
precárias condições de vida e ao trabalho infantil, ao
abuso e exploração por parte de adultos. Outras crianças
são protegidas de todas as maneiras, recebendo de suas
famílias e da sociedade em geral todos os cuidados
necessários ao seu desenvolvimento. Essa dualidade revela
a contradição e conflito de uma sociedade que não
resolveu ainda as grandes desigualdades sociais presentes
no cotidiano.

É inegável que os seres humanos são, desde o nascimento, condicionados por modelos
e exemplos de outros seres humanos que os rodeiam. Identificar os próprios gostos e
preferências, conhecer habilidades e limites, reconhecer-se como um indivíduo único, no
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meio de tantos outros igualmente únicos, é o processo de autoconhecimento que tem início
quando nascemos e só termina no final da vida.
A concepção de criança posta no Art. 4º das Dcnei também corresponde a uma
imagem afirmativa.

Cada criança tem um modo de ser e é
isso que nos encanta!
Debora Maria G S de Oliveira

[…] a criança, centro do planejamento curricular,
é sujeito histórico e de direitos que, nas
interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal e
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona
e constrói sentidos sobre a natureza e a
sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).

A partir das especificidades e particularidades que envolve a cultura infantil, o processo
educacional na Educação Infantil considera-se, neste documento, o trabalho pedagógico na
Educação Infantil, que inclui o respeito ao brincar, que é uma das atividades de fundamental
importância no desenvolvimento da identidade e da autonomia. Nas brincadeiras, a criança
interage com o outro, desenvolve sua imaginação, a capacidade de representação, atenção,
imitação, memória e neste sentido estão o tempo todo atribuindo significados às coisas e
acontecimentos, tentando entender o mundo e a sua própria existência.

É necessário considerar que suas diferenças
individuais, econômicas, sociais, culturais, étnicas,
religiosas, entre outras, sem discriminação de espécie
alguma, das crianças, das suas famílias, dos seus
saberes, dos seus contextos, qualificam a
compreensão desses sujeitos e das práticas
pedagógicas.

Nossa postura e dos profissionais precisa
levar em consideração que as crianças
têm voz própria, vontades, opiniões, as
quais precisam ser ouvidas e respeitadas
nas suas especificidades.
Neide Faixo dos Santos

Rosiane Do Rocio Kirschke Correa

Por meio do “brincar” e do “faz de conta”, a criança tem a possibilidade de vivenciar
de maneira diferente e externalizar suas experiências, sejam elas naturais, prazerosas ou
conflitantes. “A forma de interagir com o meio não só se amplia consideravelmente, mas se
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transforma qualitativamente, com o ingresso na dimensão simbólica” (Bossa e Oliveira,
2017, p 22).
O desenvolvimento da Autonomia pela criança, por sua vez, está implícito e intrínseco
na relação pessoal e social, pois implica aprender para depois executar. Implica também ter
responsabilidade para alcançar as metas de maneira certa (POLI, 2007, p.12).

Segundo

Piaget, é importante que as crianças tenham consciência de seus atos, estejam cientes de
suas consequências, e reflitam sobre eles.
Conforme a instituição escolar trata a questão da diversidade, a criança irá valorizar
as suas características e descobrirá suas particularidades, livrando-se de preconceitos e
discriminações. Desta forma, o município de Lucas do Rio Verde/MT, na promoção da
qualidade do ensino ofertado para a Educação Infantil, resguarda e evidencia a importância
da boa relação família-criança-escola.
Partindo da concepção da criança enquanto protagonista e autônoma, reconhecendoa como sujeito ativo, construtora do seu próprio desenvolvimento, possuidora de grande
capacidade de explorar espaços, fazer descobertas, aprender e construir novos saberes,
ações que ampliam as concepções do mundo, requer-se mudança nas práticas das
instituições e dos profissionais que atuam na Educação Infantil, na perspectiva de oportunizar
possibilidades às crianças, de escolha das brincadeiras, das músicas, dos jogos, dos
materiais e do ambiente, favorecendo o desenvolvimento das diversas linguagens.

A relação, entre adultos e criança, não
deve ser unilateral, mas sim, dialógica,
favorecendo a construção da
subjetividade.
Ângela Maria Sabião Damasio

Na Educação Infantil, a promoção das
práticas de ressignificação do conhecimento
e desenvolvimento de habilidades, necessita
considerar as especificidades afetivas,
sociais, emocionais e cognitivas para
conceber seu desenvolvimento integral.
Solange Oliveira Santos
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3.4

CUIDAR

E

EDUCAR:

PROCESSOS

INDISSOCIÁVEIS

NA

EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS
A aprendizagem começa com o nascimento.
Isto implica cuidados básicos e educação
inicial na infância, proporcionados seja
através de estratégias que envolvam as
famílias e comunidades ou programas
institucionais, como for mais apropriado
(UNESCO, 1998).

Reconhecer a Educação Infantil como primeira etapa da educação básica, implica
saber que a criança de zero a cinco anos tem caraterísticas diferenciadas das outras faixas
etárias. Essas diferenças exigem cuidado e atenção por parte do profissional da educação,
de forma a atender tanto as necessidades físicas da criança, quanto as voltadas para o
desenvolvimento cognitivo e social.
Portanto, o discurso que vincula o cuidar da criança com sua
educação acrescenta-se neste momento, a permanência em
definir a prioridade e o enforque que devem ser dados às
dimensões desenvolvimento/aprendizagem/ensino, à forma
como estas dimensões articulam-se com uma concepção de
conhecimento e ação de conhecer, determinantes na
formulação de uma abordagem educativa que se concretize
em projetos educacionais-pedagógicos.
(OLIVEIRA, 2007, p. 26).

Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a concepção que
vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo
educativo. Assim, educar e cuidar são ações pedagógicas, que como necessidades da
criança nesta etapa de ensino, estão intrínsecas no seu processo de desenvolvimento integral.
O ingresso da criança na instituição de Educação Infantil, na creche ou na pré-escola
significa, na maioria das vezes, a primeira separação da criança dos seus vínculos afetivos
familiares, para interagir, conviver e participar de um universo de ações, objetos e relações
desconhecidas e inovadoras. Este fator deve ser considerado na ação pedagógica, em prol
da qualidade de ensino, pois a aplicabilidade dos trabalhos escolares e sua metodologia
nos primeiros anos de vida, geram impressões surgidas nesta fase e tende a acompanhar o
indivíduo ao longo de sua vida escolar, seja sob a ótica positiva e/ou negativa. E sobre isso,
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Bossa e Oliveira (2017, p. 166), explanam que “... a dificuldade de aprendizagem surgida
em séries escolares avançadas tem sua origem em formações reativas à instrução escolar
nos primeiros anos de vida”.
De acordo com o RCNEI, vol.01, p. 23 e 24:
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados,
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada
e que possam contribuir para o desenvolvimento das
capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar
com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e
confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais
amplos da realidade social e cultural. A base do cuidado
humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver
como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a
desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em relação ao
outro e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e
implica em procedimentos específicos. O desenvolvimento
integral depende tanto dos cuidados relacionais, que
envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados com os aspectos
biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e dos
cuidados com a saúde, quanto da forma como esses cuidados
são oferecidos e das oportunidades de acesso a
conhecimentos variados.

Ante o exposto, há necessidade de superar a dicotomia em algumas práticas, onde
todas as ações dentro das instituições de Educação Infantil devem propiciar momentos de
experiências, onde a criança é percebida como um sujeito integral, sem separação entre
cuidar e educar. A reivindicação se constitui na articulação da educação e do cuidado,
caracterizando-se como um processo histórico que garanta à instituição um lugar para além
da guarda e assistência social. Por isso foi demarcado o caráter educativo, legalmente
legitimado pela Constituição de 1988, o qual consolidou a importância social e política da
educação infantil ao determinar o caráter educativo das instituições voltadas para a atenção
às crianças de zero a seis anos e onze meses.

Em nosso município temos percebido que
o compromisso com a educação das
crianças é uma prioridade.

As práticas pedagógicas em nosso
município, em todas as escolas, são de
qualidade. As crianças são respeitadas e
os profissionais são qualificados.

Joice Maria Souer Barbosa Marçal

Helen de Castro Serrou Souza
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Para demarcar sua identidade, seu lugar nas políticas públicas e na Educação Básica,
e para retirar a creche da assistência social e a pré-escola da preparação para o ensino
fundamental, foi importante lutar pela

indissociabilidade da relação educar/cuidar,

enquanto estratégia política, redimensionando a educação da infância e compondo assim
uma outra dimensão para a dinâmica de atendimento das crianças.
A recorrente presença desse binômio na educação infantil, ao longo dos últimos anos,
principalmente depois da promulgação da LDB 9394/96 promoveu tanto a consolidação de
algumas concepções, como por exemplo, de que o ato de cuidar ultrapassa processos
ligados à proteção e ao atendimento das necessidades físicas de alimentação, repouso,
higiene, conforto e prevenção da dor.
Cuidar exige colocar-se em escuta o tempo todo das urgências, necessidades, desejos
e inquietações, requerendo muitas estratégias de interpretação do sentido singular de cada
crianças com suas subjetividades, o que implica em aceitar a lógica das crianças em suas
opções e tentativas de explorar movimentos no mundo.
Cuidar e educar significam afirmar na educação infantil a dimensão de defesa dos
direitos das crianças, não somente aqueles vinculados à proteção da vida, à participação
social, cultural e política, mas também aos direitos universais de aprender a sonhar, a
duvidar, a pensar, a fingir, a não saber, a silenciar, a rir, a construir, a significar e a
movimentar-se.

O percurso da Educação Infantil se constituiu em
nosso município a partir de um olhar crítico e
reflexivo sobre as concepções e as práticas
desenvolvidas nas escolas. Avançamos muito!

Todas as conquistas ocorreram através de
um processo coletivo e participativo, de
estudo e reflexão, com os profissionais de
todas as escolas.
Silvana Beatriz C. dos Santos

Sirlei Adriana Cucolotto

Todos são cuidados em nossas instituições.
Independente da idade, da fase, das
necessidades. Nossas escolas tem clareza do
compromisso com uma educação de
qualidade.
Thiago Luiz Moro

Thiago Luiz Moro

Cuidar e educar são duas expressões
presentes o tempo todo em nossas falas, em
nossas práticas e em nosso projeto de escola.
Vera Lucia do Nascimento
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Cuidar perpassa reconhecer as crianças como: “ sujeito histórico e de direitos, que, nas
interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2009, p.
12).
O ato de educar, defendido em nossas instituições atendem as especificidades dos
bebês e das crianças bem pequenas como sujeitos sociais, históricos e culturais, que têm
direito à educação e ao bem estar. Esse significado, nas vozes de Tristão (2004, p.142)
compreende que “Educar uma criança significa promover um crescimento integral do
indivíduo, também desenvolver solidariedade, capacidade de enxergar o outro e tolerância
para com outros modos de ser, de modo a ter respeito e responsabilidade para com os
demais. Muitos dos atos de violência ocorrem pela falta de respeito para com a vida
humana”.

Observamos cada criança e cuidamos para
que todas sejam respeitadas e suas
identidades sejam preservadas.
Osmar Cicero da Silva

Cada criança é única, assim como sua
história de vida e por isso temos o
compromisso de fazer com que todos os
dias dela na escola seja prazeroso e de
muita aprendizagem.
Regina Aparecida Cardoso

Partindo da origem etimológica da palavra cuidar, Tiriba (2005) afirma que ela possui
a mesma raiz latina da palavra pensar, pois ambas vêm de cogitare. Em português, cogitar
seria a versão erudita e cuidar a versão popular do termo, que possui os significados de
solicitude para com o outro e de pensamento, reflexão. Com o passar do tempo, o uso do
termo no sentido de pensar foi sendo substituído pelo próprio termo pensar. Assim, cogitare
a assumiu o sentido de cuidar, incluindo as dimensões de cuidar de si e de cuidar do outro.
O termo educar é originário do termo latino educare que foi assumindo diversos
significados ao longo dos tempos e em diferentes espaços geográficos e contextos sociais e
históricos. Contudo, afirma-se que o termo possui o significado de instruir, ensinar, promover
a educação de um indivíduo ou conjunto de indivíduos, proporcionar o desenvolvimento
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humano, levar o indivíduo a construir conhecimentos, a desenvolver competências e
habilidades, entre outros.
“O educar está mais relacionado aos processos
cognitivos, ao conhecimento, a mente, a
inteligência, a razão; enquanto o cuidar está
mais relacionado ao corpo, a emoção e a
sensibilidade (NASCIMENTO et al., 2005;
TIRIBA, 2005).

O binômio educar e cuidar transformou-se no objetivo e na especificidade da
Educação Infantil em nossas instituições.

73
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Cuidar e educar estão interligados; portanto, as atividades de cuidado não se diferenciam
das atividades pedagógicas.
Azuirce Paes Silva Ferreira

Educar e cuidar estão relacionadas as
concepções, interações e ações sociais e
pedagógicas, que ocorrem em todos os
ambientes da escola.
Renilva Pereira Paulatti

É preciso que os educadores considerem e
compreendam as dimensões afetiva e relacional,
presentes no educar e cuidar, necessárias à
construção dos vínculos afetivos imprescindíveis ao
desenvolvimento da criança.
Luciane Kraemer da Silva
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4

CONTEMPLANDO OS COTIDIANOS DIVERSOS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL

Quando olho uma criança, ela me inspira dois
sentimentos, ternura pelo que é, e respeito pelo que
possa ser.

Jean Piaget, p.9,1969.
4.1

ORGANIZAÇÃO DA VIDA COTIDIANA NAS INSTITUIÇÕES
INFANTIS
Com certeza, a liberdade e a
poesia a gente aprende com as
crianças

(BARROS, 1999)
O cotidiano nas instituições de Educação Infantil de Lucas do Rio Verde é marcado pela
presença potente das culturas infantis.
Culturas reconhecidas nos modos de ser e de estar das crianças, o que requer uma
proposta gestada a partir das práticas e políticas curriculares, com os sujeitos e não sobre
eles, destacando a relevância de problematizar as concepções e expressões defendidas na
instituição e considerar alguns elementos, como estruturantes para a organização das
vivencias, como por exemplo, o tempo e o espaço. Moreno, apresenta uma indicação sobre
esta questão quando:
O trabalho pedagógico, na creche e na pré-escola, se
expressa na organização curricular que, por sua vez, inclui
a organização do tempo, do espaço, das rotinas de
atividades, da forma como o adulto exerce seu papel dos
materiais disponíveis, isto é, da prática pedagógica realizada em
cada sala de aula ou fora dela (MORENO, 2007, p.56).
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A organização da vida cotidiana nas instituições de Educação Infantil sustenta-se em
diversas situações, administrativas, legais, pedagógicas, relacionais, sociais e nas
atribuições das instituições, de acordo com a LDBEN (1996, art. 12):
I - Elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II - Administrar seu pessoal e seus recursos
materiais e financeiros;
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e
horas-aula estabelecidas;
IV - Velar pelo cumprimento do plano de trabalho
de cada docente;
V - Prover meios para a recuperação dos alunos
de menor rendimento;
VI - Articular-se com as famílias e a comunidade,
criando processos de integração da sociedade
com a escola;
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com
seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis
legais, sobre a frequência e rendimento dos
alunos, bem como sobre a execução da proposta
pedagógica da escola;
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município,
ao juiz competente da Comarca e ao respectivo
representante do Ministério Público a relação dos
alunos que apresentem quantidade de faltas
acima de cinquenta por cento do percentual
permitido em lei (LDBEN, 1996, art. 12).
Tais atribuições conversam com os desafios de garantir e manter o compromisso com
a infância na organização da vida cotidiana alicerçada na participação democrática e na
sustentabilidade, o que se refere a organização de espaços

que concebam práticas

específicas relacionadas ao cuidado com as características das crianças, à estética e à ética
das relações e que compreendam o cotidiano como invenção (CERTEAU, 1994) e não como
rotina alienante.
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Procuramos respeitar as crianças ao
organizarmos as rotinas. Respeitar suas
necessidades, suas características e oferecerlhes as melhores condições para se
desenvolverem.

Cada momento da rotina infantil é
planejado com muito cuidado. As rotinas
são pesquisadas e dialogadas por todos os
educadores e, com isso as práticas
cotidianas tem se comprometido muito
com o desenvolvimento integral das
crianças.

Maida Aparecida Arantes P Silva

Mary Tacyana Alves Clemente

A organização da vida cotidiana nas instituições pauta-se também no envolvimento de
todos para com a construção das relações, defendendo também que os sujeitos sejam
praticantes inventivos e não consumidores passivos de propostas e documentos, que sejam
atores/autores e não objetos.
Para aprofundar este temário, buscamos olhar pela janela Freiriana, sob o trecho:
“Toda manhã se cria um ontem, através de um hoje. De modo que nosso futuro se baseia no
passado e corporifica-se no presente. Temos que saber o que fomos para saber o que
queremos”. (FREIRE, 2008, p. 18) e agregar, já que estamos defendendo um documento
norteador para nossa realidade e aqui trouxemos como ele se materializa, as concepções
pedagógicas definidas como estruturantes em nossa rede. Além das concepções, o
compromisso para com a garantia dos direitos das crianças, responsabilidade de
compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias, a relação
entre crianças e saberes e a igualdade de oportunidades a uma educação de qualidade.

4.2

CONCEPÇÕES QUE ORIENTAM O TRABALHO PEDAGÓGICO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O trabalho pedagógico da Educação Infantil no município de Lucas do Rio Verde/MT,

no âmbito do desenvolvimento infantil se apoia na concepção teórica que o processo de
ensino-aprendizagem acontece em todos os espaços, momentos e tempo, respalda-se nos
estudos de Wallon, Vygotsky e Piaget mobiliza o pensar sobre a criança do agora, no agora
e para o agora, considerando-a ativa, potente e competente.
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Conforme, Craidy e Kaercher (2001), e Henri Wallon propuseram o estudo integrado
do desenvolvimento infantil, contemplando aspectos da afetividade, da motricidade e da
inteligência. Segundo ele, o desenvolvimento do indivíduo, desde a mais tenra idade,
depende do grau de apropriação e as experiências vividas pelo sujeito. Assim, tanto os
aspectos físicos dos espaços, como as relações pessoais, a linguagem e os conhecimentos
presentes na cultura e no contexto social contribuem para e efetividade do desenvolvimento
integral do indivíduo.
Para Vygotsky, o funcionamento psicológico, estrutura-se a partir das relações sociais
estabelecidas entre o indivíduo e o mundo exterior. Assim, a cultura desempenha papel
fundamental no processo de estruturação, fornecendo ao indivíduo os sistemas simbólicos
de representação da realidade, uma vez que essas relações acontecem num contexto
histórico e social.
A linguagem, por sua vez, ocupa o papel central nesse processo de interação do sujeito
com o meio. Segundo o autor, no processo de desenvolvimento da aprendizagem há um
nível, que denominou de nível real e outro potencial. O primeiro nível é o que a criança
consegue desenvolver com independência, o segundo diz respeito a capacidade que a
criança tem de realizar tarefas, mas com auxílio de outra pessoa. Esta possibilidade de
realização com o apoio é fundamental para novas aprendizagens, denominada zona de
desenvolvimento proximal, onde insere-se a ação do fazer pedagógico para a criança.
Conforme Craidy e Kaercher (2001, p 30), sobre Vygotsky, “O papel do/a professor/a
consiste em intervir na zona de desenvolvimento proximal ou potencial dos/as aluno/as,
provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente”.
Por sua vez, os estudos de Jean Piaget contribuem para a compreensão de que o
conhecimento depende da relação do indivíduo com o objeto, partindo de uma ação
executada sobre o referido objeto. Isto implica na capacidade de organizar, estruturar,
entender e posteriormente, com a aquisição da fala, explicar e compartilhar pensamentos e
ações. O autor descreve o estágio evolutivo no processo de desenvolvimento humano e/ou
de aprendizagem, o que implica no fazer pedagógico, na compreensão por parte do (a)
educador (a), na importância do estimulo, bem como no respeito ao ritmo pessoal da
criança, na aquisição do conhecimento.
É na relação teoria e prática que o(a) educador(a) norteia e aporta seu fazer
pedagógico com segurança. Portanto, o trabalho pedagógico na Educação Infantil do
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município de Lucas do Rio Verde/MT, tem em sua concepção que a criança precisa agir,
perguntar, criar relações, testar hipóteses e refletir sobre o que faz, olhar, ler o mundo, tocar,
descobrir e (re)descobrir-se, para construir conhecimento. Assim, as atividades devem ser
planejadas com o objetivo de atender as necessidades das crianças, em suas diferentes fases
de desenvolvimento, de modo a contribuir para os processos de construção de sua
autonomia.
4.2.1

CURRÍCULO _ SENTIDOS, COMPREENSÕES, SIGNIFICAÇÕES E
PRODUÇÕES PERMEADAS DO “SER CRIANÇA”
Não, não tenho caminho novo.
O que tenho de novo é o jeito de caminhar.
Thiago de Mello
" Mas como construir um currículo que leve em conta a
heterogeneidade e que atue na direção de uma sociedade
mais justa? Privilegiando fatores sociais e culturais,
entendendo-os como sendo os mais relevantes para o
processo educativo, porque implicam também a conquista da
autonomia e da cooperação, princípios básicos da
cidadania, garantindo ainda, o enfrentamento e a solução
de problemas, a responsabilidade, a criatividade, a
formação de autoconceito, a vivência da linguagem nos seus
vários modos de expressão. Ora, o desenvolvimento pleno e
a construção/aquisição de conhecimento acontecem
simultaneamente à conquista da autonomia, à cooperação e
à inserção crítica da criança na sociedade. Propor uma
educação em que as crianças, os jovens e os adultos
aprendam, construam/adquiram conhecimentos e se tornem
autônomos e cooperativos implica pensar, ainda, a formação
permanente dos profissionais que com eles atuam. Como os
professores favorecerão a construção de conhecimentos se
não forem desafiados a construírem os seus? Como podem
os professores se tornar construtores de propostas e projetos
de cuja elaboração não participaram e que são chamados
apenas a implantar? “
(KRAMER, 1997: p.22-23)

O centro do fazer pedagógico na educação infantil é a criança. Os interesses que
mobilizam as crianças, os diálogos que se desenvolvem entre elas, as formas peculiares
como expõem as suas teorias sobre o mundo e as estratégias criadas para resolver
problemas devem se constituir os objetos de observação, registro, reflexão, planejamento e
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avaliação dos educadores e, neste sentido, o currículo se materializar como o conjunto de
experiências que permitem as crianças viverem suas infâncias.
Segundo Silva (2010), currículo pode ser considerado como uma invenção social e
cultural que reflete escolhas sociais conscientes e inconscientes, que concordam com os
valores e as crenças de um grupo.

As crianças são o centro do trabalho
pedagógico e neste sentido o currículo é
construído de acordo com as
especificidades das crianças.

Construímos um currículo amparado na
BNCC e na realidade das culturas infantis
de nosso município.
Janete Aparecida P da Silva Soares

Josevine Marcon Prevenello

Neste sentido, o conjunto de práticas que promovem o desenvolvimento integral das
crianças, tal como previsto no Art. 3º das Dcnei (BRASIL, 2009), envolve alguns componentes:
uma concepção de criança, de como se processa a aprendizagem e o desenvolvimento
humano, a maneira como se organizam os espaços, os tempos e as relações das crianças
na instituição, a seleção de experiências nucleares de aprendizagens que se queiram
garantir, a relação adulto-criança, a documentação (observação, registro e avaliação), a
relação da instituição com a família e com a comunidade e transição da educação infantil
para o ensino fundamental. Como um conjunto de práticas o currículo é concebido como:
“... um conjunto de práticas que busca articular as
experiências

e

os

saberes

das

crianças

com

os

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural,
artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a
promover o desenvolvimento integral de crianças de zero a
cinco anos de idade”.
Art. 3º (BRASIL, 2009).

Mediante o seu objetivo educacional, as instituições de Educação Infantil devem ter
seu trabalho pedagógico organizado, de modo a apoiar o desenvolvimento, promover a
aprendizagem, mediar o processo de construção de conhecimento e potencializar
habilidades respeitando. As singularidades de cada criança e dos contextos de onde elas
trazem suas histórias de vida.
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Rompendo com a ideia simplista, que o Currículo Escolar é um instrumento estático
ou apenas a relação de conteúdo pedagógico a ser desenvolvido no decorrer do ano letivo,
neste documento, compreende-se o currículo como práxis, ou seja, objeto preparado no
processo complexo educacional, que ao mesmo tempo em que se transforma também se
constrói.
As funções que o currículo cumpre como expressão do projeto de cultura
e socialização são realizadas através de seus conteúdos, de seu formato
e das práticas que cria em torno de si. Tudo isso se produz ao mesmo
tempo: conteúdos (culturais ou intelectuais e formativos), códigos
pedagógicos e ações práticas através das quais se expressam e
modelam conteúdos e formas.
(SACRISTAN, 2000, p. 16)

A definição do currículo da Educação Infantil foi respaldada nas Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Infantil (DCNEIs), aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação
em 2009 (Parecer CNE/CEB nº 20/09 e Resolução CNE/CEB nº 05/09), que norteiam a
atuação junto às crianças, a partir dos parâmetros que determinam e articulam do processo
ensino-aprendizagem. Conforme as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para
a educação Infantil definem o currículo como:
(...) “conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes
das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio
cultural, artístico, científico e tecnológico. Tais práticas são efetivadas por
meio de relações sociais que as crianças desde bem pequenas estabelecem
com os professores e com as outras crianças e afetam as construções de
suas identidades” (BRASIL, 2009, p. 6).

O fazer diário na Educação Infantil, construído com “sensibilidade e beleza, com
crianças brincando, realizando investigações, com professores provocando aprendizagens”
(BARBOSA; RICHTER, 2015, p. 196). Nesse sentido, é que a BNCC considera uma
organização curricular por campos de experiências para nortear o trabalho pedagógico,
valorizando a experiência das diferentes linguagens do conhecimento de si e do mundo,
vivências éticas e estéticas, saúde, bem-estar e integração com diversificadas manifestações
culturais.
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Pensar em currículo é vincular as experiências, vivências nas práticas cotidianas das
Instituições de Ensino para a seleção dos objetivos de aprendizagem, sequência,
metodologia e avaliação. É fundamental a organização dos espaços e tempos inclusivos,
assim os ambientes devem ser ricos, desafiadores e estimulantes, de modo que todas as
crianças participem e se socializem em seu processo de desenvolvimento (BRASIL, 2015, p.
3). Para isso, todas as crianças, independentemente de suas condições, devem ser
compreendidas como sujeitos de potencialidades e capacidade, que apresentam ritmos de
aprendizagens diferentes, sendo necessário e fundamental diversificar as atividades e as
estratégias que considerem, sobretudo, as particularidades desses ritmos, observando e
respeitando todas as diferenças que existem na instituição, priorizando a criança como
protagonista de seu ensino e aprendizagem.
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (2017), a organização do trabalho
pedagógico e desenvolvimento integral na Educação Infantil dar-se-á a partir dos campos
de experiências fundamentais sendo eles:
O EU, O OUTRO E O NÓS
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES

Além dos Campos de Experiências, a BNCC garante também os direitos gerais de
aprendizagem): Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se.
Os direitos de aprendizagem não são uma escolha pedagógica, são garantias que devem
ser efetivadas no cotidiano da educação infantil, independentemente de estarem situadas
em práticas presenciais ou remotas, como vivenciadas durante este ano de 2020, quando
da pandemia.
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É importante frisar os objetivos e as funções sociopolíticas e pedagógicas das escolas
infantis tomando como base as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil – DCNEIs:
Art. 7º Na observância destas Diretrizes, a proposta
pedagógica das instituições de Educação Infantil deve
garantir que elas cumpram plenamente sua função
sociopolítica e pedagógica:
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 a ampliação de saberes e
conhecimentos de diferentes naturezas;
IV – promovendo a igualdade de oportunidades
educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais
no que se refere ao acesso a bens culturais e às
possibilidades de vivência da infância;
V – construindo novas formas de sociabilidade e de
subjetividade comprometidas com a ludicidade, a
democracia, a sustentabilidade do planeta e com o
rompimento de relações de dominação etária,
socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional,
linguística e religiosa. (BRASIL, 2009)

Quando pensamos o currículo para a Educação Infantil, reconhecemos a criança
como um sujeito social e histórico em um espaço que possibilita a integração entre os
diferentes aspectos do seu desenvolvimento humano. O currículo se constitui assim em um
processo social construído por fatores lógicos, epistemológicos, filosóficos, sociológicos e
históricos. Nesse sentido pode-se dizer que o currículo não é neutro e nem abstrato pois
ele produz valores, sentidos e significados. Por isso, defende-se nesta construção que o
currículo é:
“... algo vivo e dinâmico. Ele está relacionado a todas
as ações que envolvem a criança no seu dia-a-dia
dentro das instituições de ensino, não só quando nós
professores consideramos que as crianças estão
aprendendo. O currículo deve prever espaço de
interações entre as crianças sem a mediação direta do
professor, e espaços de aprendizagem na interação
com os adultos, nos quais as crianças sejam as
protagonistas”.
(NASCIMENTO, 2007, p. 16)
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Com base nas ideias de Nascimento, faz-se importante pensar sobre a identidade das
crianças, como elas aprendem, como vivem, do que gostam, como se sentem na escola e
como se desenvolvem assim como as necessidades e interesses que expressam. É necessário
considera também a Resolução nº 01/2017-CME/LRV, documento local que enfatiza que:
Parágrafo único - O currículo das Instituições de Educação Infantil deve
considerar obrigatoriamente: as Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Infantil, a parte diversificada do currículo em consonância com
seu Projeto Político Pedagógico, integrada e contextualizada nas áreas de
conhecimento, contemplando um ou mais componentes curriculares, por
meio de atividades, Projetos Didáticos, Institucionais, contemplando a
interdisciplinaridade, coerentes com o interesse da comunidade escolar.
(CME/LRV,2017).

O Documento Curricular da Educação Infantil, ao organizar suas ações didáticas,
assume a forma de não fragmentar os conhecimentos por áreas, ou subordinar as práticas
pedagógicas às etapas do desenvolvimento da criança ou às datas comemorativas.
Apresenta-se, pois, um currículo integrado considerando as necessidades e os interesses das
crianças, levando em analise os seguintes aspectos:
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As vivências estão relacionadas às
experiências da criança e o seu
estágio de desenvolvimento.

Cada criança, seu nível de
desenvolvimento e suas necessidades
individuais.

Que a aprendizagem e
desenvolvimento acontecem todo o
tempo e em todas as situações e não
apenas durante as atividades
estruturadas.
As experiências que envolvem o cuidado básico
(alimentar, trocar fralda, carregar no colo,
acariciar etc.) são especialmente importantes ao
atendimento de necessidades básicas físicas,
sociais e emocionais.

É fundamental o desenvolvimento da autoimagem da
criança, a maneira como ela percebe a si própria e os
outros, e como se sente no contato com os outros.

O brincar é uma maneira de agir e refletir própria da
criança em relação às experiências e impressões obtidas
no contato com seu meio

É imprescindível desenvolver experiências reais
sobre valores básicos, tais como democracia,
igualdade, solidariedade e responsabilidade.
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A organização curricular concebe a inter-relação entre as finalidades educativas,
as dimensões do desenvolvimento e os sistemas simbólico-culturais que articulam
os campos de experiência para os quais são orientadas as atividades cotidianas.
O termo campos de experiência é definido como:
[...] os diversos âmbitos do fazer e do agir da criança e,
portanto, os setores específicos e individualizados de
competência nos quais a criança confere significado às
suas

múltiplas

aprendizagem,

atividades,
adquirindo

desenvolve
também

a

sua

instrumental

linguístico e metodológico, persegue as suas metas
formativas na concretude de uma experiência que se
desenvolve dentro de limites definidos e com o seu
constante e ativo envolvimento (FARIA, 1995, p. 81).

As reflexões sobre a construção do currículo compreendem a garantia de práticas
com as crianças como atores da Educação Infantil e não do Ensino Fundamental e isso
implica em não usar dos artifícios pedagógicos dos anos iniciais, especificamente do
processo de alfabetização para interromper ou invadir o contexto das crianças, enquanto
sujeitos que tem o direito de brincar e interagir no conjunto das experiencias que integram
suas infâncias. Assim como, o Parecer CNE/CEB nº 22/98 e a Resolução CNE/CEB nº 1/99,
revisados e atualizados pelo Parecer CNE/CEB n° 20/2009, cuja finalidade foi incorporar
os avanços definidos, a partir das discussões realizadas com a sociedade, para uma política
de atendimento à Educação Infantil e as concepções de atendimento às crianças, no sentido
de consolidar o atendimento desta etapa com qualidade, a saber:
Art. 3º O currículo da Educação Infantil é concebido
como um conjunto de práticas que buscam articular as
experiências e os saberes das crianças com os
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural,
artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a
promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a
5 anos de idade.
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O que fica muito claro é que a criança é o centro do planejamento curricular. A criança
precisa ser tocada “de modo a promover mudanças importantes em seu comportamento,
na visão de mundo, no modo de se expressar” (AUGUSTO, 2013, p. 20) e como sujeito de
diretos de acordo com a Resolução CNE/CEB nº 5/2009:
Art.

4º

As

propostas

pedagógicas

da

Educação Infantil deverão considerar que a
O Currículo da Educação Infantil deve
provocar vínculos afetivos e que amplie
suas capacidades de comunicação e
interação social.
Edineia Lopes Miranda

criança, centro do planejamento curricular, é
sujeito histórico e de direitos que, nas
interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal e
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende,

observa,

experimenta,

narra,

questiona e constrói sentidos sobre a natureza
e a sociedade, produzindo cultura.

Os conteúdos a serem trabalhados com o
público infantil, devem ser pensados,
elaborados, e bem projetados para que seja
garantido um aprendizado significativo.
Enelsi Meister

Na Educação Infantil a criança tem contato com as
linguagens artísticas, pintura, música, teatro, etc... e
nesse sentido o educador deve conduzir seu fazer
pedagógico para que seja garantida uma
aprendizagem significativa. Assim o currículo será
significativo também.
Eliza Dias de Carvalho Souto

Compreendido como fruto de uma construção coletiva e democrática, ele não visa aqui
apenas definir os conhecimentos a serem aprendidos e ensinados, mas permitir práticas
educativas críticas, reflexivas e contextualizadas, que estejam pautadas na dialogicidade
como ato primordial na busca do conhecimento daqueles que fazem o processo educativo
no seu dia a dia (FREIRE, 1987). O currículo é aqui compreendido como fruto de uma
construção coletiva que envolve diversas etapas, instâncias, sujeitos, intenções e finalidades.
O currículo traduz a escola, norteia as relações que são estabelecidas dentro e fora
dela e se constitui como um dos elementos responsáveis pela formação humana, integrando
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a dimensão humana aos requisitos necessários para a vida em sociedade, buscando ofertar
uma formação integral, possibilitando diferentes dimensões da vida e do ser social. Neste
sentido, o:
Currículo busca articular as experiências e os saberes das
crianças com os conhecimentos que fazem parte do
patrimônio cultural, artístico, cientifico e tecnológico da
sociedade

por

meio

de

práticas

planejadas

e

permanentemente avaliadas que estruturam o cotidiano
das instituições esta definição de currículo foge de versões
já separadas de conceber listas de conteúdos obrigatórios,
ou disciplinas estanques, de pensar que na educação
infantil não há necessidade de qualquer planejamento de
atividades, de reger as atividades por um calendário
voltado a comemorar determinadas datas sem avaliar o
sentido e o valor formativo dessas comemorações, e
também da ideia de que o saber do senso comum é o que
deve ser tratado com crianças pequenas.
(MELLO; CORREA; CANCIAN, 2016, pg.55)

4.2.2.

