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Certas palavras não podem ser ditas

 

em qualquer lugar e hora qualquer.

 
 

Estritamente reservadas

 

para companheiros de confiança,

 

devem ser sacralmente pronunciadas

 

em tom muito especial

 

lá onde a polícia dos adultos

 

não adivinha nem alcança.

 
 

Entretanto são palavras simples:

 

definem 

 

partes do corpo, movimentos, atos

 
do viver que só os grandes se permitem

 
e a nós é defendido por sentença

 dos séculos.

 
 E tudo é proibido. Então, falamos.
 
 
 

Carlos Drummond de Andrade 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Manaus, por meio do 

Departamento de Gestão Educacional e da Divisão de Educação Infantil, 

apresenta a Proposta Pedagógico-Curricular de Educação Infantil da Rede 

Municipal de Manaus, objetivando subsidiar os profissionais envolvidos, bem 

como interagir com a comunidade escolar e local da cidade de Manaus sobre 

o desenvolvimento de saberes e práticas específicas à educação da criança 

pequena matriculada na primeira etapa da Educação Básica. 

Esta proposta tem como base o marco legal dos documentos oficiais 

do Ministério da Educação, os Pareceres e Resoluções da Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, bem como os textos 

legais publicados pelo Conselho Municipal de Educação de Manaus em 

confluência às teorias produzidas cientificamente sobre a Infância e o 

desenvolvimento da criança pequena no espaço da Educação Infantil. 

É importante salientar a participação dos professores, pedagogos, 

gestores, da comunidade escolar como um todo e das próprias crianças na 

construção da Proposta quando da oportunidade da aplicação dos 

instrumentos de escuta pedagógica organizados pela equipe de assessores 

desta Secretaria e pela consultoria acadêmica articulada para este fim. 

Do encontro entre as ideias e a palavra escrita, este documento 

norteador intenciona aproximar as práticas cotidianas das unidades que 

atendem as fases Creche e Pré-Escola, ao passo que resguarda o princípio 

da autonomia e da singularidade pedagógica dos diferentes tempos e 

espaços da Educação Infantil empreendidos nas unidades de ensino da Rede 

Municipal de Educação de Manaus.  

 

A Comissão. 
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1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MANAUS 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Manaus1 teve sua origem no ano 

de 1970, pela Lei nº 1.094, de 21 de outubro de 1970, ligada à Secretaria de 

Desenvolvimento Comunitário (SEDECO), que tinha como responsabilidade 

administrativa as ações voltadas para a Educação e Ensino, Cultura – Letras e 

Artes, Assistência Social, Abastecimento, Saúde, Promoção-Desporto e Turismo, 

Administração de Bairros e Distritos e o Corpo de Bombeiros. 

A promoção de cursos de “capacitação e atualização” de professores 

iniciou em 1975, com ações relacionadas e orientadas pelas propostas curriculares 

da Secretaria Estadual de Educação – SEDUC/AM. 

A Educação, Ensino, Cultura, Letras e Artes, Assistência Social e Saúde, 

Ação Preventiva e Vigilância Sanitária passou a ser responsabilidade da Secretaria 

da Educação, da Cultura e do Bem Estar Social (SEBEM), criada em maio de 1974. 

A denominação atual de Secretaria Municipal de Educação (SEMED) teve seu início 

no ano de 1989. 

A preocupação com a elaboração de uma proposta curricular que 

contemplasse as especificidades da Educação Infantil no município de Manaus deu-

se no ano de 1990 sob a responsabilidade da Seção de Currículos e Programas – 

denominação correspondente ao organograma da época. As ações de formação 

eram responsabilidade direta das seções – Seção de Educação Infantil, de Ensino 

Fundamental e de Educação Especial. 

A Secretaria Municipal de Educação apresentava algumas 

especificidades relacionadas à Educação Infantil: atendimento às crianças de quatro 

a cinco anos matriculadas na Pré-Escola e crianças de seis anos em salas de 

alfabetização. A denominação ‘‘alfabetização’’ foi retirada e incluída por várias vezes 

na estrutura organizacional, permanecendo até o ano de 2001. 