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO: FIOS QUE SE ENCONTRAM
"...uma proposta pedagógica é um caminho, não
é um lugar. Uma proposta pedagógica é
construída no caminho, no caminhar. Toda
proposta pedagógica tem uma história que precisa
ser contada. Toda proposta contém uma aposta.
Nasce de uma realidade que pergunta e é também
busca de uma resposta. Toda proposta é situada,
traz consigo o lugar de onde fala e a gama de
valores que a constitui; traz também as
dificuldades que enfrenta, os problemas que
precisam ser superados e a direção que a
orienta... não aponta ' o ' lugar, 'a' resposta, pois
se traz 'a 'resposta já não é mais uma pergunta.
Aponta, isto sim, um caminho também a
construir..."
(KRAMER, 1997: p.19)

Partindo do pressuposto de que toda proposta pedagógica é expressão de um projeto
político e cultural e que necessita ser construída com a participação efetiva de todos os
sujeitos que integram a realidade da instituição, inclusive as crianças, pois estas são a razão
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da existência dos espaços infantis, levando em conta suas necessidades, especificidades e
realidade defende-se neste documento de referencia a autonomia de cada instituição para
com a elaboração de seu projeto pedagógico, respeitando, obviamente as indicações
normativas para tal construção.

Construímos nossa proposta pedagógica
expressando os valores que a constituem,
respeitando à realidade, explicitando nossos
objetivos e pensando criticamente na
formação integral das crianças.

A proposta pedagógica de nossa
instituição preocupou-se com a
participação coletiva de todos os
profissionais e das crianças.

Eronice Norberto da Silva

Benedita Santana da Silva

Segundo Kramer (2003b, p. 176), toda proposta curricular precisa se constituir como
“pontes com o dia-a-dia da escola, da creche e da pré-escola, se as reflexões que a proposta
enseja permitem aos profissionais ir além da escola”. A autora orienta para a construção de
um projeto educativo vivo, dinâmico, democrático e participativo, que leve em consideração
a realidade de cada instituição e que cumpra com sua função enquanto documento de
identidade da instituição, o que deve permear também um olhar sobre a criança enquanto
um sujeito ativo, competente e comprometido com a formação integral.
É importante compreender que só tem sentido a construção de um projeto educativo,
aqui concebido como “Projeto Político Pedagógico” se agregar a participação de toda a
comunidade, respeitando e agregando as vozes de todos os seus atores, refletindo com isso
as condições reais da instituição, legitimando cada contexto.
O Projeto Político Pedagógico constitui-se um documento escolar gerado de leis que se
apresenta como meio legal para a criação de uma escola e também como um meio de a
escola exercer a sua autonomia. Neste sentido, sua construção é um compromisso. Como
compromisso, deve situar-se no desenvolvimento de práticas e ações cotidianas
comprometidas com a aprendizagem de seus atores e, se tratando da Educação infantil, do
desenvolvimento total das crianças.
Veiga (2012), compreende que o sentido etimológico da palavra projeto, se refere a
ação de lançar para frente, entendido como um conjunto dos objetivos e de ações que
propiciem o crescimento dos sujeitos, em todas as suas dimensões. Neste sentido é
fundamental
a
participação
coletiva,
quando
Veiga
(2014)
diz
que:
“projeto é o horizonte da escola, de onde se dão os caminhos
a serem seguidos, deve ser trazido para discussão, haver
flexibilidade, trabalhado democraticamente com ações
baseadas em interesses comuns e abrangentes de
compromisso da comunidade escolar. Assim, define que “o
projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional,
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com um sentido explícito, comum compromisso definido
coletivamente”
(VEIGA, 2014, p.13).

Nas instituições de Educação Infantil o PPP precisa considerar as especificidades de
cada agrupamento infantil e levar em consideração que o mesmo deve ser uma construção
coletiva que preze pelo respeito da criança.
Precisa ser “uma proposta de trabalho da escola elaborada coletivamente que orienta
e responsabiliza a ação de seus atores, bem como formaliza demandas do poder público e
cria condições de trabalho adequadas na escola” (FREITAS, 2014, p.40).
Como documento de identidade da instituição o PPP subsidia as ações dos educadores
e estes das crianças, assim como dos percursos de aprendizagem, favorecendo a articulação
entre os campos de experiencias e a garantia dos direitos de aprendizagens.
Por ser um documento “construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os
envolvidos com o processo educativo da escola” (VEIGA, 2014. p.13), se caracteriza como
instrumento político, associado ao pedagógico, pois trata-se do interesse de um coletivo
comprometido na formação integral de seus atores. Assim, o PPP torna-se “um processo
permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de alternativas
viáveis à efetivação de sua intencionalidade [e que] não é descritiva ou constatativa, mas é
constitutiva” (MARQUES, 1990 apud VEIGA; ARAÚJO, 2012, p. 13)
A partir das relações do homem com a realidade, resultantes
de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação,
recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo. Vai
dominando a realidade. Vai humanizando o seu mundo. Vai
dominando a realidade. Vai humanizando-a. vai
acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor. Vai
temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura. E é ainda
o jogo destas relações do homem como mundo e do homem
com os homens, desafiado e respondendo ao desafio,
alterando, criando, que não permite a imobilidade, a não ser
em termos de relativa preponderância, nem das sociedades
nem da cultura. E, à medida que cria, recria e decide, vão se
conformando as épocas históricas. É também criando,
recriando e decidindo que o homem deve participar destas
épocas (Paulo Freire).

A construção do PPP precisa ainda contemplar as concepções defendidas no
Documento de Referência da Educação Infantil, considerando para a organização da vida
cotidiana o compromisso para com os objetivos gerais contemplados na BNCC e que se
fazer conectados com a vida infantil e que necessitam ser dialogados na perspectiva da
infância e das culturas infantis.

Página | 90

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual 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 (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas da produção artístico cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artísticas,
matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento
mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e
coletiva.
6.

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7.

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável
em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de
si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
9. 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 acolhimento e
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades,
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência
e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários.
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As propostas pedagógicas são documentos que norteiam e subsidiam as ações
cotidianas nas instituições de Educação Infantil, conforme afirma as Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Infantil (2009):
A proposta pedagógica, ou projeto pedagógico, é o plano
orientador das ações na instituição e define as metas que
se pretende para o desenvolvimento dos meninos e
meninas que nela são educados e cuidados, as
aprendizagens que se quer promovidos. Na sua execução,
a instituição de educação infantil organiza seu currículo,
que pode ser entendido como as práticas educacionais
organizadas em torno do conhecimento e em meio às
relações sociais que se travam nos espaços institucionais,
e que afetam a construção das identidades das crianças.
(Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil,
2009, p.06).
A Educação Infantil tem um papel fundamental na
formação de valores e conceitos nas crianças
pequenas.
Edivania Aparecida Kujawa

As crianças já apresentam suas próprias teorias e significados decorrentes do fato de
serem curiosas e interessadas em descobrir a si e ao mundo. Esses conhecimentos e
saberes das crianças serão o ponto de partida para o trabalho pedagógico.
Joice Martinelli Munhak

A construção do PPP das instituições municipais deve ocorrer de forma participativa, e,
neste sentido o caminho indicado é a “Pedagogia da Participação”. Este caminho, constitui
um processo político, interligado a um contínuo propósito coletivo na busca deliberada e
ampla na construção do projeto da comunidade e materializado dialogicamente. A
pedagogia da participação é um dimensionamento potencializador das condições de
motivação da comunidade.
Quanto a captação de dados na análise dos PPP, recorre-se a Sousa (2006) que destaca
características a serem observadas a partir das dimensões:
Participação – Quanto mais pessoas estiverem envolvidas no
processo, maiores serão as chances de o planejamento ser
bem executado e de se encontrar saídas para as
dificuldades;
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Objetividade – Os planejamentos não devem ser nem muito
longos nem confusos, indo diretamente às questões centrais,
falando com as palavras certas o que se deseja alcançar;
Coerência – Refere-se à necessária lógica entre os vários
elementos que a compõem – objetivos, recursos, tempo
(cronograma); a avaliação é proposta visando a possibilitar
a coleta de informações objetivas acerca do que está sendo
realizado e alcançado;
Exequibilidade – O planejamento deve apresentar condições
possíveis para sua realização, motivo pelo qual deve estar
de acordo com a realidade para a qual se destina;
Flexibilidade – Quer dizer que o planejamento deve
apresentar facilidade e possibilidade de ser modificado para
atender situações não previstas, não podendo ser visto como
uma “camisa-de-força” que prende as pessoas envolvidas
no próprio processo de planejar;
Continuidade – Todas as atividades e ações previstas devem
estar integradas do começo ao fim, possibilitando a
percepção clara de uma sequência entre elas;
Contextualização – Como o planejamento ocorre em tempos
e espaços definidos, ele precisa estar adequado aos desafios
e demandas do contexto social em que está inserido;
Clareza – A linguagem utilizada na elaboração do
planejamento deverá ser simples e clara, com indicações
precisas para não possibilitar dupla interpretação (SOUSA,
2006, p. 73-74).

Contemplamos em nosso PPP atividades que aproximem pais e ou familiares do
contexto escolar, valorizando as culturas, promovendo assim um ambiente significativo
e estimulante para as crianças.
Jerusa Correa dos Santos

Com Souza é possível compreender as dimensões para a efetividade da construção do
projeto de escola como produção coletiva de trabalho dos educadores, das crianças e das
famílias. É um processo democrático-participativo e dialógico das decisões, com o objetivo
de investigar as potencialidades e fragilidades. Como construção participativa o PPP, na visão
de Vasconcellos se caracteriza como:
O Projeto Político-Pedagógico é o plano global da
instituição. Pode ser entendido como a sistematização,
nunca definitiva, de um processo de planejamento
participativo, que se aperfeiçoa e se objetiva na
caminhada, que define claramente o tipo de ação
educativa que ser quer realizar, a partir de um
posicionamento quanto a sua intencionalidade e de uma
leitura da realidade (VASCONCELLOS, 2006, p.17)
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4.2.3

O DIREITO DE SER CRIANÇA, DE VIVER COMO CRIANÇA, DE
CONTEMPLAR O MUNDO COMO CRIANÇA.

Aquarela
Toquinho
Numa folha qualquer
Eu desenho um Sol amarelo
E com cinco ou seis retas
É fácil fazer um castelo
Corro o lápis em torno da mão
E me dou uma luva
E se faço chover, com dois riscos
Tenho um guarda chuva
Se um pinguinho de tinta
Cai num pedacinho azul do papel
Num instante imagino
Uma linda gaivota a voar no céu
Vai voando, contornando
A imensa curva norte-sul
Vou com ela viajando
Havaí, Pequim ou Istambul
Pinto um barco a vela
Branco navegando
É tanto céu e mar
Num beijo azul
Entre as nuvens vem surgindo
Um lindo avião rosa e grená
Tudo em volta colorindo
Com suas luzes a piscar
Basta imaginar e ele está partindo
Sereno e lindo
E se a gente quiser
Ele vai pousar
Numa folha qualquer
Eu desenho um navio de partida
Com alguns bons amigos
Bebendo de bem com a vida
De uma América a outra
Eu consigo passar num segundo
Giro um simples compasso
E num círculo eu faço o mundo
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Um menino caminha
E caminhando chega no muro
E ali logo em frente a esperar
Pela gente o futuro está
E o futuro é uma astronave
Que tentamos pilotar
Não tem tempo nem piedade
Nem tem hora de chegar
Sem pedir licença
Muda nossa vida
E depois convida
A rir ou chorar
Nessa estrada não nos cabe
Conhecer ou ver o que virá
O fim dela ninguém sabe
Bem ao certo onde vai dar
Vamos todos
Numa linda passarela
De uma aquarela que um dia enfim
Descolorirá
Numa folha qualquer
Eu desenho um Sol amarelo
Que descolorirá
E com cinco ou seis retas
É fácil fazer um castelo
Que descolorirá
Giro um simples compasso
E num círculo eu faço o mundo
Que descolorirá
Que descolorirá
Ao buscar as artes de fazer (CERTEAU, 1994), e com elas os modos de uso particulares
que superam o controle do poder instituído que por muito tempo circulou as instituições de
Educação Infantil, reconhecemos as potências da crianças, seus modos de ler/ver/dialogar
com o mundo e seus direitos como sujeitos ativos do/no mundo.
À luz desta arte, que concebe a criança como sujeito de direito a partir da Constituição
Federal define:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado
e da Família, será promovida e incentivada como a
colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
(BRASIL, 1988)
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A CF deixa clara que a educação está sobre a responsabilidade do Estado e da Família
e a partir dela, outro documento importante é o Estatuto da criança e do adolescente (ECA)
que reafirma o direito a Educação apontando que:
Art. 53. A criança e ao adolescente têm direito à
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes: Art.
54. É dever do Estado assegurar à criança e ao
adolescente: IV – atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a cinco anos de idade; (Redação dada
pela Lei nº 13.306, de 2016) (BRASIL, 1990).

Estes dois documentos asseguram que as crianças tem seus direitos garantidos e como
uma construção social resulta de um processo coletivo dotado de sentido e que se enlaça as
diversas preocupações sobre a criança e a sua infância. Preocupações no sentido de
entender como os direitos de vida das crianças são para além da escola garantidos. Para
Fernandes (2009: 25), as crianças:
“têm um espaço e um tempo que, apesar das
especificidades
culturais,
sociais,
económicas,
configuradoras de complexidades e dissemelhanças
significativas entre os seus elementos, marcam uma
etapa de vida para qualquer indivíduo, e determinam
também a organização de qualquer sociedade”.

Por isso, é necessário refletir sobre a importância dos direitos da criança e a maneira
de “acentuar uma imagem social da criança enquanto sujeito de direitos e com ação social,
decorrendo daqui a exigência de lhe reservar espaços sociais de participação” (Fernandes,
2009: 28-29). A participação infantil permite trazer à criança uma capacidade de combater
contra as relações de autoridade e poder dos adultos, construindo a voz das crianças na sua
própria vida. Aqui, abrimos um parêntese para sublinhar que, todas as instituições do nosso
município devem, obrigatoriamente, garantir que todos os direitos das crianças sejam
garantidos.
Para pensar sobre esta garantia, é importante refletir sobre: O que podem as crianças?
Quais seus direitos? E com elas o entendimento de que muito mais do que a garantia de
moradia, saúde e lar. As crianças podem e devem ter a garantia de viver suas infâncias e
neste sentido a liberdade para a arte de pensar e a arte de viver cada um de seus desafios
nos espaços e tempos escolares precisa, com coerência ser repensada.
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[...] que deve garantir à criança acesso a processos de apropriação,
renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de
diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à
liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à
convivência e à interação com outras crianças
(BRASIL, DCNEI, 2010, p. 18).

Toda criança tem o direito de ser criança e de ser pensada como ser competente,
como um sujeito histórico e social. Tem direito a brincar e explorar o mundo e como
revelado pela ONU (Organização Das Nações Unidas), em 1959, quando da publicação
dos “Dez Direitos’, sobre a defesa de que todos os meninos e meninas merecem viver bem
e felizes.
Os direitos defendidos pela ONU são:
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1. Todas as crianças, independentemente de cor, sexo, língua, religião
ou opinião, têm os direitos a seguir garantidos.
2. A criança será protegida e terá desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social adequados.
3. Crianças têm direito a nome e nacionalidade.
4. A criança terá direito a alimentação, recreação e assistência médica.
5. Crianças deficientes terão tratamento, educação e cuidados especiais.
6. A criança precisa de amor e compreensão.
7. A criança terá direito a receber educação, que será gratuita pelo
menos no grau primário.
8. As crianças estarão, em quaisquer circunstâncias, entre os primeiros
a receber proteção e socorro.
9. A criança será protegida contra qualquer crueldade e exploração.
Não será permitido que ela trabalhe ou tenha ocupação que
prejudique os estudos ou a saúde.
10. Toda criança terá proteção contra atos de discriminação.
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Em nosso país existe uma gama de documentos que integram a legislação e que visam
a garantia dos direitos das crianças. Tais documentos são conhecidos e trabalhados nas
escolas, a começar pela Declaração Universal dos Direitos das Crianças, da UNICEF,
publicada em 20 de novembro de 1959, declarando que as crianças tem direitos de:
Direito à igualdade, sem distinção de raça
religião ou nacionalidade
Direito

à

especial

proteção

para

o

seu

desenvolvimento físico, mental e social
Direito a um nome e a uma nacionalidade
Direito à alimentação, moradia e assistência
médica adequadas para a criança e a mãe
Direito à educação e a cuidados especiais para
a criança física ou mentalmente deficiente
Direito ao amor e à compreensão por parte dos
pais e da sociedade
Direito à educação gratuita e ao lazer infantil
Direito a ser socorrido em primeiro lugar, em
caso de catástrofes
Direito a ser protegido contra o abandono e a
exploração no trabalho
Direito a crescer dentro de um espírito de
solidariedade, compreensão, amizade e justiça
entre os povos
O ECA, como mencionado anteriormente, apresenta como direitos fundamentais:
I.

Do direito à vida e à saúde.

II.

Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade.

III.

Do direito à convivência familiar e comunitária.

IV.

Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer.

V.

Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho.
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“Uma coisa é um direito; outra promessa de um direito futuro. Uma coisa é um direito
atual; outra, um direito potencial; Uma coisa é ter um direito que é, enquanto reconhecido
e protegido; outra é ter um direito que deve ser, mas que, para ser, ou para que passe do
dever ser ao ser, precisa transformar-se, de objeto de discussão de uma assembléia de
especialistas, em objeto de decisão de um órgão legislativo dotado de poder de coerção”
(BOBBIO, 1992, p. 81).

As instituições de Lucas do Rio Verde prezam pela garantia dos direitos das crianças e
junto as famílias desenvolvem um trabalho em defesa dos mesmos, principalmente por
entender que toda criança tem direito a ter um nome e a pertencer a uma família, a ter uma
vida segura, livre de violência, dos perigos sociais e naturais. Pinto (2010: 41) “é no repensar
do direito de participação das crianças – o direito à participação social e à partilha de
decisões nos seus mundos de vida, assumindo que este se constrói nas interações.”
Defende-se no cotidiano das práticas pedagógicas o direito de brincar e a não
trabalhar, o direito a receber educação de qualidade, o direito ao seu tempo enquanto ser
histórico e social. Este respeito, apresenta-se, nas vozes de Paro, como:
Respeito não apenas a sua condição de criança, que deve
ser cuidada, protegida e tratada com carinho, mas
também a seu direito de apropriar-se da cultura e de
manifestar-se,

sem constrangimentos

deletérios, seu

pensamento e sua emoção. O afeto supõe empatia e
compromisso do educador com o educando, com a
preocupação de reforçar a condição de sujeito deste,
estabelecendo uma relação humana que não seja fria e
exterior, ocupada apenas em oferecer conhecimento para
serem apreendidos, mas sim calorosa e cúmplice da
própria formação de personalidade do educando (PARO,
2007 p. 52)

Como instituição formadora, a escola infantil defende que a criança tenha direito a um
sistema de saúde que a acolha, assim como à alimentação saudável, ao direito de viver uma
infância feliz e rica em possibilidades, vivências e experiências sociais significativas. Uma
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infância, com direitos assegurados, garantidos e efetivamente praticados, como anunciado
por Ruth Rocha:
"O Direito das Crianças"
Toda criança no mundo
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo
Contra os rigores da vida.
Criança tem que ter nome
Criança tem que ter lar
Ter saúde e não ter fome
Ter segurança e estudar.
Não é questão de querer
Nem questão de concordar
Os diretos das crianças
Todos tem de respeitar.
Tem direito à atenção
Direito de não ter medos
Direito a livros e a pão
Direito de ter brinquedos.
Mas criança também tem
O direito de sorrir.
Correr na beira do mar,
Ter lápis de colorir...
Ver uma estrela cadente,
Filme que tenha robô,
Ganhar um lindo presente,
Ouvir histórias do avô.
Descer do escorregador,
Fazer bolha de sabão,
Sorvete, se faz calor,
Brincar de adivinhação.
Morango com chantilly,
Ver mágico de cartola,
O canto do bem-te-vi,
Bola, bola, bola, bola!
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Lamber fundo da panela
Ser tratada com afeição
Ser alegre e tagarela
Poder também dizer não!
Carrinho, jogos, bonecas,
Montar um jogo de armar,
Amarelinha, petecas,
E uma corda de pular.
Um passeio de canoa,
Pão lambuzado de mel,
Ficar um pouquinho à toa...
Contar estrelas no céu...
Ficar lendo revistinha,
Um amigo inteligente,
Pipa na ponta da linha,
Um bom dum cachorro quente.
Festejar o aniversário,
Com bala, bolo e balão!
Brincar com muitos amigos,
Dar pulos no colchão.
Livros com muita figura,
Fazer viagem de trem,
Um pouquinho de aventura...
Alguém para querer bem...
Festinha de São João,
Com fogueira e com bombinha,
Pé-de-moleque e rojão,
Com quadrilha e bandeirinha.
Andar debaixo da chuva,
Ouvir música e dançar.
Ver carreira de saúva,
Sentir o cheiro do mar.
Pisar descalça no barro,
Comer frutas no pomar,
Ver casa de joão-de-barro,
Noite de muito luar.
Ter tempo pra fazer nada,
Ter quem penteie os cabelos,
Ficar um tempo calada...
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Falar pelos cotovelos.
E quando a noite chegar,
Um bom banho, bem quentinha,
Sensação de bem-estar...
De preferência um celinho.
Uma caminha macia,
Uma canção de ninar,
Uma história bem bonita,
Então, dormir e sonhar...
Embora eu não seja rei,
Decreto, neste país,
Que toda, toda criança
Tem direito a ser feliz!!!"
Ruth Rocha
Os direitos das crianças não devem ficar restritos aos direitos jurídicos expressos pela
Declaração dos Direitos das Crianças. Para além das questões legais, é importante que os
adultos, responsáveis pela garantia dos direitos das crianças, atentem-se

para duas

questões importantes: o tempo da criança de ser criança e o reconhecimento da criança
como potência do/no presente e, neste sentido, para o respeito às suas fases, etapas,
construções, representações e descobertas.
Um dos aspectos a considerar é a questão do direito à educação, especialmente no
âmbito da educação infantil. O artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
aponta o acesso à educação infantil como um direito da criança, sendo esta a primeira etapa
da educação básica e que “tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até
seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996).
É necessário ainda lembrar, sob a produção de Kramer (2007, p. 15), que as “crianças
são cidadãs, pessoas detentoras de direito, que produzem cultura e são nela produzidas”.
Esse modo de ver a criança possibilita entendê-la e ver o mundo a partir de sua
singularidade, o que deve se constituir o caminho pelo qual as instituições e seus educadores
estruturam as práticas cotidianas. Outra dimensão importante, que precisa ser sublinhada é
o fato de que as crianças integram o universo da infância, e esta é mais que um estágio, é
uma categoria da história: existe uma história porque o homem tem infância.
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Defendemos que a infância deve ser bem
vivida e que só assim as crianças podem
ser felizes e equilibradas.

Defendemos e reconhecemos a criança
no seu hoje, no agora e que jamais
tenham somente o futuro como
referência para suas ações.

Carla Patrícia Leite Sanches

Katia Cantão Mundim

As práticas cotidianas desenvolvidas nas instituições infantis em nosso município
necessitam levar em consideração que as crianças têm voz própria, interesses, vontades,
opiniões e saberes que precisam ser respeitados nas suas especificidades. Para isso, a
relação, entre educadores e crianças, não deve ser unilateral, e sim dialógico, favorecendo
a construção das subjetividades e a potência das aprendizagens e desenvolvimento dos
pequenos.

Compreender a criança como sujeito histórico permite que ela seja participante na
construção da sua própria vida, e da vida daqueles que fazem parte do seu cotidiano.
Esse é o desafio que temos em nossas instituições: garantir que todas as crianças sejam
autoras de suas histórias.
Carla Graziela Mior Hartmann

Nosso trabalho proporciona o desenvolvimento das especificidades afetivas, sociais,
emocionais e cognitivas das crianças garantindo suas aprendizagens.
Claudia Maria Pereira Souza

As DCNEI (BRASIL, 2009) enfatizam o direito da criança de viver a infância e de se
desenvolverem e destaca a educação infantil como o lugar do encontro onde as experiências
acontecem de modo que, por meio dessas vivências as crianças amadurecem suas
compreensões acerca da vida e do mundo, de si mesmas e do “outro”. Paralelo a isso,
colocam em prática “formas de agir, sentir e pensar”
(BRASIL, 2009, p. 93).
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Traz consigo vontades, anseios, necessidades e acima
de tudo vivências que são construídas ao longo de
seu desenvolvimento.
Léa Antônia Correa da Silva Costa

A concepção de criança e de infância dos adultos condiciona o lugar que a criança
ocupa nas relações sociais de que participa (MELLO, 2007). Portanto, a concepção de
infância como condição social de ser criança, e não como sinônimo de criança o
reconhecimento da criança como sujeito de direitos gera mudanças nas concepções de
criança e de infância e vêm promovendo novas formas de relacionamento com as crianças
e estas com o seu redor, o que atribui ainda mais à escola o compromisso de ser o lugar da
infância que cuida e educa crianças, respeitando suas existências.
“[..] infância é o tempo em que criança deve se introduzir na riqueza da cultura
humana histórica e socialmente criada, reproduzindo para si qualidades
especificamente humanas” (Mello, 2007, p. 90).

4.2.4

CONSTRUINDO SENTIDOS PARA AS EXPERIENCIAS COTIDIANAS
COM AS CRIANÇAS
Por uma ideia de criança rica, na encruzilhada do
possível, que está no presente e que transforma o
presente em futuro. Por uma ideia de criança ativa,
guiada, na experiência, por uma extraordinária espécie
de curiosidade que se veste de desejo e de prazer. Por
uma ideia de criança forte, que rejeita que sua identidade
seja confundida com a do adulto, mas que a oferece a
ele nas brincadeiras de cooperação. Por uma ideia de
criança sociável, capaz de se confrontar com outras
crianças para construir novos pontos de vista e
conhecimentos. Por uma ideia de criança competente,
artesã da própria experiência e do próprio saber perto e
com o adulto. Por uma ideia de criança curiosa, que
aprende a conhecer e a entender não porque renuncie,
mas porque nunca deixa de se abrir ao senso do espanto
e da maravilha.
(ALDO FORTUNATI, 2009, p.47)

O desenvolvimento das experiências cotidianas na educação infantil retrata um
universo permeado de singularidades e de subjetividades. Universo este que necessita ser
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planejado com minuciosidade e respeito, considerando as crianças como protagonistas e
produtoras de cultura. Considerá-las assim, suscita concebê-la como:
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações
e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo
cultura (BRASIL, 2009, p.12).

De acordo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI
(2009), o planejamento norteia o currículo como um conjunto de práticas que buscam
articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte
do patrimônio cultural.
Ao construí-lo, o professor necessita compreender e conhecer quem são as crianças, a
faixa etária, os gostos, as preferências, as vivências, o contexto e as expressões culturais,
seus interesses e de sua comunidade. Durante o ato de planejar, o professor, a partir das
referências, deve garantir práticas contextualizadas permeadas pelas interações e a
brincadeira. Nessa perspectiva, as DCNEI (2009) defendem que as propostas pedagógicas
precisam ter uma intencionalidade educativa, para que possa garantir o desenvolvimento
integral da criança.
Para que o planejamento se constitua em uma práxis significativa para as crianças é
fundamental que os educadores reconheçam primeiro que:
[...] o respeito à criança ganha concreticidade na
medida em que, nas práticas efetivas no interior da
instituição de educação infantil, estejam previstos:
brincadeiras;
atenção
individual;
ambiente
aconchegante, seguro e estimulante; contato com a
natureza; higiene e saúde; alimentação sadia;
desenvolvimento da curiosidade, imaginação e
capacidade de expressão; movimento em espaços
amplos; proteção afeto e amizade; expressão de
sentimentos; especial atenção durante o período de
adaptação; desenvolvimento da identidade cultural,
racial e religiosa. (OSTETTO, 2012, p.16).

Os sentidos das experiências cotidianas com as crianças estão intimamente
relacionados com a maneira com a qual são vistas, reconhecidas, entendidas e
potencializadas e isto requer um olhar voltado às políticas públicas para a Educação Infantil
na efetivação e no compromisso com a qualidade do atendimento prestado às crianças.
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A concepção de criança, defendida pelas
professoras nas trilhas formativas, demonstra o
quanto elas, não somente estão respaldas nos
marcos legais, mas também no dia a dia nas
instituições educativas, o quanto elas são
preocupadas e tem reinventado a dinâmica
pedagógica.
Silvana de Cássia Koval Torqueti

A criança é um sujeito ativo
em constante formação que
deve ser respeitada em sua
totalidade, particularidades
e especificidades.
Daiane Fátima Bizello

As crianças se desenvolvem e interagem com a realidade social, portanto, é preciso
repensar as formas de ver, interpretar e compreender essa história da infância, a partir do
profundo respeito por estes sujeitos de pouca idade. Considerar a criança como sujeito de
direitos é reconhecê-la enquanto ser humano de pouca idade, um sujeito histórico e cultural
que é capaz de participar do seu próprio processo formativo. Urge pensarmos a formação
da criança a partir da construção de experiências que sejam significativas e que permitam:
a)

fazer parte da história da criança e sua família.

b)

a criança deixar suas marcas tornando também significativa
sua passagem para aqueles que ali trabalham e convivem.

c)

considere as especificidades das crianças pequenas.

d)

Respeite as características peculiares das crianças e ofereça
experiências adequadas a elas.

e)

acolhimento e continuidade.

f)

explorações diversificadas.

g)

convivências desafiadoras e prazerosas.

h)

de muito brincar.

i)

promove bem-estar.

j)

cuidados permanentes.

k)

se brinque para viver e aprender.

l)

acolher, brincar e conviver.

m) interações com diferentes pessoas de modo significativo.
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Ao planejar as experiências é fundamental que os educadores, de todas as fases da
Educação Infantil reconheçam a criança como ativa, participativa, competente, um ser que
pode beneficiar-se de uma convivência coletiva, que pode ocupar-se e fazer descobertas
com autonomia.
As crianças têm uma organização própria, são expressivas,
ávidas por explorar e conhecer, cheias de habilidades a seu
tempo.
Maroni Veronice Ficagna

Aprendem em constante movimento e
interação.
Lenir Saraiva Gallo

4.2.5

ARTE DE PLANEJAR O COTIDIANO
INTENCIONALIDADES PEDAGÓGICAS

E

A

MORADA

DAS

Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem
aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e
retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar.
Paulo Freire

Como evidenciado anteriormente o planejamento é de grande relevância dentro do
conjunto de práticas relacionadas com a elaboração e desenvolvimento de ordem técnica e
pedagógica na aplicabilidade do currículo, pois é a ponte entre a intenção e a ação, entre
a teoria e a prática no fazer pedagógico. Em relação a isso, Sacritán (2000, p. 282), explica:
(...) por exemplo, o principio pedagógico da conexão
da experiência pessoal com as aprendizagens formais como
ideia organizadora da prática incide na previsão das
condições de ensino e se mantem no desenvolvimento de
planos realizados, supõe um estilo de ensino, uma
ordenação de conteúdos, a seleção de certas atividades,
uma recopilação de recursos, um contexto ambiental
peculiar.

Todas as vezes que o diálogo sobre este temário comparece nos cotidianos faz-se
imprescindível permear a concepção de criança, uma vez que planejar só tem sentido,
funcionalidade e efetividade se acrianças forem consideradas como foco do planejamento e
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da concretização pedagógica. Neste sentido, pensar o planejamento em nossas instituições
perpassa conceber:
Conhecer “nossas” crianças é decisivo para a revelação da
sociedade, como um todo, nas suas contradições e
complexidade. Mas é também a condição necessária para a
construção de políticas integradas para a infância, capazes
de reforçar e garantir os direitos das crianças e a sua
inserção plena na cidadania ativa. (SARMENTO, 2004, p.1).

Dessa forma, as aprendizagens tornam-se significativas, sendo a criança o centro do
planejamento pedagógico. Os interesses de aprendizagem e os desejos das crianças devem
ser considerados por meio da escuta e do olhar atento do professor, que deve seguir um
processo contínuo e permanente de investigação, criação, validação e ação, respeitando as
individualidades das crianças. A concepção de aprendizagem adotada determina o enfoque
didático, por outro lado, nem sempre esta relação se explicita de forma imediata. De acordo
com o Documento Curricular de Mato Grosso:
O planejamento na Educação Infantil possibilita o professor
prospectar avanços que visam o desenvolvimento cognitivo,
afetivo e social da criança, por isso deve ser uma atividade
contínua, em que o professor seleciona experiências, elabora
estratégias e instrumentos relacionados ao processo de
acompanhamento que identificam os avanços e dificuldades
individuais das crianças e de toda a turma, visto que, cada
criança tem seu modo próprio de agir, pensar e sentir (2018,
p. 15).

Em nossas escolas as experiências relacionadas às necessidades de educação e de
cuidado, são garantidas pelas práticas pedagógicas desenvolvidas pelo professor, tendo as
interações e as brincadeiras como eixos centrais dos Campos de Experiências o que neste
documento busca evidenciar como concepção de uma criança histórica e de infâncias
plurais, contemplando e respeitando os contextos sociais, históricos e culturais no qual estão
inseridas.
A criança é um ser atuante enquanto cidadã que produz e reproduz cultura, constrói
seu conhecimento. Além disso, a criança é o centro do processo educativo, de maneira que
as interações e as brincadeiras devem permear todas as ações pedagógicas voltadas a ela.