Com essa estruturação, a Semed atendeu no ano de 1978, 231 (duzentas 

e trinta e uma) crianças na Pré-Escola e mil oitocentos e sessenta e duas (1.862) 

crianças nas turmas de alfabetização. O avanço na matrícula foi percebido no 

                                                           
1
 Fontes: http://semed.manaus.am.gov.br/, entrevistas, documentos SEMED, dissertações de mestrado/UFAM. 



 

decorrer dos anos. Em 2001, estavam matriculadas na Pré-Escola 10.284 (dez mil 

duzentas e oitenta e quatro) crianças e na alfabetização, 18.259 (dezoito mil 

duzentas e cinquenta e nove) crianças. 

O atendimento às crianças na fase Creche iniciou em 1997 vinculado ao 

regime jurídico de comodato e/ou convênios com outras instituições, para 862 

(oitocentas e sessenta e duas) crianças matriculadas. 

O trabalho pedagógico nas unidades de Educação Infantil, durante o 

período de 1978 a 1997 foi subsidiado pela equipe de profissionais lotadas na Seção 

de Educação Pré-Escolar da Secretaria, a qual elaborava o Suplemento de 

Atividades Pedagógicas com uma programação de atividades a serem realizadas 

pelas professoras, tendo como eixo norteador as datas comemorativas. Ainda como 

parte da intenção de subsidiar o trabalho, as professoras que ingressavam na 

Educação Infantil sem experiência pedagógica passavam por capacitação com as 

profissionais da seção. 

Com base nas orientações emanadas pelo Ministério da Educação e 

previstas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1997, foi elaborada a proposta 

curricular denominada Programa de Redimensionamento da Educação Básica do 

Município de Manaus (PRORED). No ano de 2005, ocorreram reuniões e encontros 

promovidos pela Secretaria com professores, pedagogos e diretores para a 

elaboração da Proposta Pedagógica e Curricular-Educação Infantil/Pré-Escolar. 

A SEMED, nos anos de 2007/2008, elaborou o documento Educação 

Infantil na Rede Municipal de Manaus – Organização e Funcionamento, contendo 

aspectos legais sobre a Educação Infantil, as orientações quanto à carga horária, 

organização de turmas, organização do planejamento, recomendações de 

atividades, sugestões de atividades, sugestões de organização dos espaços/cantos 

nas salas, avaliação na Educação Infantil, dentre outras. No ano de 2010, este 

documento passou por uma nova publicação e denominação, sendo chamado de 

Proposta Pedagógica e Curricular-Educação Infantil/Pré-Escolar com a inclusão 

obrigatória da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

Com a criação do Centro de Formação da SEMED Manaus (2000) e com 

o lançamento do Programa de Formação Tapiri (2001), as formações organizadas 

para os professores de Educação Infantil tinham como norteamento, o Referencial 
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Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 2001) e a Proposta 

Pedagógica de Educação Infantil da Secretaria em vigência. 

 

2 ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Manaus busca, através de ações 

planejadas, cumprir com o que determina a legislação vigente quanto à oferta de 

uma educação pública, laica e de qualidade, conforme estabelecido na LDBEN 

9.394/96 e em suas respectivas emendas. As unidades de ensino destinadas à fase 

Pré-Escola são construídas com recursos próprios e as Creches são construídas 

com verbas oriundas do PROINFÂNCIA2 e/ou do PROURBIS3.  

Cabe aos municípios a responsabilidade pela Educação Infantil, definida 

na Constituição Federal de 1988, conforme prevê o artigo 211, parágrafo segundo, 

que determina que “os municípios atuarão prioritariamente na educação infantil e 

ensino fundamental”.  

Esta secretaria, que já figura como a terceira maior rede de ensino do 

país em relação ao quantitativo de crianças matriculadas, oferta turmas na 

Educação Infantil em 249 unidades de ensino, sendo 08 Creches, 114 Centros 

Municipais de Educação Infantil (Cmeis), 120 Escolas Municipais (Esc. Muls) e 07 

Escolas conveniadas. 
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 ²O Programa Nacional de reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública da Educação Infantil – PROINFANCIA, é um 
programa de assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios para a construção, reforma e aquisição de equipamentos e 
mobiliário para creches e pré-escolas públicas da educação infantil. Consultar www.portal.mec.gov.br

³O Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus – PROURBIS, objetiva promover, de maneira 
sustentável, a melhoria da qualidade de vida da população residente em áreas de risco e de preservação ambiental. Consultar 
prourbis.manaus.am.gov.br

http://www.portal.mec.gov.br


 

Quadro I: Número de unidades de ensino por Divisão Distrital Zonal 

DDZ Creche  Cmei  Esc. Mul. Conveniadas TOTAL 

DDZ Sul  01 23 12 02 38 

DDZ Oeste  02 27 08 02 39 

DDZ Norte  - 20 - - 20 

DDZ Centro Sul  02 16 07 - 25 

DDZ Leste I 01 16 07 03 27 

DDZ Leste II 02 11 14 - 27 

DDZ Rural - 01 72 - 73 

TOTAL  08 114 120 07 249 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Escolar do Amazonas – Sigeam Outubro de 2015 

Quadro II: Número de crianças atendidas por Divisão Distrital Zonal 

DDZ BERÇÁRIO MATERNAL 

I 

MATERNAL 

II 

MATERNAL 

III 

1º 

PERÍODO 

2º 

PERÍODO 

TOTAL 

DDZ Sul  10 11 302 1.447 3.579 4.090 9.539 

DDZ Oeste  - 50 130 741 3.578 4.157 8.656 

DDZ Norte  - - 20 133 2.773 3.246 6.172 

DDZ Centro Sul  - 33 93 198 2.704 3.531 6.559 

DDZ Leste I - 09 27 54 2.316 3.624 6.230 

DDZ Leste II - 48 123 393 2.604 3.264 6.432 

DDZ Rural - - - 63 678 1.023 1.764 

TOTAL 10 251 695 3.029 18.432 22.935 45.352 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Escolar do Amazonas – Sigeam Outubro de 2015 

 

No tocante à obrigatoriedade da ampliação da oferta da fase Pré-Escola 

em conformidade com a Lei Nº 12.796, de 4 de abril de 2013,  a Secretaria Municipal 

de Educação de Manaus assume postura articuladora com os órgãos competentes 

para garantir, até o ano de 2016, a oferta universal de matrícula para esta fase. 
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3  O ATUAL MARCO REGULATÓRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL E A 

NECESSIDADE DA REESTRUTURAÇÃO DA PROPOSTA 

 

A pauta legal de que a Educação Infantil se constitui, enquanto direito da 

criança e dever do Estado, tem seu nascedouro na Constituição Federal de 1988 – 

CF 1988. Dois anos mais tarde, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 1990 

dispõe sobre o sistema de corresponsabilidade entre a família, a sociedade e o 

Estado no que tange à proteção integral da criança, reiterando que esta proteção 

também perpassa pela educação. 

Sob esta égide, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996 – LDBEN nº 9.394/96 estabelece particularidades sobre o atendimento escolar 

na Educação Infantil, preconizando que a Educação Infantil é a primeira etapa da 

Educação Básica e, portanto, é parte da estrutura e do funcionamento da educação 

no país. 

Em 2001, o Plano Nacional de Educação – PNE previu a elevação dos 

índices de atendimento à Educação Infantil e em 2007 a Lei do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB é aprovada, abarcando a Educação Infantil no 

âmbito do sistema de financiamento da escola pública brasileira. 

 No ano de 2009, a Emenda Constitucional 594 estabelece a 

obrigatoriedade do Estado na oferta da segunda fase da Educação Infantil, a Pré-

Escola. Neste mesmo ano, o Conselho Nacional de Educação – CNE atualiza as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil5 - DCNEI 2009.  

Na capital do Amazonas, o marco regulatório aprovado pelo Conselho 

Municipal de Educação de Manaus – CME em torno da Educação Infantil versa 

sobre questões de infraestrutura dos prédios, do credenciamento e autorização de 

instituições, de matrícula, da organização das turmas e da aprovação da Proposta 

Curricular da Educação Infantil – Creche e Pré-Escola que data do ano de 2010. 