As crianças preferem espaços que oferecem liberdade de escolha
sobre os brinquedos e os colegas com quem brincar.
Eriel Angela Gil dos Rus Cistinho

É importante salientar que, mesmo o professor garantindo a integração entre os
campos de experiencias, bem como entre as experiências do mesmo campo, a criança
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poderá explorar outras vivências além das que foram inicialmente propostas no
planejamento, garantindo os direitos de aprendizagens. Outra questão importante do
trabalho pedagógico da instituição de Educação Infantil, requer olhares atentos para a
diversidade, às deficiências, às dificuldades ou limitações de algumas crianças, garantindo
a elas o direito de serem inseridas nas atividades propostas.
Ademais, os campos de experiências não têm a intenção de substituir o planejamento
pedagógico do professor, mas de proporcionar opções de ações didáticas e subsídio teóricoprático na elaboração do planejamento, uma vez que contribuirá para melhor compreensão
acerca do que, para que e como trabalhar com crianças nos tempos que não podem faltar.
Neste sentido, o planejamento, com foco na criança deve adotar como construção do ritual
pedagógico a organização dos campos de experiências. De acordo com Carneiro (2012), a
organização implica em pensar na Educação Infantil visando à construção da escola
inclusiva, com seus espaços, tempos, profissionais e recursos pedagógicos necessários para
a possibilidade de acesso e permanência.
Conforme o Documento Curricular de Mato Grosso, as instituições de Educação
Infantil, ao elaborarem as suas ações didático-pedagógicas, conforme Parecer CNE/CEB nº
20/09, devem “abolir todos os procedimentos que não reconheçam a atividade criadora e
o protagonismo da criança pequena ou que promovam atividades mecânicas e não
significativas para elas”.
De acordo com a BNCC, o planejamento do professor deve ser pensado, para que
o docente assuma uma nova postura em todos os contextos de trabalho, sendo um professor
mediador e a criança o protagonista. Assim, todo planejamento que intenciona uma
transformação, indicará os percursos para orientá-lo e auxiliá-lo, tornando-o protagonista
de seu conhecimento.
Para a concretização do planejamento no cotidiano infantil é fundamental que os
educadores traduzam as observações em proposições e para tanto são eles quem organizam
o ambiente, provocam as ações, desafiam as interações. Ao planejar, os educadores
necessitam vincular as experiências, vivências e saberes às práticas cotidianas, levando em
consideração a realidade do agrupamento das crianças e suas singularidades. Para ilustrar
esta questão, algumas provocações comparecem quando pensamos sobre: Todas as
crianças de uma mesma realidade (agrupamento) têm os mesmos interesses? As crianças
conseguem expressar suas necessidades no cotidiano das atividades pedagógicas? Quais
aspectos do diagnóstico da turma são levados em consideração para planejar as
experiências com as crianças? Onde residem os cuidados com as especificidades de cada
criança no momento de planejar?
Planejar as ações cotidianas é uma tarefa complexa, que demanda de tempo,
seriedade e competência. Tais demandas não podem deixar de contemplar ainda o:
“conjunto de experiências culturais de cuidado e educação, relacionados aos saberes e
conhecimentos, intencionalmente selecionados e organizados” (FARIA, 2012, p.32) para
vivência das crianças.
Ao planejar é necessário ainda amparar-se nas contribuições das DCNEI que
estabelecem as brincadeiras e as interações como eixos norteadores do trabalho
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pedagógico, e com elas a valorização da experiência das diferentes linguagens, do
conhecimento de si e do mundo, das vivências éticas e estéticas, da saúde, do bem-estar e
da integração com diversificadas manifestações culturais. Para a efetividade do
planejamento e o desenvolvimento total das crianças, torna-se crucial:
a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)

Propiciar um ambiente que atenda às necessidades infantis
como: movimentar-se, descobrir, interagir, cantar, dançar,
brincar, pular, chorar, entre outras formas de expressão das
crianças.
Respeitar as especificidades e manifestações das crianças, em
todas as suas dimensões bem como suas identidades
pessoais.
Respeitar as caracterizações étnico-racial, marcadores de
gênero, classe social, crenças, entre outros atributos
diferenciais.
Potencializar as aprendizagens das crianças com deficiências,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades.
Contemplar o trabalho e o desenvolvimento das diversas
linguagens.
Fortalecer ações de cuidado e respeito de si e do outro, justiça
e respeito aos direitos humanos, solidariedade e diálogo
como mediador dos conflitos.
Proporcionar ações de contato com o meio ambiente, a
sociedade, os fenômenos naturais, sociais e culturais
característicos da/na infância.
Respeito às diferentes culturas, valorização às tradições locais
e culturais e crianças como produtoras de cultura.

Ao planejar as ações cotidianas é necessário reconhecer as características de cada
construto, tendo as crianças, suas historicidades e composições de desenvolvimento como
centro. Para cada agrupamento é importante considerar quem são as crianças e em qual
fase se encontram. Cabe, neste sentido, aos professores articularem ações de educação e
cuidados, considerando a garantia de experiências de saúde, sexualidade, a vida familiar e
social, o meio ambiente, a cultura, as linguagens, o trabalho, o lazer, as ciências e a
tecnologia (BRASIL, 2009). Assim, ao planejar experiencias com os bebês, os profissionais
necessitam considerar como elementos fundantes:
a)
b)
c)

Momentos de inserção que acolham as crianças e as famílias
na instituição.
Relação de confiança com as crianças e famílias.
Momentos de interação entre os bebês.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

v)
w)
x)

Momentos de interação entre os bebês, crianças pequenas e
adultos da instituição.
Momentos de interação dos bebês com os objetos e demais
elementos dos espaços físicos e sociais.
Comunicação durante os diversos momentos do cotidiano
entre adultos e crianças.
Manifestações dos bebês e crianças bem pequenas como:
choro, gestos, olhares, silêncio.
Reconhecimento dos desejos e necessidades dos bebês e das
crianças bem pequenas.
Momentos onde os bebes reconheçam a si e os outros.
Momentos de privacidade e quietude.
Práticas de cuidado e educação articuladas e manipulação,
transformação e combinação de materiais variados.
Brincadeiras como linguagem e apreciação de diferentes
ritmos, melodias, sons e vozes, gêneros e estilos musicais;
Manifestações das expressões das crianças e utilização da
música, parlendas, poesias e fantoches como instrumentos
estimuladores.
Práticas com brincadeira coletiva e individual e utilização de
diferentes materiais, texturas, sons, aromas, tamanhos,
formas, cores e sabores.
Momentos em espaços livres e também em ambientes
pensados para a faixa etária.
Estímulos a construção e significação de suas primeiras
descobertas nos momentos do brincar.
Senso de pertencimento a todos os espaços da instituição e
situações que agucem a curiosidade das crianças.
Interações com recursos e elementos oferecidos no ambiente.
Momentos de contação de história que envolvam a fantasia e
o imaginário dos bebês e das crianças pequenas.
Desenvolvimento das múltiplas linguagens: oral, musical,
plástica, emocional, da natureza.
Exploração ativa dos espaços onde se inserem: tanto internos,
quanto externos e o contato com elementos da natureza,
gravetos, areia, argila, pedrinhas, água e outros
Acesso a recursos audiovisual: filmes, cinema, fotos, sons,
informática, entre outros.
Apreciação de artefatos culturais referentes às tradições
locais e regionais.
Experiências de interação ao meio sócio ambiental,
possibilitando os conhecimentos da biodiversidade local.
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y)
z)

Respeito ao ritmo fisiológico das crianças: no sono, nas
evacuações, na alimentação, nas sensações de frio e calor.
Experiências que estimulem seus sentidos e suas percepções
e que incentivem a autonomia das crianças nas ações
cotidianas de comer, andar, falar, higiene, vestir, entre outras.
(CERON,2020).
Promover a interação, desafiar, organizar os ambientes
constituem a dinâmica cotidiana do trabalho com as
crianças.
Eslivaine Severino Barboza Peres

As DCNEI afirmam que as crianças necessitam de uma educação na sua integralidade
e, nesse sentido, aprendem a ser e conviver consigo próprias e o meio ambiente de maneira
articulada e gradual. Nessa perspectiva, as práticas pedagógicas devem buscar a interação
entre os diferentes Campos de Experiências e envolver saberes sobre o espaço, tempo,
comunicação, expressão e natureza.
Considerando os cotidianos que a educação infantil apresenta na realidade das
instituições infantis de Lucas do Rio Verde é fundamental que se oportunizem momentos de
diálogo entre os educadores acerca de práticas profissionais. Neste sentido é imprescindível
uma reflexão em torno do trabalho com os bebês no espaço do berçário atrelando-os à
ambientação, que favorece o estabelecimento de vínculos e consequentemente torna a
adaptação dos pequeninos mais efetiva e afetiva.
Já, no que concerne ao planejamento das experiências para as crianças pequenas e
crianças maiores, especificamente as que integram os agrupamentos de 4 e 5 anos, é
imprescindível que o reconhecimento dos interesses das crianças, deixando-as brincar e
interagir com os seus próprios saberes. Neste sentido, os professores necessitam construir o
planejamento como “um processo permanente de investigação, criação, validação e ação
para que, a partir do investigado, novamente se inicie o ciclo de melhoria e construção
teórica de um saber específico.” (Vergara, 2014, p.14).
Ao planejar as experiencias os professores precisam partir das especificidades da
turma, das características das crianças, das necessidades das crianças e dos princípios
norteadores deste documento, priorizando a qualidade e os seguintes princípios norteadores:
1. Princípios estéticos da autonomia, da responsabilidade,
solidariedade e do respeito ao bem comum;
2. Princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania,
do exercício da criticidade e do respeito à ordem
democrática; e
3. Princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade,
ludicidade, da qualidade e da diversidade de
manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 2009a, p.16).
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Os princípios norteadores permeiam as vivencias dos campos de experiencias e
agregam sentido ao fazer cotidiano, e neste sentido, ao planejar as ações cotidianas para
as crianças de 4 e 5 anos, segundo Ceron (2019), é necessário observar as seguintes
especificidades:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

XXI.
XXII.

Tempo e espaço de acolhida às crianças e às famílias.
Parceria com as famílias para o desenvolvimento integral das crianças.
Participação das famílias nas atividades realizadas com as crianças.
Trocas de experiências entre os grupos de crianças de uma mesma
turma e entre outras turmas da instituição.
Relações de afeto, reconhecimento e valorização dos sujeitos (todos) na
instituição.
Vivências que proporcionem o conhecimento de si, do outro, do espaço
e da comunidade de aprendizagem.
Atividades coletivas e individuais.
Parcerias com todos os segmentos da instituição.
Diálogo como instrumento de mediação pedagógica.
Jogos cooperativos e construção de regras e limites.
Brincadeiras como potência de aprendizagem.
Exploração de regras e (re) significações de mundo a partir do brincar.
Expressão das emoções, sentimentos, curiosidades e necessidades das
crianças.
Exploração do espaço externo da instituição.
Circulação das crianças em todos os espaços e ambientes da
instituição, explorando todos os potenciais pedagógicos e físicos dos
mesmos.
Espírito de pertencimento socioambiental permeados por situações de
aprendizagens que envolvam as questões ambientais.
Autonomia, liberdade e bem estar nos espaços e nas ações
pedagógicas.
Acesso aos diferentes meios de comunicação, suportes e gêneros
textuais orais e escritos;
Experiências desafiadoras, exploração de ideias, levantamento de
hipóteses e construção de argumentos.
Experiências desafiadoras, incentivando de forma lúdica e
contextualizada relações de quantidade, medida, forma e noções de
espaço e tempo.
Situações de aprendizagem a partir de questões suscitadas pelas
crianças.
Comunicação através das diferentes linguagens.
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XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.

XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.

Expressão através das múltiplas linguagens: corporal, musical, plástica,
oral e escrita.
Concepção estética das crianças com relação à arte;
Construção e manuseio de diferentes instrumentos musicais;
Capacidade imaginativa das crianças por meio de jogos simbólicos;
Contação de histórias com diferentes recursos (fantoches, fantasias,
vídeos, tecidos, livros, sons, aromas, gestos).
Contato com a arte (envolvendo o teatro, pintura, escultura, dança,
dramatização e material de sucata).
Passeios no entorno da escola, ampliando assim o conhecimento do
bairro e da comunidade no qual as crianças estão inseridas.
Acesso a diferentes gêneros literários (livros de histórias, poesias,
prosas, parlendas).
Atividades onde as crianças possam descobrir suas potencialidades
corporais, por meio da dança, das lutas, das brincadeiras, da
dramatização, dos jogos.
Brincadeiras que possibilitem a expressão das emoções, sentimentos,
curiosidades e necessidades das crianças.
Histórias partilhadas pelas crianças como forma de aprendizagens
significativas.
Criatividade e a construção/produção de cada criança, respeitando
suas individualidades.
Práticas de valorização às tradições culturais e artísticas: local e
regional.
Reconhecimento e respeito as culturas étnico-raciais;
Respeito as diferenças entre os seres vivos.
Momentos de diálogo, criando espaços para que cada criança expresse
suas novidades, desejos e inseguranças.
Práticas democráticas para escolha dos objetos de conhecimento de
interesse da s crianças.
Práticas de documentação pedagógica cotidianas.
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Ao planejar as ações pedagógicas na educação infantil e ao pensar a construção dos
projetos pedagógicos é necessário ter a clareza de quem são as crianças, quais suas
características, de onde vem, como são os espaços e culturas com os quais interagem, entre
outras questões circulantes no universo infantil. [...] planejar na educação infantil é planejar
um contexto educativo, envolvendo atividades e situações desafiadoras e significativas, que
favoreçam a exploração, a descoberta e a apropriação do conhecimento sobre o mundo”
Ostetto (2000, p.193).
O planejamento das ações cotidianas é uma atribuição fundamental ao exercício da
função docente. Ao planejar o professor deve levar em consideração os objetivos
propostos e as expectativas das crianças.
Neide Faixo dos Santos

4.2.6

PINCELANDO SOBRE AS ENTRADAS, TRANSIÇÕES E SAÍDAS
COTIDIANAS SOB O OLHAR DAS CRIANÇAS NOS TERRITÓRIOS
INFANTIS
A
criança então é concebida
como ser
que observa, questiona,
levanta hipóteses, conclui, faz
julgamentos e assimila valores e
que constrói conhecimentos e se
apropria do conhecimento sistematizado
por meio da ação e nas
interações com o mundo físico e
social não deve resultar no
confinamento
dessas
aprendizagens
a
um
processo
de
desenvolvimento natural
ou espontâneo.
(BRASIL, 2017)
O real não está nem na saída nem na chegada;
ele se dispõe pra gente é no meio da travessia.
(GUIMARÃES ROSA)

Como já mencionamos, a criança necessita de auxílio dos adultos para desenvolver as
múltiplas habilidades e construir o conhecimento. Nas instituições infantis elas tem
oportunidade de conviver com um grupo de pares, brincar, interagir, dialogar e construir
sentidos para as produções cotidianas em um ambiente social de aceitação e confiança,
planejado e organizado para recebê-la.
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A criança enquanto sujeito social aprende e se desenvolve por meio das interações e
brincadeiras, e consegue estabelecer relações com os pares demonstrando suas ideias,
desejos e capacidades de criar e decidir. Assim as brincadeiras e interações permitem as
‘transições” da criança no espaço da instituição e, quanto mais ocorrerem, sob a égide da
autonomia, mais seguras as crianças se tornam com o passar do tempo e com a intensidade
das convivências.
Durante o período em que as crianças estão na escola elas vivem vários momentos de
transições entre diferentes atividades ou espaços físicos. Para garantir os seis Direitos de
Aprendizagem, bem como promover a efetivação das vivências a partir dos Campos de
Experiência, é necessário estruturar a organização dos espaços, tempos e materiais das
instituições de Educação Infantil. Esta organização precisa assegurar a integralidade da
educação, as interações, as brincadeiras e o protagonismo infantil e permitir que as crianças
se percebam como seres ativos, também responsáveis pela construção dos espaços.
Estes aspectos precisam ser previstos para que não criem rupturas, desconfortos e
ansiedade nas crianças. Também é importante lembrar que as transições muitas vezes
significam momentos onde as crianças precisam fazer silêncio ou permanecerem paradas.
A participação das crianças no planejamento, o controle que estabelecem sobre aquilo que
vão realizar, a possibilidade de conversar ou brincar enquanto esperam a hora de uma
refeição ou a chegada dos pais são modos mais construtivos de lidar com estes tempos.
Outra questão importante, considerando as transições das crianças nos espaços é abordada
por Barbosa (2006), que defende a “importância aos ritmos e a repetição na organização
das rotinas, fazendo referência aos ritmos biológicos e sua relação com a rotina”.
Neste sentido, é importante organizar a dinâmica de atendimento as especificidades
das crianças levando em consideração a necessidade de movimento, de interação e de
construção de saberes como possibilidades pedagógicas e isto implica em considerar que as
crianças como sujeitos centrais da organização pedagógica precisam conhecer os espaços
da instituição e tê-los como referência educativa.
O espaço deve favorecer a execução do
cotidiano infantil, possibilitando a realização
de muitas atividades.

Preparamos os espaços para que sejam
ambientes humanizados, com conforto
e segurança para todas as crianças e
adultos que dele fizerem uso.

Osmar Cicero da Silva

Eliane Carmo Guardia

Os ambientes além de promoverem a socialização e a construção de saberes,
conforme Horn (2007, p.61): “traduz as concepções de criança, de educação, de ensino e
aprendizagem, bem como uma visão de mundo e de ser humano do educador que atua nesse
cenário”.
Por isso é importante refletir sobre a organização dos espaços educativos para a
Educação Infantil, e sobre as possibilidades que as crianças tem de percorre-los e está
reflexão deve ter por base a perspectiva das crianças.
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Os espaços devem ser preparados para que as crianças transitem neles, portanto
devem ser abertos, seguros e, desafiadores de descobertas e produções de suas culturas.
Para Tiriba (2008, p.38), “do ponto de vista das crianças, não importa que a escola seja um
direito, importa que seja agradável, interessante, instigante, que seja um lugar para onde elas
desejem retornar sempre”.
A organização do espaço na Educação Infantil precisa estar a serviço do
desenvolvimento e da aprendizagem das crianças e, nesse sentido, pode ser vista como uma
dimensão a ser considerada na construção dos saberes das crianças que frequentam a
Educação Infantil. É muito importante que a instituição tenha uma proposta pedagógica que
contemple tanto a inserção inicial das crianças e das famílias, quanto considere que,
cotidianamente, outros dois aspectos: entrada e saída.
As entradas, transições e saídas como elementos dos fazeres com as crianças
acontecem cotidianamente e refletem experiências de convívio, amor, amizade e diversidade.
Tanto as entradas quanto as saídas são envolvidas por sentimentos.
As entradas e saídas das crianças são cuidadas. São
momentos que a escola e a família se encontram e
estabelecem o diálogo no cotidiano.
Zulma Medeiros Viola

As primeiras despedidas das famílias nem sempre são tranquilas e, muitas vezes
necessitam de estratégias e dinâmicas de acolhimento que respeitem o tempo de cada
criança, assim como o tempo dos seus familiares.
A atenção na entrada, quanto na saída perpassa acolher as crianças, encorajando-as
em suas descobertas e invenções, ouvindo-as em suas necessidades, desejos e inquietações,
apoiando-as em seus desafios e ensinando-as a conviver favorecendo e a se sentirem
pertencentes à instituição.

Umas crianças precisam de mais
tempo. Outras de menos para se
sentir segura na escola. E, assim
construir sua relação com os
educadores e com as outras
crianças.

Cada criança tem seu tempo para
aprender, assim como para estabelecer
vínculo com a escola.
Claudia Maria Pereira de Souza

Zulma Medeiros Viola

O horário da chegada na escola significa uma aliança entre as famílias, as crianças e
educadores e, para uma criança pequena é um dos momentos mais complexos, pois ali se
despede daqueles com os quais tem uma construção histórica desenvolvida. Por isso, é
fundamental ter, nas instituições, profissionais comprometidos com o acolhimento das
crianças, com suas expressões e sentimentos. Pessoas atentas, pacientes, amorosas,
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acolhedoras e respeitosas que abracem com confiança não apenas as crianças, mas seus
familiares.
“As entradas e saídas, ainda que breves, se constituem
como espaços interativos cotidianos de ampliação da
interlocução pedagógica, em que diferentes vozes se
fazem presentes na instituição” (ALVEZ e CÔCO, 2012,
p.01).

O momento de saída envolve tanto a despedida das crianças como possibilidade de
ir para seu lar, assim como o desejo de retornar no dia seguinte, pelas construções edificadas
na relação criança/instituição. Neste momento é importante que os educadores demonstrem
como aquele encontro foi interessante, e diferenciado, além de retratar o encontro entre a
família, a criança e os educadores.

4.2.7. UM TOQUE ESPECIAL: TRANSFORMANDO OS ESPAÇOS EM AMBIENTES
DE APRENDIZAGENS
“Não se trata apenas de que a criança seja feliz e esteja
sendo cuidada durante esses anos. Trata-se de fazer justiça
ao seu potencial de desenvolvimento durante anos que são
cruciais. Ou seja, de colocar em andamento os seus
recursos para enriquecê-los, de percorrer com ele um ciclo
de desenvolvimento de capacidades e construção de
recursos operacionais que não teria ocorrido [...] sem a
atenção especializada que é oferecida pela escola infantil.”
(ZABALZA, 1998, p.20)

Os espaços das instituições de Educação Infantil precisam garantir a vivencia de
experiências significativas, incorporando no cotidiano modos de ser/fazer/conhecer e
conviver enquanto a criança vive uma infância que é única, pois diz respeito aos valores,
culturas, hábitos do meio no qual ela está inserida e do qual ela participa.
Planejar o uso dos espaços é uma tarefa cotidiana e contínua, que envolve todos
os aspectos organizacionais: tempos, espaços (e, neles, a decoração), atividades,
materiais, brinquedos.
Jussara Ceron

Nas instituições de nosso município os espaços físicos são referência no Estado.
Possuem amplitude física e tem como principal diferencial a concepção do que é possível
realizar com as crianças, destacando como garantias, quando do planejamento e
dinamização das vivências individuais e coletivas:
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a)

Garantia das manifestações dos interesses, desejos, curiosidades,
conhecimentos, sentimentos e opiniões das crianças;

b)

Garantia das crianças expressarem suas ideias, seus questionamentos e
suas problematizações.

c)

Valorização do ato criador individual e coletivo, bem como as respostas
singulares, expressas pelas crianças;

d)

Garantia das condições para as crianças exercitarem sua autonomia;

e)

Oportunidades para as crianças aprenderem sobre si sobre o outro e
sobre o mundo;

f)

Garantia de exploração das crianças por meio de experiencias
investigativas.

g)

Garantia de vivências que possibilitem as crianças conhecerem e
interagirem com a diversidade de manifestações culturais e artísticas
características da cultura infantil e da cultura comunitária;

h)

Garantia de situações de relacionamento com a natureza, com os
diferentes espaços públicos e diferentes formas de vida.

i)

Garantia de espaços de ludicidade, jogos e brincadeiras durante o
período em que permanecem na escola.

j)

Garantia da organização espaços e momentos agradáveis, estimulantes
e desafiadores, comprometidos com a busca do bem estar coletivo e
individual;

k)

Garantia de espaços que permitem as crianças ampliar as possibilidades
infantis de cuidar e ser cuidada, de comunicar-se, de organizar
pensamentos e ideias, de ter iniciativa e de buscar soluções para os
problemas e conflitos que surgem.

Para a efetividade destas garantias é necessário refletir sobre a importância das
intencionalidades pedagógicas, pois quando planejadas com cuidado contribui para que os
espaços físicos sejam transformados em ambientes. Logo, para compor o ambiente é
importante que os educadores conheçam as crianças, suas especificidades. Sobre a
importância do espaço, Malaguzzi (1999b, p. 86) declara:
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Valorizamos o espaço devido a seu poder de organizar, de
promover relacionamentos agradáveis entre as pessoas de
diferentes idades, de criar um ambiente atraente, de oferecer
mudanças, de promover escolhas e atividades, e devido a seu
potencial para iniciar qualquer espécie de aprendizagem
social, afetiva e cognitiva. Tudo isso contribui para a
sensação de bem-estar e segurança nas crianças. Também
pensamos que o espaço deve ser uma espécie de aquário que
espalhe as ideias, os valores, as atitudes e a cultura das
pessoas que vivem nele.

O ambiente envolve aspectos físicos, culturais, afetivos e sociais. Ao pensar no
ambiente, é fundamental levar em conta os odores, as cores, os ritmos, os mobiliários, os
sons e as palavras, o gosto e as regras de segurança, pois cada um tem identidade própria.
Conforme Faria e Salles (2012), os espaços direcionados à Educação Infantil devem ser
“dotados de uma variedade de materiais disponíveis e de fácil acesso às crianças, que
permitam suas escolhas e instiguem sua curiosidade.” (FARIA; SALLES, 2012, p. 35)
Os espaços físicos ( salas, pátio, biblioteca, refeitório e outros) são locais de atividades
pedagógicas que garantem às crianças a permanência e o pertencimento a um ambiente,
oferecendo a compreensão de continuidade, a possibilidade de inícios, o encontro do que
já sabem e apreciam, assim como a experiência da criação de novos saberes.

Planejamos os ambientes de modo que as crianças sejam atendidas da
melhor forma possível.
Andréia Pedrassani Otonni Gugel

Convictos de que todos os espaços podem ser educativos, a partir dos modos como
são usados indica-se que todas as propostas pedagógicas identifiquem as potencialidades
de seus ambientes, seus modos de organizá-los, considerando a garantia da autonomia das
crianças, a liberdade de expressão e criação. Neste sentido, ao planejar as experiências com
as crianças é necessário pensar sobre alguns aspectos, como por exemplo: Como são
organizados os espaços para a construção das experiências infantis? Os espaços possibilitam
a autonomia das crianças? Nos espaços da instituição as crianças podem encontrar os
elementos para seus cuidados pessoais? Os espaços estão bem higienizados e possibilitam
o cuidado e o autocuidado das crianças? As crianças conseguem transitar com liberdade
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nos espaços? O que as crianças dizem sobre os espaços? Quais os espaços preferidos
das crianças?

É preciso estar atento às manifestações das
crianças, assumindo uma postura
participativa e acolhedora, pautada na
intencionalidade em unir os saberes, as
observações e as demandas apresentadas
pelo grupo.

Cabe ao professor exercer o
sentido da escuta, como forma de
acolher os pontos de vista das
crianças, reconhecendo e
legitimando o conhecimento que
elas produzem.

Silvana Geller

Andrelina F. Soares Scavazini

Estas e outras perguntas são fundamentais para a construção do planejamento das
ações cotidianas com as crianças, assim como a referência às concepções de criança e de
infância. Isso implica em reconhecer que a criança é marcada pelo meio social em que está
inserida, e que também deixa suas marcas neste meio. Outra questão fundamental, que
deve ser observada pelas instituições e pelos seus fazeres cotidianos é que a criança tem a
sua família como o seu principal referencial, apesar de todas as relações que ocorrem em
todos os níveis sociais, o espaço infantil pode remeter a história da criança para o seu
contexto e através disto proporcionar a construção coletiva de saberes entre as crianças.
Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998): “as crianças
constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e
com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim,
fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressifignificação”.
Transformar os espaços em ambientes seguros, limpos e confortáveis, propicia
a privacidade, o movimento, o aconchego, o conforto, a atividade, o descanso, a exploração
minuciosa, a autonomia, o encontro entre os pares, a vivência dos medos, frustrações e
conflitos e as múltiplas dimensões que constituem acriança enquanto ser humano. Ao tornarse um ambiente, permite que relações acolhedoras, de bem-estar e de experiências
significativas sejam possíveis de acontecer. Ou seja, o ambiente refere-se ao “conjunto do
espaço físico” e às “relações que nele se estabelecem”, os “afetos e as relações interpessoais
dos indivíduos envolvidos nesse processo”, adultos ou crianças. Os conceitos de espaço e de
ambiente estão “intimamente ligados” (HORN, 2017, p. 18). Não basta esse espaço estar
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adequado, mas é fundamental o modo como as crianças podem dele usufruir, criar seus
mundos, revelar suas identidades, explorar seus imaginários e construir seus repertórios.

A escola de educação infantil é construída para ser usada
pelas crianças de forma participativa e autônoma,
favorecendo os exercícios constitutivos da interação e da
escolha.

A criança enquanto sujeito social aprende e se desenvolve por meio das interações e
brincadeiras, e consegue estabelecer relações com os pares demonstrando suas ideias,
desejos e capacidades de criar e decidir. Por isso organizamos os espaços de modo a
respeitá-las e permitir o protagonismo de todas.
Maria Aparecida de Almeida Vidal

De acordo com Horn (2004, p. 28) é no espaço físico que:
“a criança consegue estabelecer relações entre o mundo
e as pessoas, transformando-o em um pano de fundo
no qual se inserem emoções [...] nessa dimensão o
espaço é entendido como algo conjugado ao ambiente
e vice-versa. Todavia é importante esclarecer que essa
relação não se constitui de forma linear. Assim sendo,
em um mesmo espaço podemos ter ambientes
diferentes, pois a semelhança entre eles não significa
que sejam iguais. Eles se definem com a relação que as
pessoas constroem entre elas e o espaço organizado.

Transformar os espaços em ambientes de aprendizagem significa para Gandini (1990,
p.150) que: “o espaço reflete a cultura das pessoas que nele vivem de muitas formas e, em
um exame cuidadoso, revela até mesmo as camadas distintas dessa influência cultural”.
As experiências vividas pelas crianças são elementos importantes a serem observados
pelos educadores, e, portanto, é necessário considerar suas diferenças individuais,
econômicas, sociais, culturais, étnicas, religiosas, entre outras, sem discriminação de espécie
alguma. Independente de quais são as marcas presentes nas historicidades das crianças, de
suas famílias, de seus saberes, de seus contextos, todas são competentes e tem o direito de
agir nos ambientes e ser protagonista das experiencias infantis.
Para a qualidade do espaço, é importante considerar a oferta de espaços diferenciados,
ou seja, organizados de forma circunscrita por estantes ou móveis baixos, cercas, painéis,
biombos, rebaixamento de tetos por meio de tecidos ou cortinas, elevação do chão por meio
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de estrados, tapete ou outros materiais levados pelas próprias crianças para esses espaços,
para brincar, com fechamento em pelo menos três lados (HORN, 2017).
Partindo da concepção da criança como protagonista e autônoma, entendendo-a
como sujeito ativo, potente, construtora do seu próprio desenvolvimento, possuidora de
diversas capacidades de explorar espaços, fazer descobertas, aprender e construir novos
saberes, ações que ampliam as concepções do mundo, requer-se das instituições um projeto
educativo que oportunize às crianças, escolha das brincadeiras, das músicas, dos jogos, dos
materiais e do ambiente, favorecendo o desenvolvimento das diversas linguagens.
As crianças precisam de incentivos para desenvolverem a criatividade e as práticas
cotidianas devem motivar o convívio entre diferentes faixas etárias, incluindo momentos de
trocas entre bebês, crianças bem pequenas, pequenas e maiores.

Quando brincam no pátio as crianças realizam aprendizagens
complexas, pois na brincadeira aprendem a linguagem oral, a
motricidade, a música e muitos outros conhecimentos sociais e corporais.
Vânia Maria de Oliveira Barros

A organização do ambiente é uma condição irrenunciável no cotidiano da instituição e
precisa ser planejado com muita seriedade minuciosidade pelos educadores, respeitando as
fases e singularidades das crianças porque traduz uma maneira de compreender e
potencializar a infância. Segundo Piaget citado por Kramer (2000, p. 29): “o
desenvolvimento resulta de combinações entre aquilo que o organismo traz e as
circunstâncias oferecidas pelo meio [...] e que os esquemas de assimilação vão se
modificando progressivamente, considerando os estágios de desenvolvimento”.
Por fim, defende-se neste documento a organização dos espaços em ambientes de
aprendizagem e socialização que se atentem para a compreensão de que:
a) um ambiente estimulante para a criança é aquele em que ela se sente
segura e ao mesmo tempo desafiada.
b) um ambiente acolhedor para a criança é aquele onde ela viva o prazer de
pertencer e com ele se identifique.
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c) um ambiente em que a criança estabelece relações entre os pares, com os
adultos e com o mundo.
A organização dos espaços e a composição dos ambientes é determinante para as
experiências das crianças e, consequentemente, suas aprendizagens e desenvolvimento,
para a construção da sua autonomia e para as suas relações, com pares ou adultos. De
acordo com a concepção de criança defendida na proposta pedagógica da instituição fazse importante pensar os espaços e com eles possibilitar:
a)

Promoção das aptidões e competências.

b)

Possibilitar o exercício da autonomia na escolha e manuseio dos materiais.

c)

Oferecer inúmeras experiências de aprendizagem.

d)

Acolher a movimentação das crianças.

e)

Possibilitar o trânsito livre entre os ambientes.

f)

Respeitar os ritmos e interesses individualizados das crianças.

g)

Respeitar as necessidades de companhias e também de recolhimento das
crianças.

h)

Promover o encontro entre pares de idades heterogêneas.

i)

Oferecer segurança e também muitos desafios.

j)

Permitir às crianças exercerem seu protagonismo e deixar suas marcas.

k)

Acolher o improvável.

l)

Aceitar as manifestações não planejadas.

m)

Contemplar as produções artísticas das crianças.

Existem diversas formas de se pensar e praticar ambientes educacionais
apropriados para grupos de crianças e os nossos educadores adoram fazer
com que cada dia seja único para os pequenos.
Luciane Pommer Severo

Em Paulo Freire (2011, 2013), reconhecemos que “a escuta é o ponto de partida para
qualquer relação de ensino-aprendizagem”.

No contexto da Educação Infantil, é na

dialogicidade da relação, que é escuta e troca de pontos de vista, sentidos e sentimentos,
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que a criança aprende a se posicionar, constrói opinião e aprende a respeitar a opinião dos
outros.
Ao escutar as crianças o professor percebe o quanto os pequenos podem colaborar
para com a organização e dinamização do espaço, assim como do uso dos recursos que
neles estão inseridos. O espaço físico também comunica a perspectiva estética da instituição.
As paredes falam! A decoração nunca é apenas um enfeite, um detalhe para deixar a
sala e os ambientes mais bonitinhos. A disposição dos recursos evidencia as concepções dos
sujeitos que ali circulam, seus níveis de relacionamentos e suas condições de atuação. As
exposições produzidas se constituem textos que dão direção para o olhar e o pensamento
daqueles que habitam no espaço. Por isso, ao planejar o espaço, é necessário refletir sobre:
“Quem são os sujeitos daquele lugar?”
Esta reflexão é muito séria, e, diz muito sobre os educadores. As produções nas paredes
são “um potente elemento de educação visual” (CUNHA, 2005).
Organizar os espaços e transformá-los em ambientes significa entender que toda
produção possui um discurso sendo informado e presenteado por meio da “ornamentação”
da sala, que revela questões de gerais. Organizar o espaço externo significa “colocar-se em
relação umas com as outras e sintam-se desafiadas a interagir com diferentes materiais,
legitimando o princípio de que todos os espaços são potencialmente promotores da
brincadeira e da interação” (HORN, 2017, p. 87). Da mesma forma, é necessário pensar
que “a segurança dos pátios não pode tirar o desafio que se impõe nestes locais, tampouco
o desafio deve oferecer perigo para as crianças” (HORN, 2017, p. 86). Logo, ao planejar os
espaços é fundamental visitar os princípios defendidos na instituição.

As crianças bem pequenas precisam de muito
incentivo, de cumplicidade e também se
sentirem seguras para conseguirem se
desenvolver plenamente.

Nos preocupamos tanto com a
organização dos espaços, de forma
que eles respeitem as crianças, que
nada acontece sem o
acompanhamento da coordenação
pedagógica.

Janaína Franceski

Erciana Campos Santos
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4.2.8 APROXIMANDO TRÊS ASPECTOS: O TEMPO, O ESPAÇO E OS
MATERIAIS
“Somos culpados de muitos erros e muitas
falhas, porém nosso pior crime é abandonar as
crianças, desprezando a fonte da vida. Muitas
das coisas que necessitamos podem esperar. A
criança não. Agora é quando seus ossos estão
sendo formados, seu sangue está sendo feito e
seus sentidos estão sendo desenvolvidos. Para
elas não podemos responder 'Amanhã'. Seu
nome é 'Hoje'.” Gabriela Mistral.

Para compreender a ação pedagógica no contexto da Educação Infantil, é fundamental
dispor as atividades no tempo, de forma a organizá-las tendo presentes as necessidades
biológicas das crianças (repouso, alimentação, higiene e faixa etária); as necessidades
psicológicas, como o tempo e o ritmo individual para realização das atividades propostas e
as necessidades sociais e históricas (cultura e ao estilo de vida, pessoal e a diversidade do
grupo que está inserido).
Barbosa e Horn, em Organização do Espaço e do Tempo na Escola Infantil, afirmam
que no cotidiano da Escola Infantil, “todos os momentos, sejam eles desenvolvidos nos
espaços abertos ou fechados, deverão permitir experiências múltiplas, que estimulem a
criatividade, a experimentação, a imaginação, que desenvolvam as distintas linguagens
expressivas e possibilitem a interação com outras pessoas.” (p. 68 e 69). Trata sobre a
importância de prever momentos diferenciados e dinâmicos, de acordo com a idade da
criança. Assim, descreve que toda ação educativa requer organização, planejamento e olhar
atento do(a) professor(a), pois mesmo as atividades diversificadas de livre escolha para a
criança, rompendo com o equívoco que “nestes momentos a professora se livra da
responsabilidade de intervir e acompanhar o que as crianças decidem fazer... (...) é um
momento adequado para interações e observações significativas do adulto junto às
crianças”. Por espaço, entendemos ser o local em que acontecem as propostas e que se caracteriza
pelos elementos presentes nele (HORN, 2017, p. 18).
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Para a criança, o espaço é o que sente o que vê, o que faz nele. Portanto, o espaço é sombra e
escuridão; é grande, enorme ou, pelo contrário, pequeno; é poder correr ou ter de ficar quieto,
é esse lugar onde pode ir olhar, ler, pensar. O espaço é em cima, embaixo, é tocar ou não
chegar a tocar; é barulho forte, forte demais ou, pelo contrário, silêncio, são tantas cores,
todas juntas ao mesmo tempo ou uma única cor grande ou nenhuma cor. O espaço, então,
começa quando abrimos os olhos pela manhã em cada despertar do sono; desde quando,
com luz, retornamos ao espaço.
(Fornero, apud Zabalza, 1988, p.213).

As atividades planejadas diariamente pelo professor, na promoção de ricas e variadas
interações sociais, devem contar com a participação ativa das crianças. De modo que a
organização do cotidiano pedagógico é fundamental para assegurar a ampliação dos
repertórios das crianças e a partir das experiências educativas vividas se requer a utilização
de ações e perspectivas, por parte das professoras, “a intervenção pedagógica tem, um antes
e um depois que constituem as peças substanciais em toda prática educacional”
(Zabala,1998, p. 17).
O tempo e o espaço interferem diretamente no desenvolvimento integral da criança. O
espaço comunica concepções e mensagens para as crianças do que podem fazer naquele
lugar (GARIBOLDI, 2011) e se torna outro educador (GANDINI, 1999) no momento em que
se transforma em mediador da aprendizagem e mobiliza novas relações de poder entre
adultos e crianças. Portanto, para que ela desenvolva suas experiências, é importante que
cada instituição se organize com relação ao tempo e ao espaço. Neste sentido é fundamental
reconhecer os diferentes momentos que caracterizam a rotina na Educação Infantil para
observar, interagir e respeitar os diferentes tempos e ritmos, intervir e avaliar o
desenvolvimento e a autonomia da criança. Segundo a DCNEI (2010), a organização do
tempo, do espaço e dos materiais, está relacionada à Proposta Política Pedagógica da
instituição, devendo assegurar:
I.

A educação em sua integridade, entendendo o cuidado
como algo indissociável ao processo educativo;

II.

A individualidade das dimensões expressivo-motora, afetiva,
cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da
criança;

III.

A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias,
o respeito e a valorização de suas formas de organização;
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IV.

O estabelecimento de uma relação efetiva com a
comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão
democrática e a consideração dos saberes da comunidade;

V.

O reconhecimento das especificidades etárias, das
singularidades individuais e coletivas das crianças,
promovendo interações entre crianças de mesma idade e
crianças de diferentes idades;

VI.

Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos
espaços internos e externos às salas de referência das turmas
e à instituição;

VII.

A acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos
e instruções para as crianças com deficiência, transtornos
globais
de
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação.

VIII.

A apropriação pelas crianças das contribuições histórico
culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos,
europeus e de outros países da América. (BRASIL, 2010.
p.19-20)

As organizações das experiências nos diferentes tempos potencializam as múltiplas
vivências das crianças em momentos coletivos, individuais e dirigidos, possibilitando o
desenvolvimento do encantamento, da curiosidade, do questionamento acerca do mundo,
dando-lhes oportunidade de se expressarem de diferentes formas, por meio da imaginação,
dos gestos, da oralidade, do “faz de conta”, do desenho, da dança e da escrita. Sobre estes
aspectos Barbosa contribui, dizendo que: “Deixar o espaço suficientemente pensado para
estimular a curiosidade e a imaginação da criança, mas incompleto o bastante para que ela
se aproprie e transforme esse espaço pela sua atuação”. (BARBOSA, 2009, p. 135).
A instituição deve organizar a rotina considerando os espaços e o tempo reais, e de
acordo com seu PPP e com respeitar as especificidades dos atores que dela fazem parte.
Sobre este assunto Barbosa coloca que:
As crianças chegam às escolas com organização de
vida diferenciadas e, aos poucos, vão sincronizando
com o grupo, isto é, a professora junto com as
crianças vai construindo uma vida com tempos
compartilhados. Porém é preciso cuidado para que
este processo não seja invasivo e tenha atenção às
necessidades, ritmos e escolhas individuais.
(BARBOSA, 2010, p. 09)

A organização dos espaços e materiais se constitui um instrumento fundamental para
a prática educativa com crianças pequenas. Isso implica num planejamento adequado da

Página | 129

disposição do mobiliário em cada espaço, assim como a inserção de materiais específicos
para montagens de ambientes novos. A organização dos ambientes é “[...] um dos
compromissos fundamentais do educador, para dar à criança a possibilidade de fazer suas
escolhas, utilizar os objetos de acordo com suas capacidades, seguir suas ideias com tempos
e modos pessoais.” (Staccioli, 2013, p. 155).
Ao explorar os espaços e descobrir suas habilidades, a criança revela suas
potencialidades e possibilita ao professor intencionar ações de mediação entre saberes
necessários para o seu desenvolvimento, no tempo e no espaço determinado pela instituição,
garantindo seu livre acesso, constituindo-se aconchegante, seguro, estimulante, limpo,
atrativo e criativo, levando em conta os interesses das crianças de acordo com sua faixa
etária. É importante pensar sobre como cada professor pode elaborar, desenvolver e avaliar
a sua programação (anual, semestral, mensal, semanal, diária) à luz das orientações
contidas nas DCNEIs.

Os espaços, os tempos e os matérias são
planejados de forma a atender as
especificidades das crianças.
Claudia Maria Pereira Souza

Respeitamos as manifestações das
crianças e organizamos o tempo e o
espaços conforme suas necessidades
do momento.
Zulma Medeiros Viola

Na educação das crianças as interações e as brincadeiras são os dois eixos centrais
das práticas cotidianas e, portanto, o uso do tempo e do espaço estão relacionados a
estes aspectos.
Silvana de Cássia Koval Torqueti

A regularidade na rotina orienta as crianças em determinadas situações que se
repetem, em consonância com a organização institucional, levando-as a adquirir referências
estáveis, como condição para que aprendam a antecipar e a prever as ações no tempo.
Assim, as crianças desde pequeninas aprendem sobre a organização dos momentos e tem
a oportunidade de se sentirem mais seguras e tranquilas no cotidiano da própria instituição.
Outra questão importante diz respeito a participação das crianças na organização do
espaço e do tempo é a efetiva participação delas na organização e dinamização do uso dos
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materiais, do tempo e dos espaços. Assim, ao reconhecermos as crianças como cidadãos
do presente, possuidoras de direitos inerentes e irrefutáveis, que incluem o direito à
participação na comunidade, o que proporciona a elas visibilidade e voz e se as concebemos
como seres competentes é possível contar com elas para a organização dos espaços, tempos
e disposição dos materiais de uso cotidiano. Com isso sustentamos, na prática a ideia de
que a criança é essencial e de que suas ideias e opiniões são esperadas, solicitadas,
apreciadas, aceitas e respeitadas.

O espaço mobiliza várias possibilidades de ação por
parte das crianças, oferecendo condições para o
desenvolvimento de sua autonomia, criação e
ampliação de conhecimentos.

A escola é um local de múltiplas
linguagens e espaço de interação
social.
Edineia Rocha Bezerra

Eloíza Vasco da Cruz

O espaço para tornar-se um ambiente de
aprendizagem, deve proporcionar segurança, ser
acolhedor, flexível em sua organização e
conforto.
Credi Pereira da Rocha

Para dar continuidade ao planejamento do espaço, é necessário pensar em como
disponibilizar materiais que desafiem as crianças e que respondam ao potencial criador das
mesmas. E ao planejar o uso dos materiais é fundamental reconhecer o tempo possível para
a experiência intencionada, pois de a cordo com o tempo disponível e escolhido ou possível
para uma vivência, tem-se ideia das contribuições dos materiais e de suas utilizações.
Para planejar é preciso estabelecer: o que, por que,
para que, quando, como, onde, para quem, com
quem, ou seja, devemos diagnosticar à situação atual,
estabelecer objetivos a serem alcançados, metas, as
estratégias de ação para se chegar ao que se
pretende atingir, inserir instrumentos e critérios de
avaliação individual e coletiva, além da autoavaliação
de cada profissional e construir cronograma de
atividades com flexibilidade numa atitude constante
de ação – reflexão – ação. (OLIVEIRA, 2002, p. 12).
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A organização do tempo precisa respeitar e
considerar a capacidade, disponibilidade,
interesse e faixa etária das crianças.
Vilma Alves Santos
Tanto quanto o espaço e os materiais
oferecidos às crianças, precisamos
considerar o tempo como um importante
organizador da vida cotidiana na.
Simone Santana
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5

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL _ CONVIVER, INTERAGIR E
GARANTIR EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS PARA AS CRIANÇAS
“Ninguém nasce educador ou marcado para ser
educador. A gente se faz educador, a gente se
forma, como educador, permanentemente, na
prática e na reflexão da prática”.

Paulo Freire
Os profissionais que atuam na educação das crianças na Educação Infantil, se
deparam com o desafio cotidiano de assegurar os direitos de aprendizagem para as crianças
e o com eles, a necessidade de assegurar que a criança tenha todas as possibilidades para
se desenvolver.
Para o desenvolvimento da criança é necessário potencializar todas as suas dimensões
e, neste sentido, todos os profissionais que trabalham nas instituições são fundamentais para
que os objetivos sejam contemplados e as crianças tenham experiências que signifiquem
para suas infâncias.
Aos diferentes profissionais (direção, coordenação pedagógica, professores, secretários
escolares, atendentes e agentes operacionais de copa, limpeza, vigilância, apoio
pedagógico, apoio logístico, orientação) que atuam no mesmo espaço e exercem
diferentes funções, cabe a importante tarefa de ampliar as experiências da crianças,
oportunizando o acesso e a apropriação dos saberes.
Hosana Auxiliadora Teixeira Caetano

Comprometidos com a tarefa de educar e cuidar todos os profissionais que atuam na
educação das crianças prezam pelo reconhecimento e pela aplicabilidade deste documento
de referência, utilizando-o como norteador de suas funções que, para além das ações
compositivas de uma dinâmica institucional, refletem a necessidade de ser/estar disposto
primeiro, à conviver, aprender, ensinar, interagir e brincar com as crianças, respeitando suas
singularidades enquanto sujeitos ativos das infâncias. Isso é possível identificar à luz das
contribuições de FELIPE (1998, p. 8), quando afirma que:
As pessoas, que têm a responsabilidade de cuidar/
educar crianças nesta faixa etária, desempenham um
papel fundamental no processo de desenvolvimento
infantil, pois servem de intérpretes entre elas e o mundo
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que as cerca. Ao nomearem objetos, organizarem
situações, expressarem sentimentos, os adultos estão
cooperando para que as crianças compreendam o
meio em que vivem e as normas da cultura na qual
estão inseridas. Portanto, os diferentes profissionais
envolvidos na Educação Infantil têm um importante
tarefa a cumprir, na tentativa de contribuir para um
desenvolvimento agradável e sadio. São, portanto,
mediadores entre a criança e o meio.

A composição das profissionalidades na educação infantil e o exercício cotidiano dos
profissionais, requer que cada educador, independentemente de sua função no cotidiano
das instituições, compreenda e zele pela garantia dos direitos das crianças e, pelo
compromisso de realizar com ética, profissionalidade e amorosidade o trabalho, garantindo
com isso:
Acolhimento das crianças e dos familiares, de maneira que estes se
sintam seguros;
Realização e orientação das crianças nos momentos de alimentação
e higiene.
Acompanhamento atento do momento do repouso, proporcionando
atividades para as crianças que não dormem.
Compreensão

da

necessidade

de

um

período

de

acolhimento/adaptação das crianças ao espaço e às pessoas.
Planejamento e organização dos espaços da instituição, do uso do
tempo e da disposição e manuseio de objetos adequados e
estimuladores do desenvolvimento das crianças.
Garantia de segurança das crianças em todos os momentos e
espaços da instituição.
Promoção da interação entre as crianças e os adultos da instituição.
Elaboração

de

planejamentos

coletivos

que

privilegiem

a

brincadeira, as diferentes linguagens e as interações.
Vivencias significativas e protagonismo infantil.
Atuar na Educação Infantil exige dos profissionais sensibilidade, disciplina, foco na
criança, atenção as caracterizações reveladas pelos pequenos de diferentes formas e
receptividade para com os ritmos e tempos das crianças.
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“Feliz aquele que transfere o que
sabe e aprende o que ensina”.
Cora Coralina

práticas pedagógicas devem ocorrer de modo a não
fragmentar a criança nas suas possibilidades de viver
experiências, na sua compreensão do mundo feita pela
totalidade de seus sentidos, no conhecimento que
constrói na relação intrínseca entre a razão e emoção,
expressão corporal e verbal, experimentação prática e
elaboração conceitual. As práticas envolvidas nos atos
de alimentar-se, tomar banho, trocar fraldas e controlar
os esfíncteres, na escolha do que vestir, na atenção aos
riscos de adoecimento mais fácil nessa faixa etária, no
âmbito da Educação Infantil não são apenas práticas
que respeitam o direito da criança de ser bem atendida
nesses aspectos, como cumprimento do respeito a sua
dignidade como pessoa humana. Elas são também
práticas que respeitam e atendem ao direito da criança
de apropriar-se por meio de experiências corporais, dos
modos estabelecidos culturalmente de alimentação e
promoção de saúde, de relação com o próprio corpo e
consigo mesma, mediada pelas professoras e
professores que intencionalmente planejam e cuidam
da organização dessas práticas”. (DCNEI’s ,2009, p.9
- 10)

Outra questão importante diz respeito ao trabalho coletivo. Trabalhar coletivamente
com o propósito de oferecer para as crianças condições de se desenvolverem perpassa
conviver com as diferenças, tanto das crianças, quanto dos pares, que também como
profissionais tem suas peculiaridades, suas composições de vida e seus modos de ser e estar
na sociedade. Independente destas questões, é fundamental que a ética e o zelo pela
efetividade deste documento seja assegurado no trabalho cotidiano de todos os profissionais
e neste sentido a organização do cotidiano da educação infantil a partir da ética da
responsabilidade contribui para que

a cooperação seja não apenas uma ação entre as

crianças, mas também entre os adultos. É importante considerar a importância da
integridade da equipe de trabalho, da cultura do respeito, da harmonia e da paz entre cada
perfil e identidade profissional e a pratica da democracia, da participação, da beleza, do
ambiente, da solidariedade, das diferenças para o êxito das práticas cotidianas.

5.1

A ARTE DE PRATICAR A DOCÊNCIA NA EDUCAÇÂO INFANTIL E OS
SENTIDOS DE SE TORNAR EDUCADOR DE CRIANÇAS TODOS OS DIAS
“Ser professora de crianças pequenas envolve trocá-las,
alimentá-las,

acalentá-las,

brincar

com

elas,

contar

histórias, cantar, enfim, ocupar-se do seu desenvolvimento
integral”. (COUTINHO, 2013, p.11).
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A arte de cuidar e educar crianças no contexto da educação Infantil requer no exercício
da docência a necessidade de abertura para aprender o tempo todo com as crianças.
Aprender no sentido do olhar, do escutar, do compreender que, cada criança é única e que
suas vivencias se constituem como únicas, espontâneas, singulares e surpreendentes.
Neste sentido, estar, conviver e atuar na docência exige a adoção a ética da
responsabilidade como dimensão articuladora dos princípios educativos e das práticas
curriculares que orientam as bases para as práticas cotidianas na educação infantil como
compromisso para com os processos de aprendizagem das crianças.
Ser educar de crianças requer também uma responsabilidade muito grande, pois inclui
garantir aos preceitos pedagógicos a saúde e a proteção física e, também, os direitos básicos
de participação e liberdade de expressão. ser professor para GARANHANI (2010, p. 193 –
195), fundamentada em CANÁRIO, agrega quatro dimensões essenciais. São elas: professor
“é um analista simbólico”, o professor “é um profissional da relação”, o professor “é um
artesão” e o professor “é um construtor de sentindo.”
O “professor analista simbólico”, além de conhecer as
características do aprendizado e desenvolvimento das
crianças e dominar os conteúdos que precisam ser
sistematizados com estas, conhece e compreende a
prática social em que estas estão inseridas e, a partir
disso, seleciona e trabalha com conteúdos e metodologias
adequadas a esta realidade.
O “professor profissional da relação” entende que toda
criança tem uma história pessoal, que seu
desenvolvimento ocorre numa dimensão cultural, na qual
ele e a criança estão inseridos. Portanto, o professor deve
estar atento e respeitar as individualidades e
características de cada criança nas interações.
O “professor artesão” é inventa e reinventa práticas que
sistematizem os conhecimentos produzidos e acumulados
historicamente, adequadas às características dessa faixa
etária.
O “professor construtor de sentidos” organiza suas
práticas considerando o que a criança expressa, através
de diferentes linguagens, a respeito das situações,
práticas e fatos que vivencia.

Ser professor da/na Educação infantil passa pelo processo de escolha, de
identificação, de Domício de saberes, de habilidades diferenciadoras nas diversas
dimensões das práticas cotidianas, de competências para ensinar e aprender, de disposição
para brincar e interagir, de viver a pesquisa do/no contexto do exercício de mediação e
articulação pedagógica.
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A docência é a prática na qual cada ação
exige a tomada de uma decisão ou opção
teórica. O exercício do magistério envolve
concepções, técnicas, procedimentos,
instrumentos, estudos e projeção de
experiências.

Luzinete Lucinda de Pinho Dadon

Cabe ao educador não
apenas conhecer os
contextos e apropriar-se de
diferentes instrumentos e
estratégias de ação
pedagógica, mas construir
uma história, uma narrativa
com o grupo.

Eslivaine Severino
Barboza Peres
O professor da Educação Infantil deve ter clareza de que a vulnerabilidade e
dependência infantil, próprias desta fase de desenvolvimento, exigem dele, dos demais
profissionais e dos responsáveis pela criança, atitudes de cuidado no educar. Neste sentido,
é fundamental a promoção de uma educação que integre, nas práticas cotidianas, a atenção
compartilhada pela cultura, pela saúde, pela justiça e pela assistência social na educação e
no cuidado das crianças pequenas. Segundo GARANHANI (2010, p. 196):
Ser docente na Educação Infantil, com base no perfil
apresentado, é ter sempre uma atitude investigativa da
própria prática e, consequentemente, fazer a sua elaboração
por meio de um processo contínuo de formação. É ter o
compromisso com a profissão escolhida e consciência de que
suas intenções e ações contribuem na formação humana de
nossas crianças ainda pequenas. Formação humana que se
faz pelo acesso aos saberes, conceitos e práticas de nossa
sociedade e que se apresentam como ferramentas de
trabalho, pelo respeito às condições de aprendizagem que se
faz pela oferta de possibilidades educacionais e, por fim, a
clareza de que a professora da pequena infância é uma das
profissionais responsáveis por proporcionar a conquista da
autonomia e da construção de identidades das crianças
pequenas do nosso país.

As práticas de docência no cotidiano das instituições exigem dos profissionais o
desenvolvimento de ações cotidianas que prezem pelo respeito ao desenvolvimento das
crianças. Para que este desenvolvimento ocorra, de forma integral, é imprescindível a
organização do cotidiano a partir da ética, da responsabilidade, da cooperação como ação
permanente e isso significa o fortalecimento da integridade da equipe de trabalho. A
sustentabilidade dessa dinâmica supõe a aprendizagem da escuta. Escutar as crianças,
observá-las atentamente e com elas dialogar é uma das ações mais esperadas dos
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professores. Como afirmativa do que estamos contextualizando, partilhamos da ideia de
que:
Os professores da Educação Infantil costumam
ser mais afetuosos, colocando generosamente a
serviço de seu trabalho e de seus alunos aspectos
tão pessoais como sua capacidade de vinculação
e suas manifestações de carinho. Além de terem
atitudes afetuosas em relação a cada menino e a
cada menina e ao grupo em seu conjunto, eles
devem criar condições na sala de aula –
atividades, agrupamentos, materiais etc. – que
favoreçam relações construtivas e que ajudem a
superar os inevitáveis conflitos entre iguais.
(PANIAGUA; PALÁCIOS, 2007, p.18).

Ao planejar e mediar as práticas cotidianas com as crianças é necessário compreender
que ao adulto cabe organizar e mostrar os limites espaciais e materiais para a criança e à
criança cabe investigar, explorar, tentar, brincar e experimentar com o corpo as
possibilidades de ações e transformações de cada objeto e material em cada ambiente que
lhe é oferecido.
Destaca-se aqui relevância dos professores reconhecerem a importância de favorecer
intencionalmente uma organização que passe pelo corpo e não apenas pela palavra e com
isso a defesa no cotidiano de que:
a)

O professor não pode pensar ou movimentar-se pela criança, mas pode
sustentar, favorecer experiências e fortalecer significativamente para cada
uma no coletivo.

b)

O professor deve manter o equilíbrio, nutrir, proteger, garantir e fornecer
os meios necessários para a realização e continuação de uma atividade,
oportunizando o protagonismo para a criança.

c)

O professor pode apontar os limites necessários a cada interação e
realização das crianças.

d)

O professor pode apoiar a criança na realização das experiencias com
seu corpo, promovendo a abertura necessária para a pluralidade de
vivencias.

e)

O professor deve comprometer-se com o acompanhamento da criança
sabendo que a educação para e na autonomia necessita de incentivo,
orientação e participação do adulto.
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f)

O professor precisa considerar e aceitar as dificuldades vividas pelas
crianças.

g)

O professor necessita participar da experiência de aprender das crianças,
dos obstáculos enfrentados, incentivando as tentativas e esforços para
ultrapassá-los e superá-los.

h)

O professor precisa comprometer-se com o acompanhamento da criança
sabendo que a educação para e na autonomia demanda tempo e
condições peculiares para cada criança.

i)

O professor precisa viver a ética através dos atos de sugerir, propor,
analisar, assumir a complexidade dos processos de aprender as regras e
avaliar a coerência delas.

Ao pensar e realizar algo junto ao professor, na confiança e na cooperação mútua, que
as crianças aprendem a organizar suas experiências e orientar suas atitudes no coletivo e
isso se caracteriza como um passo importante nas experiências infantis.
Joice Martinelli Munhak

Ser professor de crianças exige
paciência, disponibilidade para aprender
e uma dinâmica muito especial.
Jose Marcos de Souza

Para ser professor de
crianças hoje é necessário
gostar de crianças.
Luziane Aparecida
Ribeiro

Ser professora na Educação Infantil é viver a sua
própria infância.
Grazineia Barros de Souza
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5.2

PRÁTICAS QUE IMPULSIONAM O SER EDUCADOR E OS ENCANTOS
DE CONVIVER COM AS CRIANÇAS
“Acho que o quintal onde a gente brincou é maior
que a cidade. A gente só descobre isso depois de
grande. A gente descobre que o tamanho das
coisas há de ser medido pela intimidade que temos
com as coisas.”.
(Manoel de Barros).

O cotidiano na Educação Infantil é marcado pelas relações de cuidado e de educação
orientadas pelos adultos para que as crianças vivam suas infâncias. A intervenção dos
professores nesse nível educacional se caracteriza por uma participação indireta e uma
atenção e observação constante. É preciso, então, organizar o cotidiano para que as crianças
possam ter tempo para viver a infância e esta organização se faz através da criação e da
transformação das condições materiais do espaço, da seleção de materialidades, da
proposição de situações que provoquem o desejo e a necessidade de aprender, de conhecer,
de conviver e de ser.
Para retratar a importância da relação adulto criança e para destacar as especificidades
que circulam esta relação, Manoel de Barros, logo na entrada deste tópico, convida para
uma imersão no tempo da criança. Imersão pedagógica, investida de sensibilidade para
compreender que as práticas cotidianas tem sentido quando:
[...] uma condição da criança, na qual o conjunto de
experiências vividas por elas em diferentes lugares
históricos, geográficos e sociais é muito mais do que uma
representação dos adultos sobre esta fase da vida, desse
modo, é [...] preciso conhecer as representações da
infância e considerar as crianças concretas, localizá-las
nas relações sociais, etc., reconhecê-las como produtoras
da história.
Kuhlmann (1998, p. 10)

Reconhecer a criança como sujeito ativo, potente e expressivo e a partir das ações que
cabem ao professor desenvolver o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das
experiencias educativas com as crianças pequenas, é necessário a observação, o registro e
a documentação. É importante entender também que as crianças, ao assistirem e
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participarem das formas de como os adultos organizam e realizam o trabalho, aprendem
também como as pessoas, em conjunto, podem construir ações e saberes em colaboração.
Para conhecer as crianças e planejar o trabalho, o professor precisa:
a)

Aprender a construir um olhar interrogativo.

b)

Desenvolver a observação como instrumento fundamental.

c)

Educar o olhar para observar cada criança e o grupo, de modo a alcançar
e apreender as experiências significantes para as crianças.

d)

Praticar a escuta das crianças.

e)

Exercitar a compreensão dos modos com que as crianças demonstram
sentir, pensar, fazer, perguntar, desejar, planejar.

f)

Praticar a ética da mediação diante das experiencias infantis que
caracterizam tensões, situações conflitantes, cooperações, interferências e
alegrias.

g)

Praticar o ato conjugado de observar e escutar as crianças, e com eles
aprender a perceber a complexidade das ações.

h)

Permitir que as crianças sejam crianças em seus modos de sentir o mundo.

i)

Vivenciar o respeito pelas linguagens das crianças.
Ao contrário, as cem existem

Assim como nós fomos
crianças um dia e desejamos
brincar as nossas crianças são
hoje. Elas desejam brincar. E
com o brincar aprendem.
Ângela Maria Sabião
Damasio

A criança é feita de cem.
A criança tem cem mãos cem pensamentos cem modos de
pensar de jogar e de falar.
[...] A criança tem cem linguagens (e depois cem cem cem)
mas roubaram-lhe noventa e nove.
A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo.
Dizem-lhe: de pensar sem as mãos de fazer sem a cabeça
de escutar e de não falar de compreender sem alegrias de
amar.
[...] Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho a realidade e a
fantasia a ciência e a imaginação o céu e a terra a razão e
o sonho são coisas que não estão juntas.
Dizem-lhe: que as cem não existem.
A criança diz: ao contrário,
as cem existem.
(MALAGUZZI, 1999a, p. v).
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As crianças aprendem o tempo
todo. As crianças vivem
aprendendo e nos ensinando.

Para ações pedagógicas é preciso que a
equipe de professores avalie o tempo de
realização das atividades, sempre
considerando o tempo das crianças.

Deolinda Maria Marques
Pereira

Zulma Medeiros Viola

Partindo da ideia de criança apresentada por Malaguzzi e apoiando-se na pedagogia
da escuta, de Carla Rinaldi (2017), que concebe a:
Escuta como sensibilidade aos padrões que conecta, ao
que nos conecta aos outros; entregando-nos à convicção
de que nosso entendimento e nosso próprio ser são apenas
pequenas partes de um conhecimento mais amplo,
integrado, que mantém universo unido. Escuta, portanto,
como metáfora para abertura e a sensibilidade de ouvir e
ser ouvido — ouvir não somente com as orelhas, mas com
todos os nossos sentidos (visão, tato, olfato, paladar,
audição e também direção). Escuta das cem, das mil
linguagens, símbolos e códigos que usamos para nos
expressar e nos comunicar, e com as quais a vida expressa
a si mesma e se comunica com aqueles que sabem ouvir.
Escuta como tempo, tempo de ouvir, um tempo situado
fora do tempo cronológico — o tempo cheio de silêncios,
de longas pausas, um tempo interior. Escuta interior, escuta
de nós mesmos, como uma pausa, uma suspensão, um
elemento que engendra ouvir os outros, mas que também
é gerado pelo escutar o que os outros têm de nós (RINALDI,
2017, p. 124, grifos da autora).

5.3

DAS IDEIAS PEDAGÓGICAS ÀS CONSTRUÇÕES DE VÍNCULOS
AFETIVOS: ONDE VIVEM AS CRIANÇAS EM NOSSAS INSTITUIÇÕES
E ONDE ELAS HABITAM EM NOSSAS HUMANAS COMPOSIÇÕES
PROFISSIONAIS?
“Somos moldados e remoldados por aqueles que nos
amam; e, embora o amor possa passar, somos, no
entanto, obra deles, para o bem ou para o mal”.
François Mauriac

O direito inalienável à educação, promulgado na Constituição Federal de 1988, “muda
substancialmente as especificações sobre a infância” (KISHIMOTO, 2001, p. 227).
Entretanto, para além das intenções de mudança no contorno da letra da lei, é imperativo
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destacar que o lugar que a criança tem por direito nas instituições não pode mais ser
questionado e sim garantido.
Com a garantia dos direitos segue a necessidade do estabelecimento do respeito às
crianças e suas histórias de vida. Respeito vivenciado de forma afetuosa e fortalecedora de
vínculos e construções sociais significativas que permitam as crianças construírem suas
relações com os pares e com as outras crianças. As crianças são e estão no mundo, regidas
por forças, relações e instituições (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003), subvertendo a ordem
das coisas e criando estratégias diferenciadas para a sua participação no cotidiano.
Para compreender a criança, suas subjetividades e singularidades a escuta é o caminho
para entender como as crianças aprendem e constroem significado e como elas constroem
seus vínculos, assim como, o que elas necessitam para viver em comunidade. Paulo Freire
(2015, p. 111) contribui enfatizando sobre a necessidade de saber escutar para aprender a
falar, quando se quer promover a construção de teorias, interpretações e entendimentos da
realidade:
[...] não é falando aos outros, de cima para baixo,
sobretudo, como se fôssemos os portadores da
verdade a ser transmitida aos demais, que
aprendemos a escutar, mas é escutando que
aprendemos a falar com eles. Somente quem
escuta paciente e criticamente o outro fala com
ele, mesmo que, em certas condições, precise
falar a ele.

Pensar a construção dos vínculos na Educação Infantil incorpora pensar também nas
relações de aprendizagem, nas interações diárias, nas construções sociais, no brincar juntos,
no conviver e no estabelecer parcerias. Situações estas que entram em diálogo e se
caracterizam como:
“(...)
vincular-se
afetivamente
às
crianças/adolescentes atendidos e contribuir
para a construção de um ambiente familiar,
evitando, porém, ‘se apossar’ da criança ou
do adolescente e competir ou desvalorizar a
família de origem ou substituta. O serviço de
acolhimento não deve ter a pretensão de
ocupar o lugar da família da criança ou do
adolescente,
mas
contribuir para o
fortalecimento dos vínculos familiares,
favorecendo o processo de reintegração
familiar ou o encaminhamento para família
substituta, quando for o caso.” (OT – p. 47)
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A interação da criança com os pares e com adulto faz com que ela crie símbolos que
designam as ações que tomará durante a infância e durante toda a sua existência, sendo os
símbolos representados por “palavras, atos e objetos usados para comunicar e representar”
(CHARON, 2010, p. 188).
Por isso, ao pensar em como as crianças constroem os vínculos e em quais elementos
possibilitam a construção dos mesmos, é importante considerar as seguintes concepções:
a)

“é por meio da interação por um período de tempo, que as pessoas
passam a compartilhar uma perspectiva, que irá conduzir sua visão
acerca das suas vivências. Assim, desde crianças os indivíduos são
doutrinados para aprender uma perspectiva sobre mundo e das coisas
nele contidas, a fim de utilizá-la como seu ponto de vista”. (CHARON,
2010).

b)

“perspectivas não são percepções, mas são guias para percepções, que
influenciam o que se vê e como se interpreta o que se vê. Elas são os
óculos usados para ver. A criança, por meio das perspectivas que
adquire ao vivenciar a interação com os outros, passa a criar sua
própria interpretação da realidade”. (CHARON, 2004).

c)

A interação com os adultos proporciona às crianças que elas criem suas
perspectivas acerca do que vivenciam, assim o adulto tem um papel
fundamental na socialização da criança, bem como na sua construção
de valores. (CHARON, 2004).

d)

é necessário garantir que as crianças recebam, “toda a assistência
necessária, como alimentação adequada, educação, assistência à
saúde, carinho, compreensão e 16 liberdade, no sentido de oferecerlhes tudo o que foi negado ou negligenciado no ambiente familiar”
(FERRIANI; BERTOLUCCI; SILVA, 2008)

e)

a constituição do eu e aquisição de símbolos são criados na interação
com outros indivíduos, sendo que se vê primeiro por meio das ações e
palavras dos outros, que são um espelho para percepção da própria
existência. Charon (2010)
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f)

a experiência interativa é uma das mais formativas na constituição da
criança, pois estabelece um relacionamento concreto e propicia uma
experiência subjetiva do convívio com outra pessoa. Abreu (2005)

g)

somos absolutamente dependentes dos outros para o desenvolvimento
do nosso eu” (CHARON, 2010).