                                                           
4
 Disponível para consulta em www.portal.mec.gov.br.  

5
 Disponível para consulta em www.planalto.gov.br/ccivil_03/cons�tuicao/Emendas/Emc/emc59.htm.  
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No ano de 2013, a Lei nº 12.7966, de 04 de abril de 2013, altera a LDBEN 

9.394/96 e estabelece regras para a Educação Infantil. 

Em 2015, o Plano Municipal de Educação – PME 2014/2024 (Lei nº 2.000 

CME/2015), em consonância com o Plano Nacional de Educação – PNE 2014/2024 

(Lei nº 13.005 CNE/2014) traz na meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil 

na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a 

oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste 

PNE. 

No ano de 2015, a Resolução n. 018/CME/20157, de 27 de Julho de 2015 

define as diretrizes curriculares e estabelece normas para a oferta e funcionamento 

da Educação Infantil na Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus. 

Diante do avanço das discussões no campo legal, a necessidade de uma 

proposta que acompanhe a pauta nacional em consonância com a local se fez 

premente. Estas discussões, dentro do grande debate em torno da Educação 

Infantil, têm propiciado momentos de reflexão, debate e interlocução com os sujeitos 

envolvidos na Rede Municipal de Educação de Manaus e com a sociedade civil 

organizada, objetivando nortear o trabalho docente e pedagógico a ser desenvolvido 

com a criança.  

 

4 PERCURSO METODOLÓGICO DA CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA 

 

A caminhada iniciou com a organização de um grupo de trabalho do 

segmento técnico-pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Manaus no 

ano de 2012, incluindo profissionais atuantes na Divisão de Educação Infantil, na 

Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério e nas sete Divisões Distritais 

Zonais de Educação da cidade de Manaus em articulação com representantes da 

sociedade civil organizada, mais precisamente, do Fórum Amazonense de Educação 

Infantil e representante da Academia, tanto da Universidade Federal do Amazonas 

quanto da Universidade do Estado do Amazonas. 

                                                           
6
 Disponível para consulta em www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm 

7
 Disponível para consulta em 

dom.manaus.am.gov.br/pdf/2015/agosto/DOM%203719%2026.08.2015%20CAD%201.pdf 
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Desta feita, a tônica do percurso de reestruturação da proposta foi 

instaurar o debate sobre questões específicas do trabalho educativo-escolar 

desenvolvido com a criança a partir do processo de interlocução entre os diferentes 

sujeitos que atuam na Educação Infantil nos estabelecimentos de ensino público do 

município de Manaus, tendo como foco primordial a legislação vigente na tentativa 

de pautar a Educação Infantil no bojo das aproximações com as práticas 

pedagógicas e docentes, com as diferentes visualizações e possibilidades de 

atuação dos sujeitos envolvidos frente à preconização legal e acadêmica na área. 

Para tanto, foi realizado, ainda no ano de 2012, o Dia “P” da Participação 

da Comunidade Escolar e Local na reestruturação da proposta e a semana de 

interação com as crianças matriculadas em turmas de Educação Infantil nos Centros 

Municipais de Educação Infantil e nas Escolas Municipais que atendem a esta etapa 

na Rede. 

O material gerado no dia “P”, resultado das discussões entre professores, 

pedagogos, diretores e comunidade escolar/local em cada unidade de ensino, foi 

compilado pelas assessoras das Divisões Distritais Zonais e encaminhado à Divisão 

de Educação Infantil. Nas reuniões da Comissão de Reestruturação da Proposta, as 

discussões travadas a partir das proposições do dia “P” trouxeram novos pontos 

para discussão e redirecionou alguns outros. 

Posteriormente a este trabalho, as crianças tiveram, no espaço 

democrático de construção do documento, seu momento de propor àqueles que 

pensam a educação infantil para elas a partir do que sentem e anseiam para o 

espaço em que vivenciam momentos de sua infância. Assim, foi organizada uma 

metodologia de amostragem de dois CMEI por DDZ, totalizando 14 unidades, onde 

as crianças puderam interagir com Zig, um boneco de outro planeta, construído por 

cada DDZ. Zig perguntava por informações sobre o espaço e atividades que as 

crianças gostavam ou queriam que tivesse em seu CMEI. 