Com estas concepções é possível olhar para a realidade das instituições e referenciar
o trabalho importante de todos os profissionais no sentido de oferecer, por meio de suas
atitudes, o exemplo que as crianças precisam. Fortalecer os vínculos e reconhecer o lugar
das crianças nas instituições e nas humanidades do exercício profissional passa por entender
diferentes perspectivas e manifestações, envolvendo as emoções e os sentimentos, que por
sua vez são de origem biológica e de origem psicológica respectivamente.
Sabe-se o compromisso que a educação Infantil tem com as crianças e suas respectivas
famílias e com a formação integral dos pequenos, a partir de suas histórias de vida e
peculiaridades e, com isso o reconhecimento de que as instituições enquanto lugares são:
produtores de multiplicidades de experiências, culturas, crenças, valores, relações sociais e
experiências, deste modo, é possível afirmar que a afetividade e a aprendizagem são de
caráter intrínseco, uma vez que são constituídas através da relação social entre os sujeitos,
em um processo inter-relacional (PANIZZI, 2004).
“Aprender a ser educador passa pelos caminhos da humildade do ensinar
aprendendo. E aprender ensinando passa pelos caminhos do amor, pelos
caminhos do calor, do acolhimento, pelos caminhos do coração”.
Rubem Alves, 1985

Em nossas escolas os vínculos são
fortalecidos pela prática do cuidado,
onde as crianças são acolhidas,
entendidas e apoiadas em todas as
suas ações.
Carla Patrícia Leite Sanches

A relação de ensino-aprendizagem vai muito
além das quatro paredes da sala e
acompanha a criança a vida toda. Por isso é
necessário muito respeito e afeto.
Andréia Pedrassani Otonni Gugel
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As emoções, os sentimentos e os desejos
são características importantes que os
professores precisam observar e cultivar na
relação com as crianças.

A afetividade desempenha uma função
importantíssima no desenvolvimento não
só das crianças, mas de todos nós.

Claudia Maria Pereira Souza

Silvana de Cássia Koval Torqueti

A mediação pedagógica é por sua natureza afetiva e
de acordo com a forma como é conduzida, ela pode
ocasionar muitas manifestações afetivas, tanto
positivamente, quanto negativamente.
Luciane Pommer Severo

Através da afetividade, o professor interfere
diretamente no desempenho das crianças. A
própria maneira como ele se relaciona com
a turma, através dos sentimentos, intenções,
desejos e valores refletirá nas crianças.
Carla Graziela Mior Hartmann

Nesse sentido, é importantíssimo ter em mente a necessidade de integrar à prática
do afeto, uma vez que para além do abraço, do carinho e do diálogo, existe uma
contribuição significativa para o desenvolvimento cognitivo da criança, considerando que
o afeto colabora para o bem estar não só da criança, também para todo ser humano.
Segundo Davis e Oliveira (1994, p. 84) apud Cristiano (2006), “o afeto pode, assim, ser
entendido como a energia necessária para que a estrutura cognitiva passe a operar. E mais,
ele influencia a velocidade com que se constrói o conhecimento, pois, quando se sentem
seguras, aprendem com mais facilidades”.
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Como professor […] preciso estar aberto ao gosto
de querer bem aos educandos e à prática
educativa de que participo. Esta abertura ao
querer bem não significa, na verdade, que,
porque professor, me obrigo a querer bem a
todos os alunos de maneira igual. Significa, de
fato, que a afetividade não me assusta que tenho
de autenticamente selar o meu compromisso com
os educandos, numa prática específica do ser
humano. Na verdade, preciso descartar como
falsa a separação radical entre “seriedade
docente” e “afetividade”. Não é certo, sobretudo
do ponto de vista democrático, que serei tão
melhor professor quanto mais severo, mais frio,
mais distante e “cinzento” me ponha nas minhas
relações com os alunos, no trato dos objetos
cognoscíveis que devo ensinar.
(FREIRE, 1996, p. 159).
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6

CONSTRUINDO

SENTIDOS

...

RECONHECENDO

O

CHÃO

DAS

INSTITUIÇÕES COM ELEMENTOS DE POTÊNCIA DO CURRÍCULO
“É necessário aprender a “estar aqui” no planeta.
Aprender a estar aqui significa: aprender a viver, a dividir,
a comunicar, a comungar; é o que se aprende somente
nas – e por meio de – culturas singulares.”.
(MORIN, 2001).

As experiências com as crianças no cotidiano da educação infantil são marcadas pela
relação indissociável do educar e do cuidar e intensificadas pelas interações e brincadeiras.
As interações, como expressão de potência da vida humana e as brincadeiras como
linguagem e representação de cultura fazem com que a organização do cotidiano seja
dinâmica e com que os direitos de aprendizagem relacionados em cada campo de
experiencia sejam garantidos.
Ao reconhecer as bases e os conceitos que estruturam as experiências com as crianças
como sujeitos singulares com valores particulares construídos em cada âmbito social as
ações são idealizadas e, com elas suas intencionalidades demarcam os fazeres e
representam as autorias dos meninos e meninas, que envolvidos no contexto infantil, se
tornam expressões de seus próprios percursos históricos e sociais.
A organização das experiências cotidianas, a partir dos Campos de Experiências,
precisam contemplar:

O eu, o outro e o nós
Respeitar e expressar sentimentos e emoções;
Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações,
respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros;
Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo
outro.
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Corpo, gestos e movimentos
Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o
cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis;
Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado
com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo;
Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como
instrumento de interação com o outro e com o meio;
Coordenar suas habilidades manuais.

Traços, sons, cores e formas
Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a
música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva;
Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes
materiais;
Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras,
brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal.

Escuta, fala, pensamento e imaginação
Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de
interação, por diferentes meios;
Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e
causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é
produzida;
Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas;
Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando
compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura
como fonte de prazer e informação.

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles;
Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com
relação a eles;
Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas
(comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências;
Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e noções de tempo (presente, passado e futuro;
antes, agora e depois), para responder a necessidades e questões do cotidiano;
Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, desenhos,
símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos etc.).
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O desenvolvimento dos Campos de Experiências precisa garantir na Educação Infantil
práticas onde a criança tenha oportunidade de conviver, brincar, participar, explorar,
expressar e conhecer-se, sendo esses os seis Direitos da BNCC que partem dos (três)
princípios da Educação Infantil: éticos, políticos e estéticos.
O currículo por campos de experiências defende a
necessidade de se conduzir o trabalho pedagógico na
Educação Infantil por meio da organização de práticas
abertas às iniciativas, desejos e formas próprias de agir
das crianças, e que são mediadas pelos professores,
constituindo um rico contexto de significativas
aprendizagens. Assim, os campos de experiências
apontam para a imersão da criança em situações em
que constroem noções, afetos, habilidades, atitudes e
valores, e constituem sua identidade. Eles mudam o
foco do currículo da perspectiva do professor para a
perspectiva da criança, que empresta um sentido
singular às situações que vivencia e efetiva
aprendizagens (BRASIL/MEC, 2018, p.13).

Os Direitos de Aprendizagem e desenvolvimento nortearão todas as práticas e
interações, garantindo a diversidade de convívio com seus pares e adultos, o que possibilita
a aprendizagem e socialização. Neste sentido, o processo de desenvolvimento da criança se
dá de forma efetiva porque a criança é sujeito que participa da construção do próprio
conhecimento ativamente.
Os aspectos sociais, psicológicos, biológicos e histórico-culturais interagem, e assim,
permitem à criança o desenvolvimento do processo de aprendizagem e maturação.

Com a organização do
currículo, por campos de
experiências, ocorrem
alterações significativas na
organização dos contextos de
aprendizagens.

Os cinco campos de experiências
buscam garantir os direitos propostos
para a Educação Infantil, relacionando
os saberes e os conhecimentos
fundamentais com as experiências das
crianças.

Hosana Auxiliadora
Teixeira Caetano

Neide Faixo dos Santos
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6.1

DOIS

ELEMENTOS

ENTRECRUZAM

E

POTENTES

E

CONTAGIANTES

MOVEM

OS

COTIDIANOS

QUE

SE

INFANTIS:

DIVERSIDADES E SINGULARIDADES
A liberdade da criança é a nossa insegurança,
enquanto educadores, pais ou simples adultos,
e, em nome da criança, buscamos a nossa
tranquilidade, impondo-lhes até os caminhos da
imaginação.
Lima (1989)

O mundo que habitamos, assim como no lar que vivemos e nas instituições que
trabalhamos são formados por uma imensa diversidade. Diversidade que se manifesta tanto
nas características físicas, psíquicas, sociais, culturais e biológicas dos seres humanos quanto
na natureza, nos instrumentos, nas historicidades e subjetividades, nas materialidades e
artefatos presentes nas organizações sociais. A diversidade agrega uma imensa riqueza
para os seres humanos, para a cultura e para a natureza.

A escola deve valorizar os muitos saberes de
todos.
Reginaldo Carlos Celestino

Na escola todos são diferentes uns dos
outros e todos tem os mesmos direitos.
Anice Almeida do Nascimento

As diversidades estão presentes na expressão da singularidade de cada ser humano
em sua forma de ser e estar no mundo e nas manifestações sociais e culturais e as instituições
precisam garantir que a mesma seja respeitada e não elemento de exclusão, como foi por
muito tempo. Vive-se o desafio educacional de pensar e realizar experiencias cotidianas com
as crianças que as respeitem e em um processo de universalização enfatizando os processos
de individuação e singularização.
Como caminhos o pensamento social pós-Constituição de 1988, explicitado tanto no
ECA (1990) – Estatuto da Criança e do Adolescente – quanto na 60 LDBEN (1996),
compreende que todas as crianças são diversas e têm direito à escolaridade. Compreendese, então, que é preciso não apenas a aceitação, o respeito às diversidades, mas
principalmente a confrontação e o entrelaçamento das diferenças. Neste sentido, as ações
sociais, culturais e educativas precisam adotar pedagogias inclusivas, que respeitem as
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crianças e todos os seres humanos. Sendo a escola um espaço heterogêneo, assim como é
a sociedade, é fundamental ter a concepção que cada criança aprende de uma maneira,
assim como sente, vive, se interessa e dialoga com o mundo de um modo próprio.
Todo ser humano possui habilidade para desenvolver e
aumentar sua própria aprendizagem.
Osmar Cicero da Silva

Cada sujeito, ao mesmo tempo em que se caracteriza por suas singularidades, agrega
o grupo onde se insere, produzindo e contribuindo para a potencialização da diversidade.
Neste sentido, ao organizar as situações cotidianas, é importante, no contexto da Educação
Infantil, considerar:
a)

A pluralidade das crianças.

b)

A posição do adulto no âmbito da educação infantil, retirando sua
centralidade e permitindo que os pequenos vivenciem o protagonismo
de suas experiências.

c)

A valorização das múltiplas linguagens infantis.

d)

As relações culturais compartilhadas pelas crianças.

e)

A criança como um sujeito sociocultural, respeitando suas diversidades
e sua pluralidade de produções e manifestações culturais.

f)

A infância como uma construção social.

g)

A criança como um ator social, participante ativo da sua sociedade e
cultura.

h)

Compreender a diversidade dos sujeitos não como uma falha, mas como
uma riqueza, e defendem a inclusão das singularidades.

i)

Postura de celebrar a diversidade das crianças, das famílias e das
comunidades.

j)

Relações participativas e coerentes entre o ambiente da escola e os que
nela convivem.

k)

Ensinar a viver em conjunto, aprender em parceria, com solidariedade e
respeito ao outro, opta também por realizar a inclusão de modo
orgânico.
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l)

Metodologias que favoreçam e ofereçam experiências de aprendizagem
através da co-construção lúdica enquanto criação e jogo, enquanto
imaginação e razão.

m)

Trabalhos diversificados que contemplem diferenciados modos de
pensar e operar sobre o mundo.

n)

Práticas educativas que integrem a atenção e o respeito às
particularidades das crianças em seus modos de produzir significados
no e com o grupo.

o)

Práticas educativas que consideram a participação nas quais as crianças
possam ser consultadas, possam expressar suas interpretações e
opiniões, ter seus sentimentos, sensações, saberes, conhecimentos,
interrogações e dúvidas respeitados e escutados.

p)

Experiencias com as brincadeiras, os jogos, as cantigas de roda.

q)

Participação ativa das crianças no mundo social e cultural.

r)

Relação entre a singularidade/subjetividade e o contexto social e
cultural, no qual os sujeitos estão inseridos.

s)

Manifestação da singularidade das crianças, na qual elas expressam
sua compreensão de mundo e suas ressignificações acerca de sua
realidade.

t)

Compromisso legal e político dos processos de inclusão das crianças
com necessidades especiais, hospitalizadas, em risco social ou vítimas
de violência, exigem atenção especial.

u)

Interlocução com a comunidade.

v)

Valorização de conquistas alcançadas fazem parte da dinâmica
cotidiana.

Os pequenos possuem suas próprias culturas que são aprendidas, reproduzidas e, ao
mesmo tempo, produzidas, atribuindo-lhes características peculiares à infância, como
afirmam Sarmento (2004) e Martins Filho (2005).
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A identidade da educação infantil é
definida pela integralidade do
desenvolvimento da criança, pelas
interações e brincadeiras - eixos
norteadores da prática pedagógica e
propulsoras do desenvolvimento infantil.

A criança se desenvolve pela interação
com o outro, pelo apoio do outro.
João Edson de Sousa

Silvana Geller

6.2

DAS AMARELINHAS ÀS DIVERSAS POSSIBILIDADES DE
COMPOSIÇÕES INTERATIVAS E LÚDICAS QUE ALICERÇAM AS
ROTINAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Pontinho de Vista
Eu sou pequeno, me dizem,
E eu fico muito zangado.
Tenho de olhar todo mundo
Com queixo levantado.
Mas, se formiga falasse
E me visse lá do chão,
Ia dizer, com certeza:
- Minha nossa,
que grandão!
Pedro Bandeira

O trabalho pedagógico na Educação Infantil deve ser planejado e organizado, de
modo que a criança como protagonista do processo educativo se aproprie do espaço, dos
objetos e das relações. A criança precisa se sentir acolhida e segura, tranquila para lidar
com seus anseios e medos, num ambiente rico de experiências significativas e essenciais
para a construção de sua identidade e autonomia.
No fazer pedagógico, considerando as peculiaridades da infância, frente a
tarefa do(a) professor(a) de organizar o tempo e o espaço, também deve-se pensar na
organização da rotina, visto que na infância a sequência das atividades e como são
desenvolvidas

inserida.

PIRES

e

MORENO

(2015),

contribuem

dizendo

que:

(...)”a estrutura básica, da espinha dorsal das atividades do dia. A
rotina diária é o desenvolvimento prático do planejamento. É
também a sequência de diferentes atividades que acontecem no
dia-a-dia da creche e é esta sequência que vai possibilitar que a
criança se oriente na relação tempo-espaço e se desenvolva. Uma
rotina adequada é um instrumento construtivo para a criança, pois
permite que ela estruture sua independência e autonomia, além de

Página | 154

estimular a sua socialização. (apud Gonçalves (s/d, p.01).

A rotina na Educação Infantil não pode ser uma mera repetição enfadonha do fazer
pedagógico. Necessita sim permitir que a criança estabeleça de forma gradativa a noção e
compreensão de tempo, bem como estimular a sua participação ativa no contexto,
superando seus anseios e medos, respeitando o ritmo individual de aprendizagem.
Em referência aos ritmos biológicos e sua relação com a rotina, Barbosa (2006, p.
149), explica:
“...a repetição não é uma criação dos adultos; ela é algo observável
nas brincadeiras infantis. Repete-se um jogo para aprender a fazê-lo,
brinca-se na areia várias vezes para fazer um castelo cada vez maior.
É na repetição que se constroem e consolidam determinadas
estruturas mentais. É também repetindo situações, como no jogo do
faz-de-conta, que se consegue desempenhar um papel diferente, ver
o mundo com outros olhos”.

A rotina na Educação Infantil é compreendida na ação pedagógica, no sentido de
oportunizar para a criança, continuidade nas experiências vividas. É uma sequência de
atividades que visam a organização do tempo e do espaço, que necessita de uma
consciência crítica do(a) professor(a) em compreender sua responsabilidade na organização
e cumprimento das metas do dia-a-dia, visando o desenvolvimento integral da criança.
Nesta perspectiva, não há o que impeça de, investindo numa dinâmica diferente, romper
com a prática de uma rotina padronizada e/ou engessada.
A importância do planejamento e organização da rotina, também implica no tempo de
espera pela criança, que este deve ser o mínimo possível, principalmente durante os períodos
de higiene e de alimentação. A espera pode ser evitada ou diminuída a medida que o
espaço e os objetos estejam previamente organizados, de maneira que possam ser
explorados/manipulados de forma mais autônoma, enquanto o (a) professor (a) está
atendendo uma única criança.

É imprescindível que o professor
estruture a intencionalidade
pedagógica.
Claudia Maria Pereira Souza
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Buscamos práticas que respeitem os direitos de aprendizagem das crianças, sem
antecipação de expectativas de aprendizagem, de conteúdos e práticas específicos do
ensino fundamental, pois, como já sabemos, se a educação infantil garantir as
aprendizagens necessárias nesta fase e no ensino fundamental elas forem consideradas
enquanto conhecimentos construídos, as crianças terão muito mais chances de encontrar
sentido em sua trajetória escolar.
Neide Faixo dos Santos

O importante na rotina é respeitar o tempo da criança, contar com sua participação
ativa e aceitar imprevistos, o que é natural no trabalho da Educação Infantil. Assim, mudar
a prática, agir reconstruindo valores onde a relação entre adultos e crianças sejam
compartilhadas, tendo em vista, que regras devem ser sempre (re)construídas e executadas.
De acordo com as referências e orientações pedagógicas que visam contribuir com a
implementação de práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar as
condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras (BRASIL, 1998,
p. 13), os princípios que devem sustentar as rotinas na educação das crianças, considerando
as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de 0 a 6 anos são:

✓

o respeito à dignidade e aos direitos das crianças,
consideradas nas suas diferenças individuais, sociais,
econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.;

✓

o direito das crianças a brincar, como forma particular
de expressão, pensamento, interação e comunicação
infantil;

✓

o

acesso

disponíveis,

das

crianças

ampliando

aos
o

bens

socioculturais

desenvolvimento

das

capacidades relativas à expressão, à comunicação, à
interação social, ao pensamento, à ética e à estética;

✓

a socialização das crianças por meio de sua
participação e inserção nas mais diversificadas práticas
sociais, sem discriminação de espécie alguma;
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✓

o atendimento aos cuidados essenciais associados à
sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade.
(BRASIL, 1988, p. 13)

A organização das rotinas demandam a estruturação do fazer pedagógico pautado
nos atos indissociáveis de educar e cuidar consolidados através das interações e brincadeiras
que são garantidas na vivência dos campos de experiências e, neste sentido, pensá-la
intencionalmente de forma a contribuir para com a formação total das crianças se faz
necessário dinamizar vivencias atividades que agreguem movimento, musicalidade, artes
visuais, linguagem oral e escrita, conhecimento de mundo e sociedade e matemática, entre
outras dimensões comunicadas pelos interesses das crianças.

Garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação
de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o
direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade,
à brincadeira, à convivência e a interação com outras crianças (BRASIL, 2010).

O trabalho com crianças pequenas exige a estruturação de uma rotina de vivências,
que leve em consideração as necessidades de desenvolvimento das crianças. Nesse sentido,
é imprescindível que a intencionalidade pedagógica considere e favoreça o desenvolvimento
infantil.
A rotina deve ser pensada de forma flexível, baseando-se sempre na escuta sensível
das crianças por parte dos profissionais da educação e precisa acontecer na perspectiva de
participação das crianças, nos processos de construção e desconstrução das experiências e
vivências no dia a dia. Considera-se importante contemplar na organização da rotina a
vivencia de momentos integradores, sendo eles: acolhida, roda de conversa, tour pelos
cantos pedagógicos ou estações temáticas, contação de história, registro representativo de
uma determinada experiência, brincadeira, refeição, sono, banho, entre outras, de acordo
com as especificidades da fase.
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A rotina deve ser pensada de forma flexível,
baseando-se sempre na escuta sensível das
crianças por parte dos profissionais da
educação.

A rotina deve acontecer na perspectiva de
participação das crianças, nos processos de
construção e desconstrução das experiências
e vivências no dia a dia.

Eslivaine Severino Barboza Peres

Silvana Geller

6.3 DO OBSERVAR AO REGISTRAR. DO REGISTRAR AO REFLETIR. DO
REFLETIR AO AVALIAR AS COTIDIANEIDADES VIVENCIADAS COM
AS CRIANÇAS.
[...] afinal,
se existe uma história humana
é porque o homem tem uma infância
KRAMER, 1997
Com certeza,
a liberdade e a poesia
a gente aprende
com as crianças
(BARROS, 1999)

A avaliação é um elemento presente em nossa realidade. Como elemento do fazer
pedagógico ela está intimamente relacionada com outros elementos, como o planejamento
das experiências, a observação da realização das mesmas, os registros e as reflexões que
habitam sobre cada um destes elementos. Segundo Blasiset al. (2013), a avaliação é um
processo crítico e permanente da prática pedagógica, que constitui o ponto de partida para
o aperfeiçoamento desta prática.
A avaliação na educação infantil deve contemplar a evolução individual e integral da
criança, nos aspectos físico, cognitivo e social, como garantia de direito constitucional e
humano. Por isso, é essencial que o docente e o coordenador pedagógico tenham claro o
papel da Educação Infantil e atuem como observadores do cotidiano para planejar
intervenções que levem em conta as orientações e as necessidades da escola, da turma e da
criança. Conforme ressalta Jussara Hoffmann (2012, p.25):
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Um dos pressupostos básicos dessa prática é,
justamente, o seu caráter investigativo e mediador,
não constatativo. A permanente curiosidade dos
professores sobre as crianças é premissa básica da
avaliação em Educação Infantil, e não a intenção de
julgar como positivo ou negativo o que uma criança é
ou não capaz de fazer e de aprender.

Nessa etapa de ensino a avaliação é um importante instrumento pedagógico, utilizado
pelos educadores para obterem resultados consistentes em relação ao processo ensino e
aprendizagem, assim como reorientar sua prática pedagógica e elaborar seu planejamento,
propondo situações capazes de gerar novos avanços na aprendizagem das crianças.
A avaliação na Educação Infantil considera inicialmente a Lei (Nº 9.394/96) de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Art. 31 “a avaliação na educação infantil,
deve ser feita mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, não
tendo o objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental”. As Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, complementam que a avaliação na
Educação infantil não deve ser objeto de seleção, promoção ou classificação, mas garantia
do trabalho pedagógico que efetive:
✓

Observação, crítica e criativa das atividades, brincadeiras e
interações das crianças no cotidiano;

✓

Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças;

✓

A continuidade dos processos de aprendizagens por meio de
estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos
pela criança;

✓

Documentação especifica que permita às famílias conhecer o
trabalho da instituição juntos às crianças e os processos de
desenvolvimento e aprendizagem na Educação Infantil;

✓

Não retenção nesta etapa de ensino.

A observação realizada pelo(a) professor(a), deve contemplar as singularidades de
cada criança e do grupo, considerando a diversidade étnica, racial, gênero e cultural, em
diferentes situações e espaços do cotidiano: refeitório, banheiro, corredor, solário, parque,
sala, dentre outros. Essa observação também deve ser articulada com os (as) demais
professor(as) que atuam com o mesmo grupo de crianças. Haja vista que a

avaliação se
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realiza através de observação em sala de aula, do registro, da reflexão e do diálogo,
centrada nas manifestações de cada criança, representando o acompanhamento no
cotidiano,

esta

deve

ser

processual,

destinada

a

auxiliar

no

processo

de

ensino/aprendizagem, fortalecendo a autoestima das crianças.
De acordo com as DCNEI (2010), a criança constrói sua identidade pessoal e coletiva,
na percepção de si mesma e do outro, nas brincadeiras, no faz de conta, nas
experimentações, vivências, narrativas e investigações, entre tantas outras vivências. Dessa
maneira, a forma como essas experiências são planejadas, organizadas e avaliadas,
considerando os espaços, tempos de permanência, materialidades e relações, podem se
constituir em potenciais contextos de aprendizagem, expressos na forma como a criança
aprende, interage e vivencia descobertas.
Os instrumentos a serem utilizados requerem o acompanhamento do desenvolvimento
da criança em seu tempo, sem comparações ou expectativas falsas por parte do(a)
professor(a), mas antes, através do olhar sensível e abrangente saber articular ações
planejadas para promover este processo de avanços progressivamente alcançados,
descobrindo em seu percurso, conquistas e curiosidades na relação da criança/ criança,
criança /família e criança/ adulto.
Para tanto, cabe ao professor utilizar materiais propícios para as crianças, estimular a
produção individual e coletiva, com registros acerca do que é observado, por exemplo, as
fotografias, desenhos, álbuns, gravação de voz, vídeos, relatórios, exposições das
experiências e produções das crianças, desde bebês, e registros sobre estas, relatórios,
pareceres, portfólios, cadernos a duas mãos, dentre outros.
Na avaliação da Educação Infantil, mais do que o material em si, quanto a sua estética,
deve-se considerar o quanto ele narra sobre as crianças, o que permite conhecer e refletir
sobre os caminhos trilhados e os que estão por trilhar.
Por conseguinte, o resultado dessa avaliação é fundamental para que o educador
reveja suas intervenções e práticas pedagógicas, mantendo um registro do desenvolvimento
e das aprendizagens das crianças, com foco nos progressos, necessidades e experiências
vividas pelos educandos. Nesta perspectiva, o educador deverá agir como mediador de cada
conquista

alcançada

pela

criança

e

como

favorecer

novos

desafios.

Ainda no que se refere às crianças, a avaliação deve permitir que elas acompanhem
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suas conquistas, pontos que devem ser estimulados para melhorar a aprendizagem ao longo
desse processo.
O educador, tendo como referência o resultado da avaliação, deve planejar estratégias
para a reorganização da prática pedagógica. Os registros das ações cotidianas subsidiarão
a análise e reflexão do processo avaliativo, devendo construir indicadores avaliativos,
pareceres e/ou outros recursos.
Nesse contexto, devem ser elencados objetivos que contemplem o cuidar e o educar
em todos os momentos de permanência das crianças nas instituições, desde o acolhimento,
passando por atividades que envolvam a alimentação, higiene, atividades pedagógicas em
sala, pátio interno e externo, tornando essas práticas cada vez mais coerentes com os
princípios e concepções da Educação Infantil.
O processo de avaliação da aprendizagem necessita ocorrer continuamente,
consistindo na observação das interações, na construção das competências cognitivas da
criança, suas experiências socioculturais e nas etapas de estruturação de seu pensamento.
As reuniões avaliativas, por sua vez, propiciam momentos de reflexão e diálogo entre
os educadores, gestão escolar e coordenação pedagógica. Logo, essas reuniões são
destinadas para avaliação e deliberação sobre o desenvolvimento das crianças e, se
necessário, redirecionar o trabalho. Esse procedimento é de fundamental importância, pois
permite identificar as conquistas alcançadas pelos educadores, as ações que deverão ser
realizadas para superar os desafios no ensino e em toda parte institucional, tais como
recursos humanos, recursos financeiros e qualidade no trabalho, entre outros.
A avaliação possibilita que o educador entenda o processo de desenvolvimento de cada
criança, transformando isso em metas a serem seguidas, partindo do conhecimento já
adquirido, sabendo aproveitar tudo o que ela já possui. Portanto, o processo de ensino e
aprendizagem necessita considerar os vários interesses e curiosidades das crianças, suas
vontades de exploração do mundo, respeitando sua identidade. A observação é a ferramenta
de aprendizagem do olhar sensível do professor e envolve atenção. O professor deve
observar e registrar criticamente as experiências, brincadeiras e interações das crianças no
cotidiano, seus modos particulares de expressão, de construção do pensamento e do
conhecimento, seus potenciais, interesses e necessidades.
É direito e dever da família acompanhar todo o desenvolvimento da aprendizagem de
seus filhos, que incluem os avanços, conquistas ou eventuais problemas, a fim de
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compreender todo o processo educativo, seus objetivos e as ações desenvolvidas pela
instituição. Sendo assim, compete à instituição escolar, no intuito de compartilhar com as
famílias os resultados obtidos, planejar e organizar momentos para estas ações de interação.

Para acompanhar e avaliar as crianças, é importante a
observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada
uma, dos grupos, das brincadeiras e interações entre elas no
cotidiano. Além disso, é fundamental a utilização de múltiplos
registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias,
desenhos, álbuns etc.), em diversificados momentos. Conhecer as
preferências das crianças, a forma de elas participarem nas
atividades, seus parceiros prediletos para a realização de diferentes
tipos de tarefas, suas narrativas podem ajudar o/a professor/a a
reorganizar as atividades de modo mais adequado, ao alcance dos
propósitos infantis e das aprendizagens coletivamente trabalhadas [...]
(BRASIL, 2009, p.17).

As formas de documentar os processos de aprendizagens, e das vivências cotidianas das
crianças, sugerem uma nova forma de conceber o planejamento, o currículo e a
avaliação.
Luciane Pommer Severo

6.4

TEMPOS DE VIDA... CICLOS E CONTINUIDADES... SERES EM
TRANSFORMAÇÃO:

COMO

OCORRE

A

TRANSIÇÃO

E

SUAS

EXPRESSÕES NA VIDA DA CRIANÇA?
Quando a lua chega
de onde mesmo que ela vem? Quando a gente nasce já
começa a perguntar: Quem sou?
Quem é?
Onde é que estou?
Mas quando amanhece quem é que acorda o sol?
Quando a gente acorda já começa a imaginar pra onde
é que eu vou?
Qual é?
No que é que isso vai dar?
(Palavra Cantada)
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A vida é naturalmente repleta de mudanças, mas é no processo de inserção e
adaptação do ser humano que acontece a aprendizagem, transformação e evolução pessoal
do indivíduo, no contexto social. Para que o desenvolvimento de cada situação aconteça de
maneira saudável e produtiva, é imprescindível que o processo de transição, de um campo
para o outro, seja organizado de maneira a atender as necessidades e fornecer segurança
física e psicossocial à pessoa que está vivendo essa transição.
Na Educação Infantil, p processo de transição ocorre de formas variadas. Primeiro,
representando a transição que acontece quando a criança vivencia a passagem do ambiente
familiar para a escola. Segundo, quando a criança desenvolve seus movimentos e
circulações no cotidiano da escola, entre uma ação e outra e, por conseguinte com a
passagem de uma fase para outra. Em terceiro, quando a criança vivencia a passagem da
Educação Infantil para o Ensino Fundamental e, que precisa ser acompanhada, por
continuar por um bom tempo sendo criança e necessitando das mediações dos educadores
e família para suas aquisições individuais.
Como primeira etapa da educação básica, que se conclui aos 5 anos e 11 meses
completos e se caracteriza como tempo rico em desenvolvimento, aprendizagens e
descobertas, no qual a criança vivencia muitas experiências que integram o currículo em
suas dimensões cognitiva, psicomotora, socioafetiva e cultural. Segundo as orientações das
DCNEIs (2010), no contexto educativo e escolar a criança pequena é considerada sujeito de
seu desenvolvimento, protagonista em seu processo de ensino e aprendizagem, que
reelabora e constrói conhecimento qualitativa e continuamente, mediante interações e
brincadeiras, imbuídas de múltiplas linguagens, sentido e afetividade.
É importante garantir o equilíbrio entre as mudanças que ocorrem entre criançafamília-escola, também nos trabalhos pedagógicos, na integração e continuidade dos
processos de aprendizagens pela criança.
No processo de transição da Educação Infantil, faz-se necessário por parte do(a)
professor(a) compreender as singularidades e as diferentes relações que a criança tem com
o espaço, ambiente, pessoas e o conhecimento, respeitando o seu ritmo e tempo de
adaptação e interação social. Ao ingressarem na creche, os bebês vivenciam um conjunto
de transformações, que vão além da separação da família, especificamente mudanças em
nível do espaço e da organização, das rotinas e das pessoas com quem interagem.
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Na promoção da transição com segurança, é essencial estabelecer estratégias
pedagógicas de acolhimento e adaptação, considerando, em cada etapa, o conhecimento
e as práticas que a criança sabe e é capaz de realizar, na perspectiva de continuidade de
seu percurso educativo. Sendo assim, deve-se também organizar experiências que envolvam
a família, ofertando oportunidade de conhecer aos poucos os trabalhos realizados.
Na transição da Educação Infantil a equipe pedagógica precisa de um planejamento
bem estruturado, capaz de permitir ao(a) professor(a) antever as situações que requeiram
intervenção pedagógica preventiva, no intuito de dissipar medos, angústias e ansiedades.
Para isso pode-se usar informações obtidas no diálogo com a família, professor(a) do ano
anterior, relatórios, portfólios ou outros registros, que permitam aprofundar o conhecimento
sobre as vivências da criança em etapas anteriores. Por outro lado, estas estratégias
oferecerão segurança às crianças, quando estas enfrentarem situações desconhecidas.
Assim, deixando de ser amedrontadoras, a sensação de perda dá espaço para novos
ganhos, promovendo o desenvolvimento de suas aprendizagens.