A partir de procedimental metodológico pertinente, o resultado destes 

“mecanismos-pretextos” para a discussão foi uma gama de material textual, objeto 

de leitura e análise para a composição desta proposta em estreita relação à pauta 

da legislação educacional vigente e à produção científico-acadêmica em torno da 

educação escolar de crianças. 
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Em outubro de 2015, a Divisão de Educação Infantil, após encontros com 

as Divisões Distritais Zonais, realizou a revisão da Proposta Pedagógico-Curricular 

de Educação Infantil do Município de Manaus no intuito de atualizar dados 

estatísticos, aprimorar os textos subsídios, promover atualização quanto à norma 

ortográfica vigente e enriquecer as orientações pedagógicas aos usuários do 

referido documento. 

 

 

5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS 

 

Ao pensar o espaço físico escolar, deve-se garantir que todas as crianças 

que nele transitam, inclusive aquelas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, tenham assegurados o direito à 

saúde, proteção, descanso, interação, conforto, higiene e aconchego. 

No atendimento para as fases Creche e Pré-Escola, devem ser 

observadas a concepção da edificação, vislumbrando a funcionalidade e 

acessibilidade esperada para esses ambientes, respeitando os critérios definidos na 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, NBR 9050/20048 e 

regulamentados pela Lei No 10.098/20009, abrangendo: organização espacial e 

dimensionamento dos conjuntos funcionais, acessibilidade, percursos, segurança e 

adequação mobiliária.    

Conforme as orientações descritas nos Parâmetros Básicos de 

Infraestrutura para Instituição de Educação Infantil (2008)10, os aspectos estéticos 

dos espaços  nos dizem respeito sobre a imagem e a aparência do ambiente, 

proporcionando momentos diferenciados e de bem-estar.  

Inclui-se as variedades e diversidades de texturas e cores, suas formas e 

proporções e símbolos, valorizando os elementos visuais da edificação, que podem 

nortear os trabalhos e atividades, visando o despertar dos sentidos, abordando a 

curiosidade e a capacidade de descoberta da criança.  

                                                           
8
 Disponível em:  http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos 

9 Disponível em : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10098.htm 
10 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/miolo_infraestr.pdf 
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Durante a seleção destes materiais devem ser considerados os seguintes 

aspectos:  

Qualidade técnica: É considerada por sua eficiência, função, facilidade 

de manutenção e limpeza. 

Qualidade ergonômica: direciona-se a facilidade de manuseio do 

produto, adaptação antropométrica, clareza de informações, compatibilidade de 

movimentos, conforto e segurança.  

Qualidade estética: Engloba toda combinação das formas, cores, uso de 

materiais e texturas, proporcionando uma agradável leveza em sua aparência. 

Os espaços internos das salas de referências devem dispor de amplo 

espaço, atendendo à Resolução nº 06/2006-CME/MANAUS11 de forma a propiciar 

aos professores e crianças uma ampla movimentação. Estes espaços devem contar 

com uma boa iluminação e deverão atender ao parâmetro de iluminância da ABNT 

NBR 5410/5411/541312, devendo ser ventilados e com uma                                                                                           

temperatura ambiente confortável, considerando que a conservação de 

higiene/limpeza da sala seja frequente, sendo viável e necessário que o ambiente 

esteja organizado, em boas condições de higiene, livres de itens que possam 

oferecer riscos físicos e que promovam a qualidade de vida. 

Os prédios devem ter ambientes com iluminação e ventilação eficiente, 

além de janelas com altura que permita às crianças a visualização do espaço 

externo. Estes devem apresentar-se sempre limpos, arrumados e livres de qualquer 

objeto ou móvel que venha a prejudicar a segurança tanto de adultos como de 

crianças. 

 A limpeza dos espaços deve ser sistemática seguindo orientações 

pertinentes à vigilância em saúde nos espaços coletivos de atendimento de bebês e 

crianças pequenas. O vestuário e o calçado das pessoas responsáveis por tal ação 

devem atender as normas de segurança e os produtos usados devem ser 

adequados, de boa qualidade e jamais deixados ao alcance das crianças. 