As transições vividas pela criança em seu
percurso escolar compõem a sua
caminhada ao mesmo tempo que lhes
oportuniza encantamentos e desafios.
Ângela Maria Sabião Damasio

Cada etapa possui, assim, uma
dinâmica específica e traz novos
desafios que serão também
estruturantes e constitutivos de todo
o desenvolvimento infantil.
Deolinda Maria Marques
Pereira

Neste sentido, cada período de transição para a criança se reveste de permanências
e deslocamentos, e deve ser entendido como um processo de colaboração, em que há a
necessidade de valorização do potencial adaptativo acumulado ao longo do tempo, da
continuidade de atividades pedagógicas, a integração entre famílias e professores e a
participação ativa das crianças, fatores esses que se fazem determinantes para que o
processo de transição aconteça de forma afetiva, efetiva e tranquila, pois estes são aspectos
fundamentais para o êxito de todos.
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6.5

DAS COTIDIANEIDADES ÀS ESPECIFICIDADES DA VIDA DAS CRIANÇAS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Caminhante, são teus rastros o caminho, e nada
mais caminhante, não há caminho, faz-se caminho
ao andar.
MACHADO apud BENTO, 1985

A Educação Infantil, direito das crianças e das famílias e dever do Estado
(BRASIL, 1996), tem como finalidade o desenvolvimento integral das crianças. O
cuidado e a educação das crianças são responsabilidade compartilhada entre a escola
e as famílias e por isso requerem a articulação entre a educação e outras áreas como
a saúde e a assistência social. Para que as instituições de Educação Infantil cumpram
com sua função sociopolítica e pedagógica e se tornem um espaço privilegiado de
convivência, de construção de sentidos e identidades e de ampliação de saberes, é
necessário contemplar em seu cotidiano os seguintes elementos estruturantes:

6.5.1

DIALOGANDO SOBRE O PROCESSO DE INSERÇÃO DAS
CRIANÇAS
Somente

ampliando

o

espaço

da

fala,

de

rememoração e possibilitando acesso aos diversos
saberes, a escola estará possibilitando o não
apagamento das diferenças, a não cristalização dos
papéis, a não restrição aos conhecimentos formais;
estará, assim, possibilitando mudar a história.
(LEITE, 1996)

O começo da vida escolar da criança é considerado um período de extrema
sensibilidade, tanto para ela quanto para a família, visto que a separação a princípio,
mesmo compreendida pelo adulto, é conflituosa para ambas. A inserção é compreendida
como o momento em que a criança ingressa na instituição e exige maior compreensão de
todos os envolvidos. Por isso é essencial que ao receber a criança, os docentes tenham um
olhar diferenciado para esta criança e busque compreender suas reações e comportamentos,
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como tristeza, alegria, isolamento, choro, sorrisos e outros, pois além das mudanças em
suas rotinas, há a inserção em ambiente novo e desconhecido.
A inserção da criança no ambiente escolar, com idade entre 0 e 3 anos, deve acontecer
de forma gradativa, para haver tempo de acomodação e adaptação à nova situação. O
ideal é que a instituição de Educação Infantil estabeleça em seu cronograma, que a recepção
destas crianças deve ocorrer ao longo de no máximo vinte dias, a contar o início do ano
letivo, para formação/agrupamento da turma. Assim, é importante que além da inserção,
seja viabilizada a interação com as pessoas adultas, outras crianças e o ambiente.
De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil vol. 01
(1998, p. 79-80):
O ingresso das crianças nas instituições pode criar ansiedade tanto para
elas e para seus pais como os professores. As reações podem variar
muito, tanto em relação às manifestações emocionais quanto ao tempo
necessário para se efetivar o processo.

Neste início de sua jornada escolar, a participação da família junto a instituição de
Educação Infantil é muito importante para o sucesso e satisfação da criança. Durante o
diálogo com a família, momento em que os pais vão até a instituição, estes, devem ser
orientados sobre o regime de funcionamento (regras e normas administrativas) e o trabalho
de educar e cuidar, que é desenvolvido com a criança, fortalecendo assim a sua confiança
perante a instituição.
As informações que os pais fornecerem à instituição, durante a entrevista, são
essenciais para conhecer a família, porque se obtém dados em relação aos seus costumes,
crenças, cultura, identidade, singularidade e característica étnico-racial, linguística e
religiosa.
Assim, a Instituição de Educação Infantil deve ter em seu planejamento, ações que
permitam à família maior aproximação da vida escolar de seu(a) filho(a), para que ela
compreenda o processo de escolarização, a importância para o bom desenvolvimento
integral da criança e um aliado/auxiliar em todo o trabalho educativo,
6.5.2

POSSIBILIDADES DA DINAMICA DE ACOLHIMENTO NAS
INSTITUIÇÕES
Andar algum passo, a cada dia, na direção
traçada é tão importante como debater o
rumo e questionar se caminhamos nele.
(GANDIN, 1994)
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O acolhimento pode ser definido como o período em que a criança e a família são
recebidas pelos profissionais da educação. Esse acolhimento, de responsabilidade dos
profissionais da escola, é um acontecimento especial, delicado e importante, principalmente
para a criança.
A recepção é muito significativa para a família, pela evidência da separação. No caso
específico da família que se utiliza da creche para viabilizar a atividade laboral dos pais,
torna-se mais evidente o sentimento de culpa por não dar dispensar a mesma atenção para
o (a) filho(a), inclusive esta ideia ainda vinculada à concepção de que a creche é um espaço
apenas para cuidar de crianças.
Por conseguinte, seja qual for a situação, o principal aspecto a considerar é que, para
a criança, esse é um momento também frustrante, mesmo que ela não expresse nenhuma
reação e que já tenha conhecimento do ambiente. Portanto, a acolhida da criança deve ser
calorosa, meiga, paciente e fraterna pelos profissionais da educação, para que ela perceba
o cuidado e carinho dos profissionais que a recebe, para que seja estabelecida a segurança
necessária para desejar e se sentir tranquila no ambiente escolar.
No que diz respeito aos pais, a separação é um desafio e a instituição deve assegurar
ações e estratégias no planejamento pedagógico, que estreitem laços entre família-escola,
contribuindo para a família se estruturar para vivenciá-la, de maneira que torne o processo
menos traumático possível, transmitindo segurança e carinho à criança e à família.
O acolhimento, extrapolando a ideia única de recepção, deve acontecer todos os dias
na entrada, na saída e após longos períodos em que a criança não frequentar a instituição,
seja por motivo de doença, férias, quando acontece algum imprevisto ou quando ela sai
mais tarde da instituição do que as demais crianças. A criança deve se sentir acolhida em
todos os momentos que estiver no ambiente escolar ou precisar sair dele, para sentir que
neste ambiente os profissionais estarão sempre a serviço do seu bem estar físico, social e
cognitivo.
6.5.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO NA
REALIDADE DAS INSTITUIÇÕES
“Vir a frequentar um novo ambiente, provoca
entusiasmo pela novidade,
como também certa preocupação, ansiedade
ou medo.” (SILVA, 2011).
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A adaptação faz parte do desenvolvimento humano, pois estamos continuamente nos
ambientando a novos momentos, situações e novos ambientes. Esse processo é mais
delicado para a criança, pois, além da adaptação propriamente dita, ela necessita obter
conhecimento sobre uma série de situações comuns do dia-a-dia, que ainda são
desconhecidas em seu mundo e que ela não compreende, necessitando de assimilação. Para
isso, o educador deve ser o mediador dos acontecimentos que, para ele, parecem ser simples
e corriqueiros, mas para a criança será inédito.
De acordo com Moreira (2010, p. 29):
(...) a adaptação se refere a um processo ativo e de mão dupla, que
envolve aos mecanismos de assimilação e acomodação. Assim, na
assimilação o sujeito transforma o meio (físico e social) e na
acomodação ele se transforma devido às exigências do meio.

Cada indivíduo é um ser único e pode reagir de diferentes maneiras, porém, uma
boa organização pedagógica do trabalho e um planejamento institucional bem
elaborado podem contribuir nesse processo, oferecendo às crianças maior segurança
no ambiente escolar.
Para enriquecer as experiências cotidianas das crianças, é preciso desenvolver
ações e projetos educacionais de integração entre famílias e instituições. Essa parceria
promove vínculos que favorecem o respeito mútuo, confiabilidade e trabalho
colaborativo, fundamental para o sucesso da educação da criança. Pais, responsáveis
e educadores necessitam ser grandes parceiros na caminhada da formação
educacional do ser humano, pois tais relações colaboram na identificação da cultura
popular da criança e da família.
Assim, para que as crianças tenham êxito na adaptação do ambiente escolar, é
de fundamental importância um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a
continuidade das aprendizagens e o acolhimento atencioso, de modo que o ingresso
na nova etapa se construa por meio de ações pedagógicas dinâmicas e significativas.
O ingresso da criança pequena na creche representa
também uma adaptação ao novo contexto social que
está sendo inserida, e que lhe apresenta
possibilidades diversas de experimentações e
interações.
Eslivaine Severino Barboza Peres
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6.5.4 APROXIMAÇÕES PARA A CONCRETIZAÇÃO DO CAMINHAR
JUNTOS: FAMÍLIAS E INSTITUIÇÕES INFANTIS
O real não está nem na saída nem na
chegada; ele se dispõe pra gente é no meio
da travessia.
(GUIMARÃES ROSA)

As crianças constroem seu conhecimento a partir das relações que estabelecem
com as pessoas mais próximas. A família é o primeiro espaço de convivência do ser humano,
sendo um ponto de referência fundamental para a criança pequena. É na família que elas
aprendem e incorporam os valores éticos, vivenciam experiências carregadas de significados
afetivos, representações, juízos e expectativas que podem ser atendidas ou frustradas.
Criança-família-professor, no início das atividades escolares passam por um processo
delicado de integração. Porém, desses três atores, o único que tem que ter intencionalidade
pedagógica é o professor que, em parceria com seus outros colegas professores e com a
gestão escolar, devem possibilitar:
... flexibilidade na rotina das crianças, que envolvem sono,
alimentação; presença das famílias durante os primeiros
dias, de acordo com a necessidade das crianças, que
transmite segurança e as ajuda a explorar e conhecer a
nova turma/o novo ambiente. (ROSSETTIFERREIRA;
VITORIA; GOULARDINS, 2011, p. 51)

A educação inicial se dá na família, mas também na comunidade e cada vez mais
cedo na escola, em virtude da entrada das mulheres no mercado de trabalho, tornando
ainda mais necessária a criação de instituições de Educação Infantil com caráter
complementar à educação familiar, buscando a interação entre as duas instâncias, sendo
essencial para um trabalho de qualidade. A família, por sua vez, como importante grupo
social onde as crianças estão inseridas desde muito cedo, é responsável pela transmissão de
valores, crenças e significados presentes nas sociedades (KREPPNER, 2000).
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reafirma, em seus termos, que a família
é a primeira instituição social responsável pela efetivação dos direitos básicos da criança.
Dessa forma, as instituições de Educação Infantil precisam estabelecer um diálogo aberto
com as famílias, considerando-as como parceiras e interlocutoras no processo educativo. No
Documento Curricular do Estado de Mato Grosso consta:
Com o objetivo de enriquecer as experiências cotidianas das crianças, é preciso ações e
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projetos educacionais de integração entre famílias e instituições. Essa parceria promove
vínculos que favorecem um clima de respeito mútuo, confiabilidade e trabalho
colaborativo, fundamental para o sucesso da educação da criança. Pais/ responsáveis
e educadores necessitam ser grandes parceiros na caminhada da formação educacional
do ser humano, tais relações colaboram na identificação da cultura popular da criança
e de sua família. (2018, p. 22. )

A parceria com a família deverá basear-se na cooperação, no respeito e na confiança.
É imprescindível para o sucesso da educação das crianças esta articulação, uma vez que um dos
nossos objetivos é a prática de educação e cuidado na perspectiva da integração dos aspectos físicos,
emocionais, afetivos, cognitivo/linguísticos e sociais da criança, entendendo-a como um ser em
formação.

É sabido que as famílias se organizam das mais diferentes maneiras, com diferentes
culturas, crenças, valores e costumes.
O ambiente familiar também possibilita aprendizagens diversas às
crianças, que envolvem desde a resolução de conflitos e o controle
de emoções à expressão de sentimentos nas relações interpessoais
ao lidar com a diversidade e em situações de adversidades vividas
(WAGNER, RIBEIRO, ARTECHE & BORNHOLDT, 1999).

O trabalho com a diversidade amplia os horizontes tanto da criança quanto do
professor. De acordo com RCNEI:
Visões mais atualizadas sobre a instituição familiar propõem que
se rejeite a ideia de que exista um único modelo. Enfoques teóricos
mais recentes procuram entender a família como uma criação
humana mutável, sujeita a determinações culturais e históricas que
se constitui tanto em espaço de solidariedade, afeto e segurança
como em campo de conflitos, lutas e disputa. (RCNEI, vol.1 p. 75).

É crucial que as instituições de Educação Infantil respeitem e valorizem a cultura das
distintas famílias envolvidas no processo educativo, assim também aprendam a lidar com as
diferenças sociais marcadas por profundas desigualdades em nosso país. Com atendimento
de qualidade, a Educação Infantil poderá se constituir como fator de democratização da
nossa sociedade.
O currículo por campos de experiências defende a necessidade de se conduzir o trabalho
pedagógico na Educação Infantil por meio da organização de práticas abertas às iniciativas,
desejos e formas próprias de agir das crianças, e que são mediadas pelos professores,
constituindo um rico contexto de significativas aprendizagens. Assim, os campos de
experiências apontam para a imersão da criança em situações em que constroem noções,
afetos, habilidades, atitudes e valores, e constituem sua identidade. Eles mudam o foco do
currículo da perspectiva do professor para a perspectiva da criança, que empresta um
sentido singular às situações que vivencia e efetiva aprendizagens (BRASIL/MEC, 2018, p.13).
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7

REVENLANDO A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO A PARTIR DOS
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

Assim como o Documento Curricular de Mato Grosso, o Documento Curricular da
Educação Infantil de Lucas do Rio Verde/MT também tem sua organização em consonância
com o que estabelece a Base Nacional Comum Curricular, orientando a partir dos campos
de experiências, conforme já sugerido nas DCNEI (2009), em seu Art. 3º (p. 97):
O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas
que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental,
científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de
crianças de 0 a 5 anos de idade.

A partir das DCNEI (2009, p. 99), em seu artigo 9º, as práticas pedagógicas, tendo
como eixos as interações e as brincadeiras, devem garantir experiências que:
I – Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da
ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que
possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e
respeito pelos ritmos e desejos da criança;
II – Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de
expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
III – Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de
apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio
com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos;
IV – Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações
quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais;
V – Ampliem a confiança e a participação das crianças nas
atividades individuais e coletivas;
VI – Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a
elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado
pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar;
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VII – Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e
grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de
identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade;
VIII – Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o
questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em
relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza;
IX – Promovam o relacionamento e a interação das crianças com
diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas,
cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura;
X – Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o
conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na
Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais;
XI – Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das
manifestações e tradições culturais brasileiras;
XII – Possibilitem a utilização de gravadores, projetores,
computadores, máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos
e midiáticos.
A organização por campos de experiências propõe que o trabalho pedagógico
aconteça a partir de um olhar atento sobre a criança, pensando no que ela gosta, o que
sabe, como pensa o mundo, o que pensa sobre o mundo, como se manifesta e o que deseja
saber, a fim de executar uma prática pedagógica na qual ela seja protagonista de sua
aprendizagem.
Nesse sentido, as ações planejadas pelo professor devem ter intencionalidade
educativa, e devem focar na organização de experiências que permitam às crianças
articularem e conhecerem a si, o outro, a natureza, a cultura e a produção científica por
meio das interações e brincadeiras (BRASIL, 2017).
Como orienta a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017, p. 37): “Parte do
trabalho do professor é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto
das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o
desenvolvimento pleno das crianças”.
Neste sentido, organizar o cotidiano da Educação Infantil, implica em reconhecer as
crianças enquanto seres competentes e envolve-las na significação das práticas,
reconhecendo-as a partir de suas peculiaridades, de seus desejos, necessidades e
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construções de leitura e identificação de mundo. Para isso, é fundamental reconhecer que a
dinâmica de organização do Currículo por Campos de Experiências defende a necessidade
de se conduzir o trabalho pedagógico na Educação Infantil por meio da organização de
práticas abertas às iniciativas, desejos e formas próprias de agir das crianças, e que são
mediadas pelos professores, constituindo um rico contexto de significativas aprendizagens.
Assim, os campos de experiências apontam para:
a imersão da criança em situações em que constroem noções,
afetos, habilidades, atitudes e valores, e constituem sua
identidade. Eles mudam o foco do currículo da perspectiva do
professor para a perspectiva da criança, que empresta um
sentido singular às situações que vivencia e efetiva
aprendizagens (BRASIL/MEC, 2018, p.13).

Pensar em um currículo organizado por campos de experiência é compreender que
esses campos se articulam entre si, que não tenha uma fragmentação e/ou divisão. Esses
campos de experiências são organizados por meio dos eixos norteadores: as interações e as
brincadeiras. É importante destacar que nos momentos da jornada da criança na Educação
Infantil, as experiências de todos os campos resultarão numa aprendizagem significativa,
perpassando a acolhida inicial, a alimentação, a participação no planejamento, os encontros
com as famílias e demais vivências. Conforme a BNCC(2017), são cinco os campos de
experiências

para

os

bebês,

crianças

bem

pequenas

e

crianças

pequenas:

✓ O eu, o outro e o nós;
✓ Corpo, gestos e movimentos;
✓ Traços, sons, cores e formas;
✓ Escuta, fala, pensamento e imaginação;
✓ Espaços,

tempos,

quantidades,

relações

e

transformações.

FONTE: Base Nacional Comum Curricular, 2017
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As ações pedagógicas em nossas
instituições são centralizadas na
criança como protagonista do
processo de desenvolvimento.

Com a organização dos Campos de
Experiências planejamos o cotidiano onde
as crianças possam interagir, brincar,
conversar, construir, aprender e a vivenciar
situações cooperativas.

Mary Tacyana Alves Clemente

Carlise Pelissari Zacarias de Godoi

Também devem ser garantidos direitos gerais de aprendizagem e desenvolvimento na
Educação Infantil (BNCC, 2017), sendo eles:

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando
diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à
cultura e às diferenças entre as pessoas.

Brincar

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

parceiros (crianças e adultos) de forma a ampliar e diversificar suas possibilidades de acesso
a produções culturais. A participação e as transformações introduzidas pelas crianças nas
brincadeiras devem ser valorizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seus
conhecimentos,

sua

imaginação,

criatividade,

experiências

emocionais,

corporais,

sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.

Participar ativamente,

com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da

gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das
atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos
ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e
se posicionando.

Explorar

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

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora
dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades: as artes, a
escrita, a ciência e a tecnologia.
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Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções,
sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de
diferentes linguagens.

Conhecer-se

e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de
cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu
contexto familiar e comunitário.
FONTE: Base Nacional Comum Curricular, 2017, p. 42

Além de assegurados os direitos de aprendizagem e organização por campos de
experiências, reconhece-se que cada faixa etária possui suas especificidades e, de acordo
com a BNCC, essas faixas etárias estão divididas em três grupos, sendo:

Creche

Bebês (zero a 1
ano e 6 meses)

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

Pré-escola
Crianças pequenas (4
anos a 5 anos e 11
meses)

FONTE: Base Nacional Comum Curricular, 2017, p. 42

Dessa forma, é necessário assegurar às crianças condições para que aprendam em
diversas situações, assumindo um papel ativo, em ambientes que sejam desafiadores e
motivadores, nos quais possam assumir o protagonismo de sua aprendizagem e construir
significados sobre si, os outros e o mundo social e natural.
Os objetivos de aprendizagem propostos para cada grupo etário estão apresentados
nos campos de experiências, como forma de sistematizar e pensar no planejamento das
ações pedagógicas. Enfatizamos que esses objetivos não podem ser pensados de forma
rígida e sequencial, pois devem ser consideradas as especificidades e necessidades de cada
criança. Assim, a organização dos grupos etários deve seguir as orientações da LDB
(9394/1996) e dos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação.
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O documento segue a organização proposta pela BNCC (2017), em que cada objetivo
de aprendizagem e desenvolvimento é identificado por um código alfanumérico com a
seguinte composição:
As duas primeiras letras (EI) indicam a primeira etapa da Educação Básica Educação
Infantil.
Os dois primeiros números indicam o grupo por faixa etária, ou seja:
01 = Bebês

(Zero a 1 ano e 6 meses),

02 = Crianças bem
pequenas

(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

03 = Crianças pequenas

(4 anos a 5 anos e 11 meses).

O segundo par de letras indica um dos campos de experiências:
EO

O eu, o outro e o nós

CG

Corpo, gestos e movimentos

TS

Traços, sons, cores e formas

EF

Escuta, fala, pensamento e imaginação

ET

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

O último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do
campo de experiências para cada grupo/faixa etária. No entanto, a sequência dos códigos
alfanuméricos não sugere ordem ou hierarquia entre os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento.
Importante destacar que os campos de experiência não obedecem a uma ordem de
prioridades, mas articulam-se entre si. Ao realizar a leitura dos objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento na Educação Infantil, o professor deve estar atento com a inter-relação
entre os campos, evitando a fragmentação e a descontinuidade do trabalho pedagógico.
A seguir, apresentamos cada um dos campos de experiências, saberes, aprendizagem,
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento pensados a partir das especificidades do
contexto do trabalho, com cada etapa de ensino da rede municipal, de forma a potencializar
a ação pedagógica nas instituições de Educação Infantil.
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7.1

RECONHECENDO COMO CAMPO DE EXPERIÊNCIA “O EU, O OUTRO E
O NÓS (EO)”

Na definição do campo de experiência O EU, O OUTRO E O NÓS (EO), o ensino do
município de Lucas do Rio Verde-MT, de acordo com a BNCC, compreende que os direitos
da criança precisam ser assegurados desde a organização dos ambientes educativos, do
espaço e do tempo, de modo a promover oportunidades de se conhecer e se relacionar,
autonomamente.
Nesse sentido, a construção de identidade – O EU – pela criança é fundamental para
o seu desenvolvimento e acontece durante toda a vida, devendo ser priorizado na Educação
Infantil e demanda uma atenção especial no processo educacional. O campo O EU, O
OUTRO E O NÓS possibilita à criança se relacionar – O OUTRO – com outras crianças e
com adultos e, nessa convivência, desenvolver formas amorosas, afetivas, cooperativas,
democráticas, ampliando a confiança e a participação do educando nas atividades
individuais e coletivas – O NÓS. Esses conceitos ampliam o olhar das crianças para a
existência de outros ambientes sociais, outras culturas, lugares, costumes diferentes dos seus,
envolvendo noções de equidade, de não discriminação de outros seres humanos e de
preservação do Planeta.
A BNCC assim descreve o campo de experiências:

O Eu, o Outro e O Nós
(Eo):
O eu, o outro e o nós - É na interação com os pares e com adultos que as
crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão
descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros
pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família,
na instituição escolar, na coletividade), constroem percepções e questionamentos
sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando-se
como seres individuais e sociais. Ao mesmo tempo que participam de relações
sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de
autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez,
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na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem
em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida,
diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes,
celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de
perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e
reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos.
FONTE: Base Nacional Comum Curricular, 2017, p. 38

7.1.1

Conviver

OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM NO CONTEXTO
DO CAMPO DE EXPERIÊNCIAS O EU, O OUTRO E O
NÓS.

com crianças e adultos em pequenos grupos, reconhecendo e

respeitando as diferentes identidades e pertencimento étnico-racial, de gênero e
religião de seus parceiros.

Brincar

com

diferentes

parceiros

desenvolvendo

sua

imaginação

e

solidariedade.

Explorar

diferentes formas de interagir com parceiros diversos em situações

variadas, ampliando sua noção de mundo e sua sensibilidade em relação aos
outros.

Participar ativamente das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao
cuidado de si e do ambiente, como das relativas às atividades propostas pelo (a)
professor (a).

Expressar

as outras crianças ou aos adultos suas necessidades, emoções,

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, oposições.

Conhecer-se

e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizando suas

características e as das outras crianças e adultos, aprendendo a identificar e
combater atitudes preconceituosas e discriminatórias.
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7.1.2

MAPA ESTRUTURANTE DO CAMPO DE EXPERIENCIA O EU, O OUTRO E O NÓS

Segue organizador curricular, do campo de experiência O EU, O OUTRO E O NÓS,
para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, contendo a inclusão de “saberes
e conhecimentos” como elementos que marcam a intencionalidade das práticas docentes e
os objetivos estabelecidos pela BNCC e ampliações e/ou complementações.
BEBÊS
SABERES E
CONHECIMENTOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Autonomia
Eu, regras e valores

(EI01EO01) Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos.

Autoestima.

Conhecer e reconhecer seus familiares e outras pessoas do convívio social.
Conviver e construir vínculos afetivos com as crianças e adultos.
Explorar sua imagem comparando-a com a imagem de outras pessoas.
Participar do cuidado com o próprio corpo realizando ações simples de higiene corporal.
Expressar emoções, desejos, preferências e sentimentos.
Conviver, expressar-se e reconhecer-se ao ser chamada pelo nome.
Participar das brincadeiras de diferentes épocas e culturas.
Brincar sozinha e com o outro, compartilhando brinquedos e espaços.
Participar, com independência e autonomia, de situações vivenciadas no cotidiano escolar.
Explorar materiais para a construção da sua identidade e das outras crianças.
Conviver com crianças com faixas etárias diferentes.
Conviver, respeitando o espaço do outro.
Comunicar por meio da linguagem oral e corporal evidenciando o desenvolvimento da
mesma.

Socialização.
Identidade: (construção
do eu).
Comunicação oral e
corporal.
Membros da Família
Família e Escola;
Rotina e Despedida
Escolar

Esquema corporal.
Expressividade.
Autonomia: Gostos e
preferencias
Socialização.
Música e dança.
Características Físicas

Autonomia

(EI01EO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e
interações das quais participa.
Explorar o próprio corpo na perspectiva de conhecê-lo, sentindo os seus movimentos,
ouvindo seus barulhos, conhecendo suas funções e formas de funcionamento.
Conhecer as nomeações das partes do corpo.
Brincar com sua própria imagem no espelho.
Participar de experiências em que o professor realiza movimentos com o seu corpo.
Participar de brincadeiras que estimulem a relação com o outro.
Explorar, segurar e examinar objetos.
Participar progressivamente de ações de engatinhar, andar, levantar, sentar,
carregar, rastejar e outros.
Conhecer brincadeiras com obstáculos que permitam empurrar, rodopiar,
balançar, escorregar, equilibrar-se, arrastar, engatinhar, levantar, subir, descer, passar
por debaixo, por cima, saltar, rolar, virar cambalhotas, perseguir, procurar, pegar.
Conviver e construir vínculos afetivos com as crianças e adultos.
Brincar livremente e quando orientada realizar jogos de comando.
Expressar emoções, desejos, preferências e sentimentos.
Estimular a criança a escolher suas preferências (brinquedos, brincadeiras e espaços
educativos).
(EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços,
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Identidade. Diversidade.
Socialização.
Participação.
Atitudes de cuidado
consigo mesmo e o outro.
Recursos tecnológicos e
midiáticos.

materiais, objetos, brinquedos.
Conhecer e relacionar-se com as crianças e profissionais da instituição.
Conviver com crianças de diferentes turmas, em situações coletivas e pequenos grupos.
Explorar o mundo físico e social por meio de todos os sentidos.
Participar de jogos interativos com adultos e crianças.
Expressar-se por meio de diferentes linguagens.
Brincar com jogos de regras simples.
Brincar com o outro, compartilhando brinquedos e espaços.
Conhecer o próprio nome como elemento de sua identidade ao ser chamado e/ou
identificando seus objetos pessoais.
Explorar objetos de nossa cultura tecnológica: livros, rádio, gravador, máquina de calcular,
telefone, entre outros, interagindo com as demais crianças.
Expressar dúvidas, sensações, preferências, vivências, ideias, vontades e sentimentos.
(EI01EO04) Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios,
palavras.

Comunicação verbal,
expressão e sentimentos.
Autonomia.
Identidade.
Participação.
Socialização.
Comunicação verbal,
expressão e sentimentos.

Expressar-se fazendo uso de diferentes formas, buscando contato e atenção durante as
situações de interação.
Expressar desejos e necessidades utilizando gestos e movimentos.
Brincar com o outro compartilhando brinquedos e espaços.
Conviver, expressar-se e reconhecer-se ao ser chamada pelo nome.
Participar de atividades individuais e coletivas.
Explorar materiais para a construção da sua identidade e das outras crianças.
Conhecer o nome próprio como elemento de sua identidade.
Participar de momentos que evidenciem a comunicação verbal, expressão e sentimentos.
(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de
alimentação, higiene, brincadeira e descanso.

Corpo humano.
Atitudes de cuidado com o
corpo.
Hábitos alimentares, de
higiene, sono e de
descanso.
Expressão corporal.

Hábitos e atitudes para a
vida em sociedade.
Respeito à individualidade
e à diversidade.
Regras de convívio social.
Eu e a escola; Família e a
escola; Espaço escolar.

Expressar desconforto ao necessitar ser trocado, ao estar com fome ou sono.
Conviver com as rotinas relacionadas a sua alimentação, sono, descanso e higiene.
Brincar ao receber cuidados básicos ouvindo, antecipadamente, as ações realizadas.
Participar de práticas de higiene, conhecendo o próprio corpo.
Conhecer diferentes alimentos.
Expressar necessidades, emoções e sentimentos que vivencia.
Participar de situações que propiciem hábitos de auto-organização.
Explorar os diferentes alimentos, ampliando seu paladar, gostos e preferências.
Conhecer e nomear as partes do corpo.
Participar de momentos que fica evidenciado a expressão corporal.

(EI01EO06) Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao
convívio social.
Participar de momentos de interação, manifestando satisfação, com crianças da mesma
idade, outras idades e adultos.
Expressar afetividade com as crianças e adultos.
Brincar com os colegas.
Brincar com o outro imitando gestos, palavras e ações.
Conviver em grupo, respeitando as diferenças e atitudes.
Explorar objetos e brinquedos compartilhados.
Conhecer normas e combinados de convívio social.
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CRIANÇAS BEM PEQUENAS
SABERES E
CONHECIMENTOS
Autonomia.
Socialização.
Identidade.
Profissionais da
instituição.
Família.
Expressão de emoções e
sentimentos.
Imitação como forma de
expressão.

Autonomia.
Socialização.
Identidade.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e
adultos.
Conhecer e relacionar-se com outros indivíduos e com profissionais da instituição.
Conviver com outras crianças de outras turmas.
Explorar situações de convívio social com crianças de diferentes idades.
Expressar as consequências de suas ações com o outro em situações de amizade e conflito.
Expressar sentimentos de afeição pelas pessoas com as quais interage.
Conhecer o nome próprio como elemento de sua identidade.
Brincar com o outro compartilhando brinquedos e espaços.
Reconhecer diferentes expressões corporais.
Identificar seus familiares e outras pessoas do seu convívio social.

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar
dificuldades e desafios.
Conhecer sua imagem corporal no espelho ou através de fotos.
Brincar com seu corpo por meio de gestos e movimentos ou apontar partes do seu corpo e
mostrar a correspondência destas em seus colegas.
Explorar ações como andar, levantar, sentar, engatinhar, carregar, rastejar, rolar e outros.
Conhecer suas características e possibilidades corporais e na conquista de ação com objetivos
simples.
Expressar situações de dificuldades e desafios (lançar um brinquedo, pegar algo que caiu,
alcançar algo) a sua maneira.
Participar de situações diversas, interagindo com os pares e professores.
Desempenhar atividades cotidianas com autonomia.
(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e
adultos.

Brinquedos e
brincadeiras.
Patrimônio material e
imaterial.
Convívio social.
Atributos físicos e função
social dos objetos.

Explorar espaços e objetos de uso coletivo.
Vivenciar situações coletivas de brincadeiras com seus pares e professores.
Brincar com brinquedos e objetos em pequenos grupos considerando suas funções sociais.
Interagir com colegas para iniciar uma brincadeira ou compartilhar brinquedos em suas
atividades de explorações, investigações ou de faz de conta.
Explorar e compartilhar instrumentos e objetos de nossa cultura: óculos, chapéus, pentes,
escovas, telefones, caixas, panelas, instrumentos musicais, livros, rádio, gravadores, máquina
de calcular, computadores, etc.
Brincar livremente com crianças da mesma faixa etária e adultos, estabelecendo relações.
Manter interações que gradativamente tenham maior duração, intenção de continuidade e
complexidade de relações nas suas brincadeiras e jogos de exploração.
Brincar com o outro, compartilhando brinquedos e espaços.
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(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendose compreender.
Comunicação verbal e
não-verbal.
Sensações, emoções,
percepções e
sentimentos.
Interações sociais.
Atitude de iniciativa,
participação e
capacidade de
comunicação.

Características físicas.
Respeito à
individualidade e à
diversidade.

Normas de convívio
social.
Atitudes de cooperação
e solidariedade.
Interações sociais.
Brinquedos e
brincadeiras.

Relacionar-se com o outro e percebê-lo nas diferentes situações sociais.
Interagir com seus pares, professores e outras pessoas a sua volta.
Expressar as sensações e percepções que estão em seu entorno (choro, balbucio, gestos,
palavras e frases simples).
Expressar necessidades, emoções e sentimentos que vivencia, por meio de diferentes
linguagens, sinalizando situações positivas e negativas que experimenta.
Brincar livremente com o outro estabelecendo relações.
Participar de situações de brincadeira buscando compartilhar enredos e cenários, usando
expressões faciais como forma de expressar suas ideias, sentimentos e emoções por meio da
dança, da música ou da arte.
Participar de situações de brincadeiras de faz de conta que incentivem a comunicação entre as
crianças.
Explorar o mundo físico e social por meio de todos os sentidos.
Conhecer as características físicas e culturais das crianças e dos adultos ao interagir com eles.
(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas
diferenças.
Explorar as suas características físicas.
Conhecer o outro e suas características físicas.
Expressar suas características individuais, semelhanças e diferenças.
Conviver, em situações diversas, com crianças de diferentes idades e com os adultos.
Brincar com o outro, compartilhando brinquedos.

(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.
Explorar a rotina conhecendo seus pares e o espaço de convivência.
Conviver com normas e combinados.
Participar de situações coletivas que exijam compartilhar brinquedos, objetos e espaços.
Conhecer e participar dos ritos, festas ou celebrações típicas de sua cultura e do outro.
Expressar-se juntamente com adultos e crianças, criando laços de amizade.
Brincar com jogos de regras simples.

(EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto.
Interações sociais.
Reconhecimento e
respeito às diferenças.

Participar de interações e brincadeiras coletivas.
Explorar situações de compartilhamento de objetos com a mediação do professor.
Conviver com crianças e professores, percebendo situações de conflitos, buscando possíveis
soluções.
Conhecer o professor como apoio para ajudar a resolver conflitos nas brincadeiras e
interações com outras crianças.
Brincar utilizando a capacidade de criar e imaginar.
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CRIANÇAS PEQUENAS.
SABERES E CONHECIMENTOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm
diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.

Valores e Emoções.
Atitudes de cooperação e
solidariedade com o outro.
Respeito à individualidade e à
diversidade de todos.
Profissionais da instituição.

Desenvolvimento e formação pessoal.
Identidade e autonomia.
Autoconfiança.
Próprio corpo e suas possibilidades
motoras, sensoriais e expressivas.
Cuidados pessoais

Conhecer e conviver com outras pessoas respeitando as diferenças.
Brincar com outras crianças que possuem diferentes habilidades e características.
Conviver com emoções e sentimentos entre adultos e crianças.
Expressar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos respeitando
ideias e sentimentos alheios.
Conviver com o respeito pelas ideias e gostos de seus colegas.
Participar de momentos de ouvir e compreender os sentimentos e necessidades
de outras crianças.
Explorar situações em que as crianças expressem seus afetos, desejos e saberes e
aprendam a ouvir o outro.
Interagir por meio de diferentes linguagens com professores e crianças,
estabelecendo vínculos afetivos.
Receber visitas e visitar crianças de outras turmas para vivenciar experiências.
Explorar e vivenciar os valores no dia a dia.
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações.
Participar da escolha de brincadeiras, atividades e na seleção de materiais.
Conviver com desafios e correr riscos ao aprender.
Expressar suas emoções e sentimentos de modo que seus hábitos, ritmos e
preferências individuais sejam respeitadas no grupo em que convive.
Brincar de atividades diversas, dentro e fora da sala de aula, de forma
independente.
Explorar objetos e espaços com crianças e professores manifestando curiosidade
e autonomia.
Explorar atividades cotidianas que envolva cuidados pessoais.
Participar de brincadeiras que envolva o seu nome.
Identificar progressivamente atividades que podem realizar sozinha;
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.