Nas creches municipais a administração de medicamento caberá ao 

profissional de Enfermagem, que deve avaliar cada caso, apoiando a criança e a 

família na continuidade do tratamento medicamentoso. Contudo, devem-se, excluir 

                                                           
11 Disponível em: http://www2.manaus.am.gov.br/portal/secretarias/cme/resolucoes/2006/resolucao_006_06.pdf 
12 Disponível 
em:hftp://ftp.fnde.gov.br/web/fundescola/publicacoes_manuais_tecnicos/manual_adequacao_predios_escolares.pdf 
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as drogas que só podem ser administradas no ambiente hospitalar ou que possam 

ser administradas na residência da criança pelos responsáveis. 

A administração de medicamentos estará condicionada a apresentação 

da receita médica original e uma xerox a qual será arquivada no processo da 

criança para total conferência. 

Na creche deve ser administrado o menor número de doses possível, a 

fim de diminuir a possibilidade de enganos, em função de grande número de doses 

de remédios na rotina da instituição e menor interferência ou prejuizos nas 

atividades pedagógicas. Os medicamentos a serem administrados deverão ser 

enviados nas embalagens originais, identificados com o nome da criança e 

entregues à técnica de enfermagem.  

Ainda deve-se considerar que não será administrado qualquer 

medicamento sem prescrição médica atualizada, mesmo os antitérmicos, tendo em 

vista a caracterização da automedicação, bem como os remédios controlados (de 

tarja preta na embalagem) como anticonvulsivantes, antidepressivos ou medicações 

injetáveis e de uso em nebulização. 

Esse cuidado estende-se também ao ambiente, seja ele dentro ou fora da 

sala de referência, devendo atentar para as paredes que possuem tomadas, pois as 

mesmas devem estar instaladas no alto, longe do alcance das crianças e com tampa 

protetora naquelas que estão na parte de baixo. As paredes ao alcance das crianças 

devem servir como espaço de exposição das produções das próprias crianças e/ou 

devem conter quadros, fotos, cartazes, entre outros materiais com os quais elas 

possam interagir.  

O momento da ambientação da sala deve envolver tanto o professor 

quanto a criança, considerando as experiências desenvolvidas a partir da tríade, 

cuidar, brincar e educar, favorecendo assim a imersão das interações e brincadeiras.  

Além das salas de referência13, o prédio tem que oferecer salas 

destinadas ao uso de recursos pedagógicos como: livros de texturas, sonoros e 

visuais, brinquedos, computadores, microsystem, entre outros. A construção e 

reconstrução desses ambientes devem ser coletivas, respeitando sempre a opinião 

                                                           
13

 Sala de referência é um ambiente des�nado às a�vidades lúdico-pedagógicas, contendo espaços 
es�mulantes do ao desenvolvimento da criança. 
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e a construção da criança nesse processo, devendo ainda gerar discussões e ideias 

reflexivas ao grupo, favorecendo as crianças um ambiente institucional mais 

atraente, acolhedor, instigante e propulsor de novos mecanismos de aprendizagens 

entre criança/criança, criança/adulto e criança/ambiente. 

 A criação desses espaços deve ter como foco a funcionalidade e estar 

em conformidade com a proposta pedagógica e o planejamento de cada unidade. 

 Este documento também se destina às equipes de infraestrutura e 

planejamento da Secretaria de Educação, por isso são apontados padrões de 

construção e organização de espaços que nem sempre refletem a realidade da rede 

pública.  

  

5.1 ESPAÇOS: MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS  

Os parâmetros funcionais devem respeitar uma concepção relacionada à 

edificação, vislumbrando um desempenho desejado a estes ambientes, levando em 

consideração o documento norteador Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Instituição de Educação Infantil (2008)14. 

O dia-a-dia das Creches e Pré-Escolas requer cuidado e atenção quanto 

aos móveis e brinquedos disponibilizados nas salas de referência. Estes devem ser 

cuidados quanto à conservação, segurança e sua adequação à faixa etária da 

criança.  