Interação e bem estar coletivo.
Atitudes de solidariedade com o outro.
Normas de convivência.
Cooperação.
Brincadeiras coletivas.

Comunicação e expressão.
Emoções.
Respeito a diversidade e dialogo.

Explorar a noção de identidade e convivência em um espaço compartilhado com
outras pessoas.
Participar de brincadeiras de faz de conta.
Conviver com crianças da mesma idade e com outras em situações de interações
e brincadeira, agindo de forma solidária e colaborativa.
Expressar – se através das brincadeiras.
Participar de conversas com professores e crianças.
Conhecer a importância de cuidar de sua saúde e bem-estar, no decorrer das
atividades cotidianas.
Brincar, respeitando as regras e o bem-estar do grupo.
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
Explorar diferentes emoções e sentimentos em si mesmo e nos outros.
Expressar sensações, sentimentos, desejos e ideias.
Conhecer seus sentimentos e nomeá-los.
Participar de acontecimentos do dia a dia.
Brincar com outras crianças estabelecendo relações de troca.
Conviver com o diálogo, levando em consideração a fala e a escuta das
crianças.
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(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar
as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive.
Corpo humano.
Respeito à individualidade.
Afetividade nas convivências sociais.
Respeito à individualidade e
diversidade.
Outras pessoas, tempos e culturas.
Valores éticos raciais.

Profissões.
Diversidade cultural.

Explorar suas características, observando-se em fotos e imagens.
Brincar com as características das diversas fases do desenvolvimento humano.
Conhecer o próprio corpo com atitudes de respeito.
Conviver com suas próprias características e a de outras crianças;
Expressar as mudanças ocorridas nas suas características desde o nascimento
percebendo as transformações e respeitando as diversas etapas do
desenvolvimento.
Participar de brincadeiras que fortaleçam a autoestima e os vínculos afetivos
entre adultos /criança e entre criança/ criança.
(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de
vida.
Conhecer e respeitar as diversas estruturas familiares.
Conviver com crianças e pessoas de outros grupos sociais.
Explorar objetos antigos e de outras culturas.
Brincar, desempenhando as diversas funções realizadas por diferentes
profissionais.
Conhecer profissões de pessoas que fazem parte de sua comunidade.
Expressar os vínculos afetivos de todas as crianças com suas famílias.
Participar de atividades que reflitam sobre os diversos tipos de preconceito,
promovendo atitudes de respeito, solidariedade e não-discriminação.
Conhecer e respeitar as diversas culturas.
(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos
nas interações com crianças e adultos.

Regras e valores sociais.

Explorar e nomear necessidades, emoções e sentimentos que vivencia e observa
no outro.
Expressar o diálogo para resolver conflitos, reconhecendo as diferentes opiniões
e aprendendo a respeitá-las.
Participar de formação de estratégias para tentar resolver conflitos com outras
crianças.
Conviver com diferentes estratégias simples para resolver conflitos.
Conhecer situações em que as crianças expressem seus afetos, desejos e saberes
e aprendam a ouvir o outro.
Brincar, observando-se comportamentos arriscados, que devem ser evitados.

Considerando os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento,
apresenta-se o quadro síntese das aprendizagens esperadas no campo de aprendizagem.
Respeitar e expressar sentimentos e emoções.
Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações,
respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros.
Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando
respeito pelo outro.
Fonte: BNCC (2017, p. 52-53)

Página | 184

7.2
.

RECONHECENDO COMO CAMPO DE EXPERIÊNCIA CORPO, GESTOS
E MOVIMENTOS (CG)

A criança na sua integralidade conhece e explora o mundo por meio da linguagem
corporal, sendo manifestada através dos gestos, expressão facial, mimicas, deslocamentos
espaciais, manipulação e exploração dos objetos, das brincadeiras e da sua cultura,
expressando suas vontades e emoções; vivenciando diferentes experiências em relação ao
gênero, etnia, classe, religião e a sexualidade.
Na Educação Infantil, o corpo é o ponto de partida para o desenvolvimento do trabalho
pedagógico, visto que por meio da estimulação e dos desafios corporais, a criança passa a
apropriar-se dos seus sentidos e funções. Cabe ao professor assegurar em suas ações
pedagógicas, o cuidado físico, o desenvolvimento motor, a ampliação do repertório de
gestos, o uso do corpo em diferentes espaços, promovendo a emancipação e a liberdade,
evitando seu cerceamento em situações individuais e coletivas.
O Documento Curricular de Lucas do Rio Verde-MT concebe o movimento, o gesto e
o corpo como manifestações da linguagem, à medida que lhes são possibilitadas a
progressão de suas competências corporais, por meio dos direitos de aprendizagens de
conviver, brincar, participar, expressar, explorar e conhecer-se, agindo no ambiente pelo
movimento, conhecendo o próprio corpo, expressando-se e interagindo por meio de jogos,
brincadeiras, danças e dramatizações. De acordo com a BNCC (2017):

As crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem
relações, expressam se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o
universo social e cultural, tornando se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Por meio
das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas
se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As crianças
conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos,
identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência
sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na Educação Infantil, o
corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas
de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a submissão. Assim, a
instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre
animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo
repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados
modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar,
engatinhar, escorregar, caminhar apoiando se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar,
equilibrar se, correr, dar cambalhotas, alongar se etc.).
Fonte: BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, 2017, p. 38 39.
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7.2.1

Conviver

OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DO CAMPO
DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

com crianças e adultos experimentando marcas da cultura corporal nos

cuidados pessoais, na dança, música, teatro, artes circenses, escuta de histórias e
brincadeiras.

Brincar utilizando criativamente o repertório da cultura corporal e do movimento.
Explorar amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, produção de sons e de
mímicas, descobrindo modos de ocupação e de uso do espaço com o corpo.

Participar

de atividades que envolvem práticas corporais, desenvolvendo

autonomia para cuidar de si.

Expressar corporalmente emoções e representações tanto nas relações cotidianas
como nas brincadeiras, dramatizações, danças, músicas, contação de histórias.

Conhecer-se nas diversas oportunidades de interações e explorações com seu corpo.

7.2.2

MAPA ESTRUTURANTE DO CAMPO DE EXPERIENCIA _ CORPO,

GESTOS E MOVIMENTOS
Segue organizador curricular, do campo de
experiência: Corpo, Gestos e Movimentos, para
Bebês, Crianças bem pequenas e Crianças pequenas,
contendo a inclusão de “saberes e conhecimentos”
como elementos que, marcam a intencionalidade das
práticas docentes, e os objetivos estabelecidos pela
BNCC e ampliações e/ou complementações.

BEBÊS
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SABERES E
CONHECIMENTOS

Comunicação corporal.
Esquema corporal;

Movimentos fundamentais
Orientação espacial.
Músicas;
Expressão corporal;

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
(EI01CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente
emoções, necessidades e desejos.
Expressar sentimentos e desejos produzindo reações corporais como choro,
sorriso, balbucio e inquietações.
Conhecer o nome dos sentimentos que expressa.
Brincar com as mãos e os pés com o intuito de observar-se.
Explorar o corpo movimentando-se para alcançar objetos que estão próximos ou
distantes.
Conhecer a sua imagem corporal.
Participar de situações coletivas de canto, dança, teatro e outras manifestando-se
corporalmente.
Participar de momentos de relaxamento e descanso corporal.
Conviver com crianças e adultos, utilizando o corpo, através dos gestos e dos
movimentos, para se expressar.
EI01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações
em ambientes acolhedores e desafiantes.
Explorar os espaços da instituição utilizando habilidades corporais.
Brincar livremente com objetos variados;
Conhecer o próprio corpo agindo progressivamente com autonomia
Participar de circuitos.
Expressar necessidades, emoções, desejos e interesses, utilizando gestos e
movimentos corporais;
Conviver com crianças e adultos.
Percorrer circuitos simples organizados com materiais de espuma e madeira:
rampas, rolos, pontes, dentre outras possibilidades.
Explorar a música através de brincadeiras de faz de conta.

(EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.
Imitação;
Expressão corporal;

Hábitos alimentares:
Alimentação saudável; Importância
da mastigação;
Desperdício de alimentos
Práticas de higiene:
Órgãos dos sentidos.

Explorar possibilidades corporais.
Conhecer características de diferentes pessoas e animais.
Brincar com movimentos e gestos com intencionalidade de imitar.
Expressar- se ao som de músicas que retratam características sonoras e gestuais
dos animais.
Participar livremente ou ao comando do professor imitando gestos de pessoas e
animais.
Conviver com crianças e adultos, utilizando o corpo, através dos gestos e dos
movimentos, para se expressar.
(EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bemestar.
Participar dos cuidados do seu corpo enquanto é trocada ou higienizada.
Expressar através de gestos quando está suja ou com fome.
Participar dos momentos das refeições demonstrando curiosidade pelos alimentos.
Explorar objetos de conforto para si ou para seus colegas.
Conhecer os locais de higiene e alimentação, bem como onde estão seus
pertences.
Brincar com a exploração de diversos sabores, cores, imagens, cheiros, sons e
texturas;
Conviver com práticas de alimentação saudável.
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Participar de momentos que evidenciem a alimentação saudável, a importância
da mastigação e desperdício de alimentos.
Conviver com as práticas de sono e descanso.
(EI01CG05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento,
ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos
Explorar diferentes materiais e suas características físicas.

Jogos e brincadeiras.

Brincar com materiais estruturados e não estruturados de diferentes tamanhos,
explorando-os.
Participar de atividades que desenvolvam o lançamento.
Conhecer diferentes atividades que envolvam encaixe/desencaixe, dentre outras
possibilidades.
Conviver com diferentes estratégias e procedimentos para brincar.
Expressar- se livremente através dos jogos e brincadeiras.
Participar de atividades que evidenciem os exercícios de repetição.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
SABERES E
CONHECIMENTOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e
nos jogos e brincadeiras.

Esquema corporal
Movimentos fundamentais
Equilíbrio
Expressão corporal
Jogos e brincadeiras

Esquema corporal
Movimentos fundamentais
Equilíbrio
Expressão corporal
Jogos e brincadeiras
Noção e orientação espacial:
orientação espaço temporal

Brincar nos espaços externos e internos, com obstáculos que permitem empurrar,
rodopiar, balançar, escorregar, equilibrar-se, arrastar, engatinhar, levantar, subir,
descer, passar por dentro, por baixo, saltar, rolar, virar cambalhotas, perseguir,
procurar, pegar etc., vivenciando limites e possibilidades corporais.
Explorar as brincadeiras de esquema corporal, de exploração e expressão
corporal diante do espelho, utilizando as diferentes formas de linguagens e
percebendo suas características.
Expressar sentimentos referentes a confortos e desconfortos por meio de gestos e
movimentos.
Participar de jogos de imitação e mímicas.
Conviver livremente, experimentando as diversas possibilidades corporais.
Conhecer-se a partir de sua consciência corporal.
Brincar com diversas formas de expressão.
Explorar o espaço por meio de diversos movimentos.
Explorar os movimentos corporais.
(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em
frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e
atividades de diferentes naturezas.
Explorar o ambiente da escola considerando a localização de seus elementos no
espaço.
Conhecer a imagem do próprio corpo.
Explorar os espaços por meio de movimentos diversos.
Participar de brincadeiras e jogos utilizando o próprio corpo como ponto de
referência.
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Expressar corporalmente com relação a: em frente, atrás, no alto, em cima,
embaixo, dentro, fora etc.
Explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos.
Conviver com os sons do próprio corpo, do corpo dos outros e de outros
elementos.
Brincar utilizando a capacidade de criar e imaginar.
Explorar o mundo físico e social por meio de todos os sentidos.

Expressão corporal
Jogos e brincadeiras

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar),
combinando movimentos e seguindo orientações.
Explorar sons da natureza: barulho de água, chuva, canto de pássaro, ruídos e
sons dos animais, dentre outros.
Conhecer sons do entorno e estar atento ao silêncio.
Brincar com sons graves e agudos, fortes e fracos, curtos e longos, produzidos
pelo corpo, objetos, instrumentos musicais convencionais ou não.
Conviver com os sons de instrumentos musicais diversos.
Participar de brincadeiras cantadas do nosso folclore.
Expressar em gravações ou em músicas interpretadas pelo grupo e identificar-se.
(EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.

Práticas sociais de higiene
Hábitos alimentares
Cuidados com a saúde.
Órgãos dos sentidos e sensações

Participar de momentos como: limpar-se, lavar as mãos, vestir-se e alimentar-se
solicitando ajuda.
Explorar novos sabores de alimentos saudáveis.
Brincar com cuidados básicos ouvindo, antecipadamente, as ações a serem
realizadas.
Explorar materiais de uso pessoal e utensílios de alimentação e higienização.
Conhecer a imagem do próprio corpo;
Expressar através de sons do próprio corpo, do corpo dos outros e de outros
elementos;
Conviver com adultos e crianças por meio de jogos interativos referentes a
alimentação saudável;
Explorar as sensações através dos órgãos dos sentidos.

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.

Percepção tátil
Motricidade e habilidade manual.

Brincar com elementos do meio natural e objetos produzidos pelo homem.
Explorar diferentes riscadores, tintas, giz, massas de modelar, argila.
Participar de atividades que envolvam pintar, desenhar, rabiscar, folhear com
diferentes recursos e em diferentes suportes.
Explorar progressivamente o movimento das mãos para segurar instrumentos para
fazer suas marcas gráficas.
Participar de situações que envolvam o rasgar, o enrolar e o amassar.
Conhecer materiais de construção e brinquedos de encaixe de diferentes
tamanhos e formatos.
Expressar através de brincadeiras ou jogos de sua cultura local.

CRIANÇAS PEQUENAS.
SABERES E CONHECIMENTOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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Esquema corporal
Movimentos fundamentais
Expressão corporal
Jogos e brincadeiras

Esquema corporal
Movimentos fundamentais
Equilíbrio
Expressão corporal
Jogos e brincadeiras

Expressão corporal Jogos e
brincadeiras

Práticas sociais de higiene
Hábitos alimentares:
Cuidados com a saúde.
Órgãos dos sentidos e sensações.

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos,
sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras,
dança, teatro, música.
Conhecer suas características corporais, expressando-se de diferentes formas e
construindo uma imagem positiva de si mesmo.
Expressar e comunicar suas características por meio de diferentes movimentos.
Participar de brincadeiras de esquema e expressão corporal;
Explorar movimentos com gestos, expressões faciais e mímicas em brincadeiras,
jogos e atividades artísticas.
Brincar com encenações e atividades que desenvolvam a expressão corporal a
partir de jogos dramáticos.
Expressar-se por meio de dança e dramatizações, bem como, por outras formas
de expressão, sentimentos e emoções.
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre
outras possibilidades.
Participar e promover brincadeiras de expressão corporal cantadas.
Explorar seus movimentos em situações de brincadeiras com o ritmo da música ou
da dança.
Expressar seus movimentos através das brincadeiras coletivas, de pequenos grupos
ou duplas.
Brincar movimentando-se e deslocar-se com controle e equilíbrio.
Participar de situações livre ou orientadas para posicionar o corpo no espaço;
Expressar com o corpo a linguagem dramática, em diferentes situações:
encenações, imitações e dramatizações.
Explorar o espaço orientando-se corporalmente;
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e
atividades artísticas como dança, teatro e música.
Explorar movimentos corporais ao dançar e brincar.
Participar de jogos de imitação, encenação e dramatização.
Conhecer diferentes papéis em jogos e brincadeiras.
Expressar seus movimentos com os de outras crianças e explorar novos
movimentos usando gestos, seu corpo e sua voz.
Brincar em situações nas quais possa utilizar criativamente os seus movimentos,
solucionando problemas relacionados a eles.
Conhecer brincadeiras e atividades artísticas típicas de sua cultura local.
Participar de circuitos com obstáculos;
(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação,
conforto e aparência.
Conhecer as partes do corpo em si, no outro e em imagens adquirindo
consciência do próprio corpo desenvolvendo atitudes de cuidados.
Expressar e fazer uso de noções básicas de cuidado consigo mesmo.
Explorar ações de higiene: ir ao banheiro, lavar as mãos e escovar os dentes com
autonomia.
Participar do cuidado dos espaços coletivos da escola, como o banheiro e o
refeitório.
Brincar com o espaço orientando-se corporalmente;
Explorar os cinco sentidos, gestos e emoções.
Conhecer hábitos e a diversidade da alimentação saudável.
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Percepção tátil;
Motricidade e habilidade manual.

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em situações diversas.
Conhecer e explorar objetos de diferentes tamanhos e pesos.
Participar de jogos e brincadeiras envolvendo habilidade manual;
Brincar com jogos de montar, empilhar e encaixar para desenvolver a
motricidade.
Explorar habilidades manuais utilizando recursos variados: linha, lã, canudinho,
argolas e outros.
Expressar com confiança suas possibilidades de ação e movimento;

Considerando os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento,
apresenta-se o quadro síntese das aprendizagens esperadas no campo de aprendizagem.

Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem
para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis.
Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no
cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo.
Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação)
como instrumento de interação com o outro e com o meio.
Coordenar suas habilidades manuais.
Fonte: BNCC (2017, p. 52-53)

7.3

RECONHECENDO COMO CAMPO DE EXPERIÊNCIA TRAÇOS,
SONS, CORES E FORMAS (TS)

Esse campo de experiência refere-se às múltiplas linguagens artísticas, que envolvem
expressão: música, dança, escultura, cinema e teatro. Cada linguagem é constituída por
diferentes elementos, imagens, cores, sons e traços, e utilizadas pelas crianças para se
comunicar, expressar e interagir com o meio. Essas linguagens desenvolvem-se em um
percurso criador, desenvolvido pelas crianças, fruto de diversas aprendizagens, a partir das
condições didáticas propostas e oferecidas pelo professor. Um trabalho que exige
planejamento, acompanhamento, avaliação e, muitas vezes, intervenções.
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Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da
instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas
de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música,
o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias
linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e
individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens,
manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que,
desde muito pequenas, as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos
outros e da realidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa promover a participação das
crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer
o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se
apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar
repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas.

FONTE: Base Nacional Comum Curricular, 2017, p. 39.

7.3.1 DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NO CAMPO DE
EXPERIÊNCIAS TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.

Conviver e fruir com os colegas e professores manifestações artísticas e culturais da
sua comunidade e de outras culturas - artes plásticas, música, dança, teatro, cinema,
folguedos e festas populares

Brincar

com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos, materiais,

construindo cenários e indumentárias para brincadeiras de “faz de conta”, encenações ou
para festas tradicionais.

Explorar variadas possibilidades de usos e combinações de materiais, substâncias,
objetos e recursos tecnológicos para criar desenhos, modelagens, músicas, danças,
encenações teatrais e musicais.

Participar

de decisões e ações relativas à organização do ambiente (tanto o

cotidiano quanto o preparado para determinados eventos), à definição de temas e à escolha
de materiais a serem usados em atividades lúdicas e artísticas.

Expressar suas emoções, sentimentos, necessidades e ideias cantando, dançando,
esculpindo, desenhando, encenando.
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Conhecer-se no contato criativo com manifestações artísticas e culturais locais e de
outras comunidades.
7.3.1 MAPA ESTRUTURANTE DO CAMPO DE EXPERIENCIA _TRAÇOS,
SONS, CORES E FORMAS
Segue organizador curricular, do campo de experiência Traços, Sons, Cores e Formas,
para Bebês, Crianças bem pequenas e Crianças pequenas, contendo a inclusão de “saberes
e conhecimentos” como elementos que marcam a intencionalidade das práticas docentes,
também os objetivos estabelecidos pela BNCC e ampliações e/ou complementações.
BEBÊS
SABERES E CONHECIMENTOS

Percepção auditiva.
Gêneros musicais.
Escuta atenta dos sons do cotidiano
(som e silencio);
Diversidade musical.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
(EI01TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do
ambiente
Explorar com o próprio corpo, os sons que emite e outras possibilidades
corporais.
Expressar sons com o corpo;
Brincar com possibilidades vocais, como produzir sons altos e baixos, agudos e
graves, fortes e fracos, longos e curtos.
Conviver com sons do ambiente e na manipulação de objetos no sentido de
estimular a percepção auditiva.
Explorar objetos do ambiente que estimulam a percepção auditiva;
Conhecer músicas, sons, narrativas e cantigas, ampliando seu repertório.
Participar das brincadeiras que envolvem os diversos sons musicais;
Vivenciar histórias e brincadeiras cantadas e dramatizadas.
(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando
instrumentos riscantes e tinta

Apreciação artística
Fazer artístico
Linguagem gráfica

Explorar diferentes materiais e superfícies com suas respectivas sensações, com
diferentes possibilidades percebendo as texturas.
Brincar com marcas gráficas em diferentes suportes.
Conhecer diferentes movimentos gestuais ao produzir marcas gráficas em
diferentes suportes.
Explorar, observar, misturar e descobrir cores.
Explorar e manipular obras de arte.
Brincar com diferentes materiais que permitam a expressão artística;
Expressar-se utilizando diferentes linguagens artísticas.
Conviver com adultos e crianças na elaboração e apreciação das linguagens
artísticas.
Participar de experiências com artes plásticas utilizando diversos suportes e
materiais.
Conhecer e diferenciar as cores primárias.
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Linguagem musical e corporal.
Estilos musicais diversos
Instrumentos musicais convencionais e
não convencionais

(EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.
Conhecer o som de diferentes fontes sonoras presentes no dia a dia.
Explorar diferentes instrumentos musicais acompanhando brincadeiras
cantadas, canções, músicas e melodias.
Expressar ritmos diferentes produzindo gestos e sons.
Participar de produções audiovisuais como musicais, brinquedos cantados,
teatro de fantoches.
Participar de danças com músicas de diferentes culturas.
Brincar com a sonoridade das palavras, dos objetos e do corpo;
Conhecer músicas, sons, narrativas e cantigas, ampliando seu repertório;
Expressar as preferências musicais.
Brincar com diferentes ritmos;
Explorar materiais diversos e recursos tecnológicos para criar sons.
Conviver partilhando momentos de dança e movimentos espontâneos.
Explorar a linguagem musical e corporal.

CRIANÇAS BEM PEQUENA
SABERES E CONHECIMENTOS
Elementos musicais básicos;
Exploração, expressão e produção de
silêncio e som com materiais sonoros,
corpo e voz;
Brincadeiras e jogos contados e rítmicos;
Produção musical (interpretação,
improvisação e composição);
Ritmo, equilíbrio, sensibilidade e
liberdade de expressão;
Expressão corporal

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
(EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para
acompanhar diversos ritmos de música.
Brincar com materiais, objetos e instrumentos musicais.
Explorar sons do ambiente e na manipulação de objetos no sentido de
estimular a percepção auditiva.
Brincar com diferentes sons de alturas e durações variadas com o corpo e com
instrumentos convencionais ou não, e materiais diversos.
Conviver com os personagens e materiais que possibilitem a expressão
artística;
Expressar através do imitar, inventar e reproduzir criações musicais ou explorar
novos materiais buscando diferentes sons para acompanhar canções que lhes
são familiares.
Conhecer os sons produzidos com os diferentes objetos ou instrumentos ao
ritmo da música.
Participar de possibilidades vocais e instrumentais, como produzir sons baixos,
agudos e graves, fortes e fracos, longos e curtos.
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(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação
(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos,
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

Linguagem de produção artística;
Elementos de produção artística;
Percepção visual e tátil;
Exploração de técnicas artísticas;
Leitura de obras de arte;
Diversidade de produção artística;
Forma geométricas;

Brincar com argila e massa de modelar espontaneamente.
Explorar objetos tridimensionais com argila e massa de modelar a partir de seu
próprio repertório.
Conhecer jogos de encaixe e de construção, explorando cores, formas,
texturas, planos e volumes.
Conhecer obras de arte tridimensionais.
Participar da criação de objetos tridimensionais com materiais diversos.
Conhecer objetos e materiais que são típicos da região, comunidade ou cultura
local.
Conviver com adultos e crianças na elaboração e apreciação das linguagens
artísticas;
Expressar com diferentes linguagens artísticas.
Brincar com jogos de correspondência, explorando cores, formas, planos e
volumes;
Explorar técnicas artísticas através dos elementos da natureza;
Explorar a tinta guache espontaneamente; Registro Pictográfico;
(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.

Repertório de canções;
Audição e percepção de sons e músicas;
Sons do corpo, dos objetos e da
natureza.
Apreciação e produção sonora.
Meios de comunicação.

Explorar o som de diferentes fontes sonoras presentes no dia a dia e estar
atento ao silêncio.
Brincar com sons graves e agudos, fortes e fracos, curtos e longos, produzidos
pelo corpo, objetos, instrumentos musicais convencionais ou não.
Participar, manipular e perceber os sons de instrumentos musicais diversos.
Conhecer, cantar e dançar músicas de diversas culturas e diferentes ritmos e
estilos.
Participar de brincadeiras cantadas.
Conhecer instrumentos ou manifestações culturais que são típicas de sua
cultura, região ou de outras culturas.
Expressar-se por meio da linguagem corporal;
Conviver partilhando atividades de dança com movimentos espontâneos.

CRIANÇAS PEQUENAS
SABERES E CONHECIMENTOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos
musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais,
festas.

Elementos musicais básicos.

Brincar com os sons do entorno e estar atento ao silêncio.
Explorar os sons com materiais alternativos.
Conhecer e produzir sons com instrumentos musicais.
Participar de canções e jogos conhecidas acompanhando o ritmo com gestos
ou com instrumentos musicais.
Explorar os sons produzidos pelo corpo, por objetos, por elementos da
natureza e instrumentos musicais, percebendo os parâmetros do som (altura,
intensidade, duração e timbre).
Explorar sons da natureza e contemplar o silêncio.
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Conhecer diferentes instrumentos musicais identificando as respectivas fontes
sonoras.
Expressar por meio de movimentos corporais seguindo ritmos musicais e
respeitando as formas de expressões individuais.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.

Linguagem de produção artística.
Percepção visual e tátil.

Repertório de canções.
Audição e percepção de sons e músicas.
Sons do corpo, dos objetos e da
natureza.
Apreciação e produção sonora.
Produção do som e silêncio. Brincadeiras
e jogos cantados e ritmos.

Brincar com jogos de encaixe e de construção, explorando cores, formas e
texturas.
Explorar e construir produções bidimensionais e tridimensionais.
Conhecer as cores presentes na natureza e no dia a dia nomeando-as, com o
objetivo de fazer a correspondência entre cores e elementos.
Participar de diversas possibilidades do processo de produção das cores
secundárias e reconhece-las na natureza, no dia a dia e em obras de arte.
Expressar através de desenhos, pinturas, colagens e modelagens de seu
próprio repertório.
Conhecer e apreciar artesanato e obras de artes visuais de diferentes técnicas,
movimentos, épocas, estilos e culturas.
Expressar-se utilizando a linguagem artística, combinando movimento do
corpo e gestualidade.
Participar momento de interpretação de obras de artes.
Conhecer e produzir artes com diferentes técnicas. Apreciar diversas cores e
em diferentes contextos apresentados.
(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e
timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.
Explorar sons graves e agudos, curtos e longos produzidos pelo corpo, objetos
e instrumentos musicais.
Brincar com a música explorando objetos ou instrumentos musicais para
acompanhar ritmos.
Conhecer brincadeiras com música, variações de velocidade e intensidade na
produção de sons.
Brincar de imitar, inventar e reproduzir criações musicais.
Participar de produções audiovisuais como musicais, brinquedos cantados e
teatros.
Expressar a sonoridade das palavras, dos objetos e do corpo.
Conhecer a diversidade musical, pertinente às variadas culturas.

Considerando os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, apresentase o quadro de síntese das aprendizagens esperadas no campo de aprendizagem:

Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos, interagir com a música,
percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva.
Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais.
Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos,
imitações, observações e expressão corporal.
FONTE: BNCC (2017, P. 52-53)
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7.4

RECONHECENDO COMO CAMPO DE EXPERIÊNCIA ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO (EF)

Esse campo envolve a oralidade, a escuta, o pensamento e a imaginação, que devem
ser estimulados desde a Educação Infantil.

Para que possa realizar planejamentos, elaborar planos, o professor necessita se dedicar ao
conhecimento artístico, estudando nos livros, visitando exposições, museus, conhecendo os produtores
existentes nas comunidades em que vive, mas também se colocando como um possível produtor de
arte, experimentando um fazer artístico criador, dando oportunidade ao desenvolvimento de um
percurso pessoal, como o que os alunos realizam nas experiências propostas pelo professor no campo
de experiências traços, sons, cores e imagens. Você já pensou no desenvolvimento do seu percurso
criador? Que marcas você imprimiu nesse percurso? Como você planeja desenvolver esse campo de
experiências objetivando desvelar – descobrir o repertório pessoal das crianças - e ampliar as
oportunidades para que as crianças se apropriem do conhecimento artístico?

A BNCC (BRASIL, 2015, p. 24) orienta que “na pequena infância, a aquisição e o
domínio da linguagem verbal estão vinculados à constituição do pensamento, à fruição
literária, sendo também instrumento de apropriação dos demais conhecimentos”. Nesse
sentido, a prática pedagógica nas instituições educativas deve prever espaços, tempos,
materiais e experiências que privilegiam as interações, para que as crianças possam se
expressar, imaginar, criar, comunicar, organizar pensamentos e ideias, propiciando-lhes o
acesso aos conhecimentos científicos e atividades produzidas coletivas e historicamente por
diferentes grupos sociais bem como a ampliação das suas experiências culturais.
Por conseguinte, é função da primeira etapa da Educação Básica, mais do que inserir,
dar acesso ou entrada na cultura escrita, propiciar às crianças a aproximação, a participação
na cultura escrita ou na “cultura dos escritos” (GALVÃO, 2016, p.20). Entende-se por cultura
escrita, como o lugar que o escrito (todo e qualquer evento ou prática que tenha como
mediação a palavra escrita) ocupa em determinada sociedade, comunidade ou grupo social.
Cabe à escola considerar que a Educação Infantil não tem compromisso com uma proposta
de alfabetização. Muito mais importante que ensinar as letras do alfabeto é familiarizar as
crianças, desde bebês, com práticas sociais em que a leitura e a escrita estejam presentes
exercendo funções diversas nas interações sociais.
A BNCC assim apresenta esse campo de experiência:
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Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas
com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê
são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e
outros recursos vocais, que ganham sentido com a interpretação do outro.
Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e
demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna
– que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na Educação
Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e
ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias,
na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas
individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a
criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo
social. Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita:
ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam
no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de
língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes
e portadores. Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que
as crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências
com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as
crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à
imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com
histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros,
com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a
aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros.
Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a
escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão
conhecendo letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas
da compreensão da escrita como sistema de representação da língua.

7.4.1

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NO
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO

Conviver com crianças e adultos em situações comunicativas cotidianas, constituindo
modos de pensar, imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer.

Brincar

com parlendas, trava-línguas, adivinhas, memória, rodas, brincadeiras

cantadas, jogos e textos de imagens, escritos e outros, ampliando o repertório das
manifestações culturais da tradição local e de outras culturas, enriquecendo sua linguagem
oral, corporal, musical, dramática, escrita, dentre outras.
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Participar de rodas de conversa, de relatos de experiências, de contação e leitura
de histórias e poesias, de construção de narrativas, da elaboração, descrição e
representação de papéis no faz de conta, da exploração de materiais impressos e de
variedades linguísticas, construindo diversas formas de organizar o pensamento.

Explorar gestos, expressões, sons da língua, rimas, imagens, textos escritos, além
dos sentidos das palavras, nas poesias, parlendas, canções e nos enredos de histórias,
apropriando-se desses elementos para criar novas falas, enredos, histórias e escritas
convencionais ou não.

Expressar sentimentos, ideias, percepções, desejos, necessidades, pontos de vista,
informações, dúvidas e descobertas, utilizando múltiplas linguagens, considerando o que é
comunicado pelos colegas e adultos.

Conhecer-se

e reconhecer suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares,

histórias, autores, gêneros linguísticos, e seu interesse em produzir com a linguagem verbal.
7.4.2

MAPA ESTRUTURANTE DO CAMPO DE EXPERIENCIA _
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Segue organizador curricular, do campo de experiências: Escuta, Fala, Pensamento e
Imaginação, para Bebês, Crianças bem pequenas e Crianças pequenas, contendo a inclusão
de “saberes e conhecimentos” como elementos que, marcam a intencionalidade das práticas
docentes, e os objetivos estabelecidos pela BNCC e ampliações e/ou complementações.

BEBÊS
SABERES E CONHECIMENTOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
(EI01EF01) Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os
nomes de pessoas com que convive.

Reconhecimento oral do nome.
Desenvolvimento da linguagem oral.

Conhecer o próprio nome e atender quando for chamado.
Conhecer - se e construir sua identidade pessoal constituindo uma imagem
positiva de si e de seus grupos de pertencimento.
Participar e desenvolver diferentes linguagens elaborando conhecimentos.
Brincar de diversas formas expressivas.
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Conviver com outras crianças e adultos utilizando diferentes linguagens.
Explorar palavras, gestos, emoções, história e relacionamentos na escola e
fora dela ampliando seus saberes e sua cultura.
Expressar através da linguagem oral os nomes das pessoas do seu
convívio.
(EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a
apresentação de músicas.

Participar da escuta de histórias.
Conhecer narrativas e cantigas ampliando o repertório.
Explorar diferentes gêneros textuais.
Percepção visual
Percepção auditiva
Atenção e concentração

Brincar de forma a ampliar e diversificar suas possibilidades de acesso a
produções culturais.
Conviver em pequenos e grandes grupos respeitando a cultura e as
diferenças entre as pessoas.
Expressar por meio da música em diferentes situações.
Perceber a diferença entre as diferentes linguagens, não verbal, escrita e
oral.
Participar da escuta de canções infantis.
Explorar a construção de instrumentos musicais com materiais variados.
Explorar os sons produzidos por instrumentos músicas.
Explorar sons produzidos por material diversos.
(EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas,
observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo
de segurar o portador e de virar as páginas).

Expressar interesse ao ouvir a história e ao observar seus elementos.
Escuta, observação e respeito à fala do outro
e textos literários.

Participar com atenção dos momentos de leitura de histórias.
Participar de situações que envolvam a leitura de textos, onde utiliza-se
diferentes suportes.
Explorar as histórias, observando o adulto-leitor nos momentos de segurar
o portador e de virar as páginas.
Brincar de imitar comportamentos do professor ou de seus colegas ao
explorar livros.
Conviver com adultos e crianças em diferentes momentos de contação de
histórias;
Conhecer narrativas e cantigas ampliando o repertório.

Elementos das histórias.

(EI01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontandoos, a pedido do adulto-leitor.
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Explorar livros com imagens, apontando fotos, figuras ou objetos
conhecidos em ilustrações.
Conhecer e identificar personagens, elementos e cenários nas narrativas.
Explorar o nome e a descrição de objetos, personagens, imagens e
cenários presentes nas histórias.

Vocabulário.

Expressar-se respondendo a estímulos do professor, no decorrer da
contação de histórias.
Brincar com gestos e palavras conhecidas.
Conhecer histórias demonstrando interesses.
Participar de brincadeiras permitindo o desenvolvimento da linguagem
oral.
Conviver com adultos e crianças no momento da dramatização de
histórias.
Participar de dramatizações.
Identificar a sequência lógica dos fatos.
Participar de narrativas.
Estimular a narração oral através de gravuras.
(EI01EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos
adultos, ao ler histórias e ao cantar.

Participar dos momentos de contação de histórias ou cantigas
reproduzindo sons e gestos.
Falar e Escutar.
Linguagem oral e gestual.

Conviver com crianças e adultos durante a leitura de histórias ou cantar
músicas.
Expressar seus sentimentos.
Brincar com enredos, objetos ou adereços, tendo como referência histórias
conhecidas.
Explorar gestos, movimentos ou expressões ao participar de situações de
leitura de história;
Expressar desejos e necessidades, dispondo do gesto como apoio;
Brincar, utilizando a linguagem corporal em diferentes ações durante as
brincadeiras.
Conhecer-se através de situações de leituras de diferentes gêneros literários
e jogos verbais.

Desenvolvimento da linguagem oral.

(EI01EF06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos,
balbucios, fala e outras formas de expressão.
Conviver com adultos e crianças realizando diferentes formas de
expressão.
Participar, interagir e se comunicar através de brincadeiras que envolvam
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jogos corporais.
Expressar com a intenção de comunicar-se.
Explorar gestos simples quando solicitada.
Participar de atividades, ampliando o vocabulário.
Conhecer-se nas interações, com variadas possibilidades de comunicação.
Brincar com diferentes gêneros literários e jogos verbais.
Percepção visual.
Estimulação tátil.
Diferentes usos e funções da língua falada e
escrita.

(EI01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em
diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.).
Explorar diferentes tipos de materiais impressos e instrumentos
tecnológicos.
Brincar com diferentes tipos de materiais impressos e audiovisuais.
Conviver com diferentes gêneros literários, textuais, jogos verbais.
Participar de espaços com diferentes recursos.
Expressar-se e manipular diferentes suportes pedagógicos.
(EI01EF08) Participar de situações de escuta de textos em diferentes
gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios
etc.).
Participar de situações de escuta de diferentes gêneros textuais.

Gêneros textuais.

Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais.
Brincar ao escutar diferentes gêneros.
Explorar diferentes gêneros e portadores textuais escritos.
Conviver com diferentes linguagens.
Expressar-se através de diferentes linguagens.
(EI01EF09) Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de
escrita.
Participar de situações significativas de leitura e escrita.

Exploração das técnicas artísticas.
Linguagem da produção artística.

Brincar de faz de conta com diferentes suportes.
Conhecer diferentes suportes de escrita.
Explorar diferentes instrumentos e suportes de escrita em situações de
brincadeira ou de pequenos grupos.
Conviver com diferentes instrumentos e suportes de escrita.
Expressar-se através de práticas de escrita da sua vivência.
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CRIANÇAS BEM PEQUENAS
SABERES E
CONHECIMENTOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
(EI02EF01). Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos,
necessidades, sentimentos e opiniões.

Desenvolvimento da linguagem oral e
escrita.
Descrição e reprodução oral.
Narração e sequência de fatos.
Leitura de imagem.
Construção do processo da leitura e
escrita.

Criação musical.
Gêneros textuais.
Jogos verbais.
Instrumentos musicais convencionais e
não convencionais.
Brincadeiras e jogos cantados.

Expressar ideias e sentimentos respondendo e formulando perguntas,
comunicando suas experiências, descrevendo lugares, pessoas e objetos com
mediação para a organização do pensamento.
Participar de variadas situações de comunicação utilizando diversas linguagens.
Interagir com outras pessoas por meio de situações comunicativas mediadas pelo
professor.
Expressar suas ideias, sentimentos e emoções por meio de diferentes linguagens,
como a dança, o desenho, a mímica, a música, a linguagem verbal e a escrita.
Compreender o uso social da linguagem oral e escrita como meio de
comunicação e diálogo.
(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações
em cantigas de roda e textos poéticos.
Conviver com crianças, jovens e adultos apropriando- se de diferentes estratégias
de comunicação.
Brincar, utilizando a linguagem corporal em diferentes ações durante a
brincadeira (bate palmas, sorri, canta, aponta).
Participar da roda de conversa, verbalizando opiniões e ampliando o
vocabulário.
Explorar situações e atividades da rotina a partir de determinados sinais.
Expressar, esclarecer dúvidas e resolver conflitos a partir de diálogo com outras
crianças e adultos.
Expressar seus desejos, suas necessidades.
(EI02EF03) Demostrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros
textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do
adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita).
CORRETO BNCC

Construção do processo de leitura.
Escuta, observação e respeito à fala do
outro e textos literários.
Gêneros textuais.

Dramatização
Criação de histórias,
Linguagem oral. Características
gráficas: personagens e cenários.
Narrativa: organização e sequenciação
de ideias.

Participar de situações e atividades da rotina a partir de determinados sinais
(pessoas, objetos).
Conhecer o próprio nome (nos objetos pessoais) como elemento de identidade e
atender quando for chamado, identificando seus objetos pessoais, a partir de
marcas significativas (tamanho, letra inicial, cor, símbolo).
Expressar pequenos fatos e experiências significativas, descrevendo situações e
objetos com ajuda de outras crianças e adultos.
Participar da roda de conversa verbalizando e gesticulando;
Conviver com crianças, jovens adultos, apropriando-se de diferentes estratégias
de comunicação.
Explorar situações e atividades da rotina a partir de determinados sinais
(pessoas, objetos, músicas).
Brincar imitando diferentes sons (animais, objetos, pessoas e personagens).
Participar como contador de história.
(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada,
identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.
Reconhecer cenários de diferentes histórias.
Identificar características dos personagens das histórias para incrementar
cenários e adereços em suas brincadeiras de faz de conta.
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Identificar os personagens principais das histórias, nomeando-os.
Brincar de imitar alguns personagens.
Participar de narrativas com o intuito de compreender o significado de novas
palavras e ampliar o seu vocabulário.
Expressar desejos, sentimentos necessidades, experiências e ideias.
Expressar pequenos fatos e experiências significativas, descrevendo situações com
ajuda de outras crianças e adultos.
Conhecer nomes de pessoas, objetos, ambientes e eventos significativos.
Conviver com crianças, jovens e adultos, apropriando-se de diferentes estratégias
de comunicação.
Reconto de histórias.
Organização da narrativa
considerando tempo e espaço.
Descrição oral.
Narração de fatos.
Sequência de fatos.
Gêneros literários.
Leitura de imagem.
Construção do processo leitura e
escrita.

Diferenciação entre desenhos, letras e
números.
Criação e reconto de histórias
Linguagem oral
Diferentes usos e funções da leitura e
escrita

(EI02EF05). Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou
peças teatrais assistidos etc.
Explorar a leitura de imagens, principalmente dos livros trabalhados,
descrevendo-as e incluindo informações oriundas de leituras anteriores feitas por
outro.
Expressar oralmente pequenos textos de memória como canções, parlendas,
poemas.
Conhecer diferentes portadores de textos (revistas, folhetos, jornais, livros, ficha).
Conviver partilhando práticas de leitura com crianças e adultos em diversos
ambientes.
Brincar com os jogos de linguagem (parlendas, cantigas de roda, quadrinhas).
Participar de situações e atividades da rotina a partir de determinados sinais.
(EI02EF06). Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas
sugeridos.
Expressar oralmente desejos, sentimentos, necessidades, experiências e ideias;
Conviver com crianças, jovens e adultos apropriando-se de diferentes estratégias
de comunicação;
Participar da roda de conversa, escutando o outro, verbalizando suas ideias,
necessidades, conhecimentos prévios e experiências;
Expressar oralmente em suas brincadeiras a realidade e a imaginação;
Criar e recontar histórias com auxílio da professora.
(EI02EF07). Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer
seus usos sociais.

Gêneros textuais

Explorar e manusear diferentes portadores textuais como: livros, revistas, jornais,
cartazes, lista telefônica, caderno de receitas, bulas e outros.
Conhecer portadores textuais, buscando fazer uso deles segundo seus usos
sociais.
Participar de roda de conversar com outras pessoas e familiares sobre o uso
social de diferentes portadores textuais.
Identificar diferentes símbolos e signos existentes no cotidiano.
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(EI02EF08). Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu
contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura,
tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.).
Explorar a leitura de imagens, principalmente dos livros trabalhados,
descrevendo-as e incluindo informações oriundas de leituras anteriores feitas por
outro.
Expressar oralmente pequenos textos de memória como canções, parlendas,
poemas.
Conhecer diferentes portadores de textos (revistas, folhetos, jornais, livros, ficha).
Conviver partilhando práticas de leitura com crianças e adultos em diversos
ambientes.
Brincar com os jogos de linguagem (parlendas, cantigas de roda, quadrinhas).
Participar de situações e atividades da rotina a partir de determinados sinais.

Escuta e oralidade
Criação de histórias
Leitura de imagens

Representação gráfica.

(EI02EF09). Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para
desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.
Expressar-se utilizando diversos suportes, materiais, instrumentos e técnicas.
Explorar, produzir marcas gráficas com diferentes suportes de escrita (lápis,
pincel, giz) e elementos da natureza (graveto, carvão, pedra).
Conhecer a escrita do seu nome associando símbolos para identificá-los em
situações diversas, progressivamente.
Expressar-se espontaneamente utilizando diferentes símbolos (serrilhados,
bolinhas, letras, tracinhos, numerais, entre outros) diferenciando escrita de
desenho.
Explorar e nomear algumas letras e numerais, mesmo ainda sem diferenciá-los.
Brincar de faz de conta envolvendo práticas de escrita do contexto social.
Conviver com práticas reais de escrita, percebendo a função social da mesma.
Participar ativamente de escritas individuais e coletivas, elaborando narrativas
convencionais e não convencionais.

CRIANÇAS PEQUENAS.
SABERES E
CONHECIMENTOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
(EI03EF01). Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades,
sentimentos e opiniões.
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por meio da
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), fotos, desenhos e outras formas de expressão.

Desenvolvimento da
linguagem oral e escrita.

Brincadeiras.
Oralidade.
Expressões corporais.

Expressar ideias e sentimentos respondendo e formulando perguntas, comunicando suas
experiências, descrevendo lugares, pessoas e objetos com mediação para a organização do
pensamento.
Participar de variadas situações de comunicação utilizando diversas linguagens.
Interagir com outras pessoas por meio de situações comunicativas mediadas pelo professor.
Expressar suas ideias, sentimentos e emoções por meio de diferentes linguagens, como a
dança, o desenho, a mímica, a música, a linguagem verbal e a escrita.
Compreender o uso social da linguagem oral e escrita como meio de comunicação e
diálogo.
(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e
ritmos.
Brincar em situações que envolvam cantigas de roda e textos poéticos.
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Participar de situações de criação e improvisação musical.
Conhecer poemas, parlendas, trava-línguas e outros gêneros textuais.
Participar de jogos e brincadeiras de linguagem que exploram a sonoridade das palavras
(sons, rimas, sílabas, aliteração).
Expressar oralmente em suas brincadeiras a realidade e a imaginação.
Explorar o uso de rimas em ações e em suas brincadeiras orais, com o seu nome, o dos
colegas, o de objetos.
Brincar com jogos verbais (parlendas, cantigas de roda, quadrinhas).
(EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e
tentando identificar palavras conhecidas.

Gêneros textuais.
Linguagem oral.

Dramatização
Criação de histórias,
Linguagem oral.

Narração de fatos.

Brincar com livros de sua preferência explorando suas ilustrações e imagens para imaginar
as histórias.
Explorar pseudoleitura.
Conhecer as ilustrações/ figuras de um livro.
Participar de ordenação e ilustração de texto.
Expressar com palavras conhecidas mensagens de livros e de outros suportes textuais.
Explorar no texto o nome dos personagens.
Conhecer as características da língua escrita: orientação e direção da escrita.
Brincar com fatos da história contada ou lida, com situações do dia a dia.
Explorar e nomear letras.
Explorar imagens dos livros trabalhados, descrevendo-as e incluindo outras informações.
Explorar e nomear letras.
(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de
encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história.
Brincar com fatos e acontecimentos da história ouvida.
Expressar fatos e ideias com começo, meio e fim.
Brincar de imitar personagens.
Conhecer histórias e dramatizá-las.
Participar de situações do dia a dia e narrativas;
Expressar oralmente a questionamentos sobre as histórias narradas.
Conhecer partes da história ao participar da construção de roteiros.
Participar de peças teatrais.
Expressar oralmente pequenos textos.
Expressar oralmente os fatos principais das histórias trabalhadas, trazendo a sequência.
(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor
como escriba.
Brincar com histórias, identificando seus personagens e elementos.
Participar da elaboração, criação e reconto de histórias e textos tendo o professor como
escriba.
Conhecer e contar histórias ou acontecimentos oralmente, com base em imagens ou temas
sugeridos.
Criar histórias orais e escritas (desenhos), em situações com função social significativa.
Expressar situações diversas para outras crianças e familiares para ampliar suas
capacidades de oralidade.
Participar da elaboração de histórias observando o professor registrar a história recontada.
Explorar oralmente os fatos principais das histórias trabalhadas, trazendo a sequência
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Dramatização
Criação de histórias,
Linguagem oral.

(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em
situações com função social significativa.
Conhecer e nomear objetos, pessoas, personagens, fotografias e gravuras para ampliar seu
vocabulário.
Explorar contextos e histórias contadas, a seu modo.
Brincar com histórias e representá-las graficamente (desenho) a partir de imagens ou temas
sugeridos.
Conhecer desenho, letra e número em suas produções espontâneas.
Participar de escritas espontâneas, utilizando letras como marcas gráficas.
Expressar sobre suas produções e a de seus colegas.
Conviver com fatos e experiências significativas, descrevendo situações e objetos com ajuda
de outras crianças e adultos.
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.

Linguagem oral.

Escuta e oralidade
Criação de histórias.
Contação de histórias.
Identificação dos
elementos das histórias.

Marcas gráficas: desenhos,
letras, números.
Nome próprio;

Explorar diferentes portadores textuais.
Expressar suas hipóteses sobre gêneros textuais.
Explorar livros ou revistas com textos informativos.
Conhecer diferentes gêneros textuais.
Brincar com a escrita por meio do manuseio de livros, revistas e outros portadores de textos
e da participação em diversas situações nas quais seus usos se fazem necessários.
Conhecer símbolos que representam ideias, locais, objetos e momentos da rotina.
Participar espontaneamente de atividades utilizando diferentes símbolos.
(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou
para sua própria leitura (partindo de seu repertorio sobre esses textos, como a recuperação
pela memória, pela leitura das ilustrações etc.).
Explorar a leitura de imagens, principalmente dos livros trabalhados, descrevendo-as e
incluindo informações oriundas de leituras anteriores feitas por outro.
Expressar oralmente pequenos textos de memória como canções, parlendas, poemas.
Conhecer diferentes portadores de textos (revistas, folhetos, jornais, livros, ficha).
Conviver partilhando práticas de leitura com crianças e adultos em diversos ambientes.
Brincar com os jogos de linguagem (parlendas, cantigas de roda, quadrinhas).
Participar de situações e atividades da rotina a partir de determinados sinais.
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de
palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
Participar de experiências que possibilitem perceber a presença da escrita em diferentes
ambientes.
Brincar com jogos que envolvam a escrita e utilizar materiais escritos em brincadeiras de faz
de conta.
Explorar suportes de escrita diversos para desenhar e escrever espontaneamente.
Conhecer a sonoridade das palavras, explorando-as e estabelecendo relações com sua
representação escrita.
Expressar suas ideias utilizando desenhos, símbolos e palavras, escritas à sua maneira.
Participar de tentativas de escrita com recursos variados e em diferentes suportes.
Brincar com o alfabeto em diferentes situações.
Explorar o nome próprio e de alguns colegas.

Considerando os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento,
apresenta-se o quadro síntese das aprendizagens esperadas no campo de aprendizagem.

Página | 207

Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por
diferentes meios.
Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal,
organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida.
Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas.
Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando
compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte
de prazer e informação.
Fonte: BNCC (2017, p. 52-53)

7.5.

RECONHECENDO COMO CAMPO DE EXPERIÊNCIA ESPAÇOS,
TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES (ET)

No campo de experiências “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES”, as crianças demonstram interesse e curiosidade nas situações de
criação de cenários, narrativas de histórias, fazem diferentes descobertas sendo capazes de
resolverem situações problemas do cotidiano. As crianças por meio da curiosidade, que lhes
é peculiar, da indagação, da experimentação e da formulação de noções intuitivas,
formulam questões acerca do mundo e de si mesma.
Pela ampliação do mundo físico e sociocultural das crianças, este campo de experiência
envolve os conhecimentos cotidianos e aqueles historicamente acumulados pela
humanidade. Esses conhecimentos compõem o patrimônio científico, ambiental e
tecnológico, estabelecendo relações com as noções de espaço, tempo, quantidade, relações
e transformações de elementos.
Nesta perspectiva, as crianças, seja do contexto do campo ou moradoras de zonas
urbanas, estão imersas em um meio repleto de produtos da cultura. Desse modo, a criança
em sua atuação protagonista, busca compreender o funcionamento das coisas que a cerca,
diferencia propriedades e características de diferentes materiais, sempre fazendo indagações
do “como?” e “por que?”, buscando apropriar-se do conhecimento de maneira crítica,
criativa e significativa para ela.
A seguir apresentamos a definição do campo, conforme a BNCC (2017):
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Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – As crianças vivem inseridas em espaços
e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais.
Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e
tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram também curiosidade sobre o mundo
físico (seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da
natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo
sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece; como vivem e em
que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus costumes; a diversidade entre elas etc.).
Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam,
frequentemente, com conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação, relações entre
quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de
distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais
cardinais e ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação Infantil
precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos,
investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar
respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades
para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizálos em seu cotidiano.
FONTE: Base Nacional Comum Curricular, 2017, p. 40-41

7.5.1

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
NO CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

Conviver com crianças e adultos e com eles investigar o mundo natural e social.
Brincar com materiais, objetos e elementos da natureza e de diferentes

culturas e

perceber a diversidade de formas, texturas, cheiros, cores, tamanhos, pesos, densidades que
apresentam.

Explorar características do mundo natural e social, nomeando-as, agrupando-as e
ordenando-as segundo critérios relativos às noções de espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações.

Participar de atividades de investigação de características de elementos naturais,
objetos, situações, espaços, utilizando ferramentas de exploração - bússola, lanterna, lupa e instrumentos de registro e comunicação, como máquina fotográfica, filmadora, gravador,
projetor e computador.

Expressar

suas observações, explicações e representações sobre objetos,

organismos vivos, fenômenos da natureza, características do ambiente.
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Conhecer-se

e construir sua identidade pessoal e cultural, reconhecendo seus

interesses na relação com o mundo físico e social.
7.5.1

MAPA ESTRUTURANTE DO CAMPO DE EXPERIENCIA _
ESPAÇOS,

TEMPOS,

QUANTIDADES,

RELAÇÕES

E

TRANSFORMAÇÕES
Segue organizador curricular, do campo de experiência “Espaços, Tempos,
Quantidades, Relações, e Transformações, para Bebês, Crianças bem pequenas e Crianças
pequenas”, contendo a inclusão de “saberes e conhecimentos” como elementos que,

marcam a intencionalidade das práticas docentes, os objetivos estabelecidos pela
BNCC e ampliações e/ou complementações.
BEBÊS
SABERES E CONHECIMENTOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO
EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais
(odor, cor, sabor, temperatura).

Corpo humano e órgãos do sentido
Os objetos e suas características, propriedades e
funções.

Grandezas e medidas
Percepção visual e tátil

Brincar com objetos e brinquedos de materiais diversos, explorando
suas características físicas e suas possibilidades.
Explorar materiais e objetos de diferentes texturas.
Conhecer o espaço por meio do corpo e dos sentidos, a fim de
perceber odores, cores, sabores, temperaturas e outras possibilidades
presentes em seu ambiente.
Expressar-se através das linguagens corporais.
Conviver com diferentes grupos explorando diferentes objetos e
materiais.
Participar de atividades envolvendo a exploração dos órgãos dos
sentidos.
Participar de atividades que evidenciem a construção de conceitos
relacionados as partes do corpo ou órgão dos sentidos.
Explorar objetos elaborando conceitos.
EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir,
misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.
Conviver com crianças e adultos interagindo com os fenômenos da
natureza.
Brincar com diferentes materiais
Participar de atividades com diferentes misturas e suas possibilidades.
Explorar sensações a partir do reconhecimento de temperaturas.
Conhecer grandezas e medidas.
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Expressar-se através de diferentes linguagens visuais e táteis.
Explorar sensações através do tato, olfato, paladar, audição e visão.

(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação,
manipulando, experimentando e fazendo descobertas.

Seres vivos
Ambiente

Conviver e interagir com adultos e crianças em diferentes espaços que
permitam por meio dos sentidos a percepção dos elementos.
Explorar ambientes naturais para que perceba diferentes vegetações.
Expressar reações e curiosidade frente aos elementos da natureza e
os seres vivos.
Brincar em ambientes naturais para que perceba pequenos animais e
insetos.
Conhecer os elementos naturais.
Participar ativamente em diferentes experiências da rotina.
Conhecer as características de animais do seu convívio

(EI01ET04) Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por
meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos.

Orientação espacial.
Noções espaciais.
Situação problema.

Explorar o espaço com autonomia percebendo suas características e
possibilidades.
Brincar com objetos em diferentes espaços.
Participar de situações que envolvam a resolução de problemas.
Conviver com adultos e crianças compartilhando brinquedos e
espaços.
Conhecer por meio de vivências do cotidiano os processos mentais.
Expressar-se por meio de brincadeiras e músicas que envolvam os
processos mentais.
Explorar e orientar-se adquirindo noção de direção e localização
espacial.
Participar de brincadeiras que evidenciem as noções espaciais.

(EI01ET05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as
diferenças e semelhanças entre eles.

Grandezas e medidas.

Explorar objetos com formas, cores, texturas, tamanhos e espessuras
diferentes.
Conviver com adultos e crianças nos diferentes momentos de
exploração.
Conhecer objetos com características variadas e suas possibilidades
de manuseio.
Explorar materiais com texturas variadas.
Explorar diversos materiais que possibilitem a formação de
agrupamentos.
Participar de atividades que envolvam diferentes grandezas.
Brincar com objetos de diferentes massas e volumes;
Expressar–se através de brincadeiras situações destacando
semelhanças e diferenças.

(EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas
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interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.).
Movimentos fundamentais.
Expressividade.
Jogos e brincadeiras.
Noção Temporal.

Participar de situações em que o professor relaciona noções de tempo
a seus ritmos biológicos, para perceber a sequência temporal em sua
rotina diária.
Explorar movimentos fundamentais na mesma frequência dos ritmos
musicais.
Conhecer a sequência temporal de sua rotina na instituição.
Conviver com adultos e crianças compartilhando momentos
vivenciados por elas.
Explorar espaços que levem a perceber a distância entre eles.
Brincar com diferentes jogos e brincadeiras.
Expressar-se corporalmente por meio de brincadeiras cantadas e
rítmicas.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
SABERES E CONHECIMENTOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as
características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).

Textura, massa e tamanho dos objetos.
Fenômenos físicos

Noções de tempo.
O dia e a noite.
Clima.
Elementos da natureza: terra, fogo, ar e
água.

Explorar tamanhos, pesos, volumes e temperaturas de objetos,
estabelecendo relações.
Expressar as características opostas das grandezas de objetos
(grande/pequeno, comprido/curto etc.) ao falar sobre eles.
Participar de brincadeiras com materiais diversos, explorando suas
características físicas e suas possibilidades.
Brincar de comparar, corresponder, organizar, sequenciar, ordenar, incluir,
seriar, conservar e classificar objetos e brinquedos seguindo critérios
estabelecidos, como: cor, forma, tamanho e outros atributos.
Conhecer situações relacionadas à geometria para corresponder,
comparar, classificar, seriar e ordenar.
(EI02ET02). Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e
fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).
Brincar com os elementos e características do dia e da noite.
Explorar e registrar as observações a seu modo, sobre os fenômenos e
mistérios da natureza.
Conhecer os fenômenos naturais por meio de diferentes recursos e
experiências.
Expressar as sensações físicas, táteis em diversas situações da rotina.
Explorar os quatro elementos por meio de experimentos (terra, fogo, ar e
água).
(EI02ET03). Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de
plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.

Elementos da natureza.
Corpo Humano.
Seres vivos.
Meio Ambiente.

Explorar as partes das plantas e suas funções.
Participar de situações de cuidado com o meio ambiente, preservação de
plantas, cuidado com animais, separação de lixo, economia de água,
reciclagem e outros.
Conhecer que os seres vivos possuem ciclo de vida, reconhecendo suas
diferentes fases.
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Noções espaciais de orientação, direção,
proximidade, lateralidade, exterior e
interior, lugar e distância.
Noção temporal
Linguagem matemática

(EI02ET04). Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima,
embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e
depois).
(EI02ET05) Classificar objetos considerando determinados atributos
(tamanho, peso, cor, forma, etc)
Conhecer os diferentes espaços da escola por meio de explorações
que promovam a identificação de relações espaciais.
Explorar o espaço escolar e do entorno, identificando a localização de
seus elementos.
Participar de circuitos subindo, descendo, andando para frente, para
trás, dentre outras possibilidades.
Encontrar objetos ou brinquedos desejados nas situações de
brincadeiras ou a partir de orientações do professor sobre a sua
localização.
Participar de situações em que execute comandos: dentro, fora, perto,
longe, em cima, embaixo, ao lado, entre, dentre outras possibilidades.
Participar de situações diversas dentro e fora da sala que envolvam as
noções topológicas.
Explorar situações de relação temporal: antes, durante e depois em
situações rotineiras: depois do lanche vamos escovar os dentes...
durante a brincadeira vamos comer uma fruta… antes de ir ao parque
precisamos arrumar a sala.
Explorar o contato com o calendário.
(EI02ET06). Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante,
depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).

Noções de Tempo.

Brincar no espaço externo explorando diversos movimentos corporais
e experimentando diferentes níveis de velocidades.
Conhecer o agora e o depois nos diferentes momentos do cotidiano
de seu grupo.
Explorar a rotina da sala de aula compreendendo a sequência dos
fatos de modo a adquirir maior independência, autonomia e atuar de
forma a prever as próximas ações.
Conviver com noções de tempo a seus ritmos biológicos, para
perceber a sequência temporal em sua rotina diária: alimentar-se,
brincar, descansar, tomar banho.
Expressar o agora e o depois nos diferentes momentos do cotidiano
de seu grupo construindo referências para apoiar sua percepção do
tempo,
Explorar e utilizar conceitos básicos de tempo em situações do dia-adia:
(EI02ET07). Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos
diversos.

Números e quantidades.

Explorar contagem em situações cotidianas, conhecendo os números e
relacionando-os às quantidades.
Expressar numericamente as quantidades identificadas em diferentes
situações estabelecendo a relação entre número e quantidade.
Brincar de comparar quantidades em contextos diversos de forma
convencional ou não convencional, ampliando progressivamente a
capacidade de estabelecer correspondência entre elas.
Conhecer a função social do número em diferentes contextos
reconhecendo a sua utilidade no cotidiano.
Participar de situações problemas que envolvam as ideias de adição,
subtração e divisão.
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Conhecer o que vem antes e depois em uma sequência de objetos,
dias da semana, rotina diária e outras situações significativas.
Explorar a sequência numérica até 3, ampliando essa possibilidade.
(EI02ET08). Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e
meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma
natureza (bonecas, bolas, livros etc.).
Explorar os números e seus usos sociais em situações do dia-a-dia: a
própria idade e as dos colegas, os algarismos presentes nas roupas,
calçados, nos telefones, elevadores, jogos, celulares, livros, revistas e
jornais, residências, dentre outras possibilidades e no discurso oral ao
se referir a quantidades.
Explorar diferentes instrumentos da cultura que permitam pensar sobre
o número como: calendário, termômetro, relógio, celular.
Participar e realizar contagem oral por meio de cantigas e outras
atividades lúdicas relacionando às quantidades.
Brincar de jogos que envolvam números como boliche, amarelinha,
jogos cantados como parlendas e outros.
Conviver com situações onde há a observação do registro escrito de
números para que se observe a grafia.

Contagem oral.
Números e quantidades.
Representação de quantidades.

CRIANÇAS PEQUENAS.
(4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES).
SABERES E CONHECIMENTOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos,
observando suas propriedades.

Organização, comparação, classificação,
sequenciação e ordenação de diferentes
objetos.
Sólidos geométricos.
Medidas padronizadas e não padronizadas:
peso, massa, volume e tempo.
Noção espacial.

Noções de tempo.
Calendário.
O dia e a noite.
Clima.
Elementos da natureza: terra, fogo, ar e água.

Explorar tamanhos, pesos, volumes e temperaturas de objetos,
estabelecendo relações.
Expressar as características opostas das grandezas de objetos
(grande/pequeno, comprido/curto etc.) ao falar sobre eles.
Participar de brincadeiras com materiais diversos, explorando suas
características físicas e suas possibilidades.
Brincar de comparar, corresponder, organizar, sequenciar, ordenar,
incluir, seriar, conservar e classificar objetos e brinquedos seguindo
critérios estabelecidos, como: cor, forma, tamanho e outros
atributos.
Conhecer situações relacionadas à geometria para corresponder,
comparar, classificar, seriar e ordenar.

(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais,
resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo
fenômenos naturais e artificiais.
Brincar com os elementos e características do dia e da noite.
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Explorar e registrar as observações a seu modo, sobre os
fenômenos e mistérios da natureza.
Conhecer os fenômenos naturais por meio de diferentes recursos e
experiências.
Expressar as sensações físicas, táteis em diversas situações da
rotina.
Explorar os quatro elementos por meio de experimentos (terra, fogo,
ar e água).
Conhecer em atividades de sua rotina os conceitos agora e depois,
rápido e devagar para que se perceba que a atividade desenvolvida
por si e por seus colegas acontecem em um determinado tempo de
duração.
Participar de atividades da sua rotina a construção da sequência
temporal: manhã/tarde, dia/noite, para que possa reconhecer a
passagem de tempo.
(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para
responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua
conservação.

Elementos da natureza.
Corpo Humano.
Seres vivos.
Meio Ambiente.

Grandezas e Medidas: Noção de comprimento,
Peso, Volume e Valor.

Espaço e Forma.
Propriedades Geométricas.

Explorar as partes das plantas e suas funções.
Participar de situações de cuidado com o meio ambiente, preservação
de plantas, cuidado com animais, separação de lixo, economia de
água, reciclagem e outros.
Conhecer que os seres vivos possuem ciclo de vida reconhecendo as
suas diferentes fases.
Explorar e expressar as propriedades dos objetos e materiais (odor, cor,
sabor, temperatura) por meio de todos os sentidos (olfato, paladar,
audição, visão, tato).
Brincar com as relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar,
mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando
múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita
espontânea), em diferentes suportes.
Conhecer instrumentos não convencionais para comparar diferentes
elementos estabelecendo relações de distância, tamanho, comprimento,
volume e espessura.
Explorar instrumentos não convencionais para comparar elementos e
estabelecer relações entre leve e pesado.
Brincar com os conceitos básicos de valor (barato/caro), reconhecendo
o uso desses conceitos nas relações sociais.
Participar de brincadeiras orientadas, verbalizando posições e distâncias
nos percursos.
Conhecer e utilizar instrumentos de medidas convencionais e não
convencionais.
Participar de atividades que envolvam unidades de medidas de
grandeza.
Conviver em diferentes espaços dentro e fora da instituição.
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas
semelhanças e diferenças.
Conhecer as características geométricas dos objetos, como formas,
bidimensionalidade e tridimensionalidade em situações de
brincadeira, exploração e observação de imagens e ambientes e em
suas produções artísticas.
Explorar objetos e/ou figuras a partir de observações, manuseios e
comparações sobre suas propriedades.
Expressar as semelhanças e diferenças em objetos e figuras.
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História da Família;
Eu / Escola

Números e quantidades.

Brincar com objetos no espaço, fazendo relações e comparações
entre eles ao observar suas propriedades de tamanho (grande,
pequeno, maior, menor) de peso (leve, pesado) dentre outras
características (cor, forma, textura).
Participar observando no meio natural e social as formas
geométricas existentes, descobrindo semelhanças e diferenças entre
objetos no espaço, combinando formas, estabelecendo relações
espaciais e temporais, em situações que envolvam descrições orais,
construções e representações.
Brincar com figuras geométricas de maneira criativa.
(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e
desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade.
Conhecer celebrações e festas tradicionais da sua comunidade escolar.
Expressar fatos de seu nascimento e desenvolvimento com apoio de
fotos ou outros recursos.
Conhecer aspectos da sua vida, família, casa e moradia.
Participar de rodas de conversa falando de sua Família.
Explorar sua linha do tempo com auxílio da família ou do professor,
utilizando fotos.
Conhecer quem escolheu o seu nome e de outras crianças.
Brincar com o significado de seu nome e relatar para outras crianças.
Conviver no meio social ao qual se insere, reconhecendo os papéis
desempenhados pela família e escola.
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e
identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.
Explorar contagem em situações cotidianas, conhecendo os números e
relacionando-os à quantidades.
Expressar numericamente as quantidades identificadas em diferentes
situações estabelecendo a relação entre número e quantidade.
Brincar de comparar quantidades em contextos diversos de forma
convencional ou não convencional, ampliando progressivamente a
capacidade de estabelecer correspondência entre elas.
Conhecer a função social do número em diferentes contextos
reconhecendo a sua utilidade no cotidiano.
Participar de situações problemas que envolvam as ideias de adição,
subtração e divisão.
Conhecer o que vem antes e depois em uma sequência de objetos, dias
da semana, rotina diária e outras situações significativas.
(EI03ET08) Expressar medidas (massa, altura etc.), construindo
gráficos básicos.

Grandezas e Medidas

Conhecer unidades de medidas convencionais ou não em situações nas
quais necessitem comparar.
Explorar gráficos simples para comparar quantidades.
Participar de situações de resolução de problemas envolvendo medidas.
Expressar com gráficos a partir dos registros de medições altura, massa
e registros de quantidades.
Brincar com gráficos coletivamente.
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Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre
eles.
Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado
com relação a eles.
Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e
medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências.
Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e noções de tempo (presente, passado
e futuro; antes, agora e depois), para responder as necessidades e questões do cotidiano.
Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, desenhos,
símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos etc.).
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