Ao adquirir brinquedos, faz-se necessário selecionar aqueles que 

atendem a norma brasileira 11.786 da ABNT15, com o selo do Instituto Nacional de 

Metrologia (INMETRO) que já foram testados em sua qualidade com critérios 

apropriados às crianças. O brinquedo estruturado (brinquedo industrializado) deve 

ser durável e seguro, ampliando oportunidades para a brincadeira. Deve-se também 

inserir no convívio os brinquedos não estruturados, alargando as experiências da 

criança com a diversidade de matérias e tipos: podem ser artesanais, produzido 

pelas crianças, professores e/ou pais, ou simplesmente, caixas de variadas formas, 

tamanhos, cores e texturas; embalagens de plástico, papelão, tetrapak; potes 

diversos etc. É possível colocar bolinhas de gude ou pedrinhas dentro de uma lata 

                                                           
14

 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/eduinfparinfestencarte.pdf  
15

 Disponível em: http://brinquedoteca.net.br/?p=423 
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ou garrafa pet para que a criança experimente sons diversos, por exemplo. Não se 

pode descuidar da limpeza e do cuidado para que nenhum dos materiais ofertados 

ofereça riscos, como ter dimensões que caibam na boca da criança ou conter 

pequenas partes que podem ser engolidas ou introduzidas no nariz ou ouvido. 

Esta escolha deve seguir alguns critérios, como atentar para a faixa etária 

da criança a que ele se destina, tipo de material usado, objetivos, função dos 

brinquedos, contemplação de aspectos da diversidade e regionalidade, 

características que contemplem os estímulos visuais de cores e formas variadas, 

sendo necessário atentar para a renovação periódica, ser de fácil limpeza e 

resistência. É importante que haja nas salas de referencia espelhos seguros e na 

altura das crianças, para que possam brincar e observar a própria imagem 

diariamente. 

A sala de referência deve ser organizada e limpa, necessitando de um 

olhar específico para a arrumação, sendo norteada pelo professor e compartilhada 

com as crianças, contando com a participação das mesmas na organização dos 

brinquedos, dos livros de histórias, dos cantinhos de faz-de-conta, de música, entre 

outros, proporcionando à criança momentos importantes na construção da sua 

identidade e autonomia. No entanto, a limpeza não deve ser priorizada em 

detrimento às atividades, como não usar massa de modelar para que as mesas não 

fiquem sujas ou não fazer recorte para que não se suje o chão. Nestas atividades, 

pode-se desenvolver o cuidado do espaço pelas próprias crianças, mas sem impedir 

que a atividade aconteça. 

5.1.1 ESPAÇOS: MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS – CRECHE  

 

O espaço da sala de referência é fundamental para a criação, imaginação 

e fantasia, portanto, é importante que o ambiente seja aconchegante, alegre, 

dinâmico, limpo e organizado, inclusive com a previsibilidade e organização do 

espaço destinado ao repouso diário da criança, que deve contar, ainda, com 

recursos para compor uma área íntima, com colchonetes, tapetes, almofadas e 

cortinas ou persianas, favorecendo um clima agradável e relaxante. 

Os recursos materiais devem proporcionar a estimulação, a descoberta 

e/oi redescoberta e a criação. Assim, algumas salas poderão ser equipadas com 

recursos de espumados (blocos grandes revestidos com material antialérgico, 
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visando à proteção da criança). Dessa forma, algumas atividades também devem 

ser promovidas para exploração das formas e mobílias da sala e dos espaços 

coletivos, permitindo que haja familiarização e apropriação do “terreno”, o que 

favorece o desenvolvimento do senso de organização e cuidado. 

O uso de espelho e relógios de paredes também contribui na proposta de 

atividades significativas para as crianças, uma vez que o primeiro contribui para a 

construção da identidade, conhecimento de si e consciência corporal, e o segundo 

por favorecer o desenvolvimento de atividades envolvendo noção de contagem do 

tempo e representação numérica, além de auxiliar na organização da rotina diária da 

criança.  

Todos os ambientes da sala de referência devem respeitar as orientações 

do Ministério da Educação por meio das orientações dos Parâmetros Básicos de 

Infraestrutura para Instituição de Educação Infantil (2008), sendo os mesmos 

construídos com diferentes materiais e acabamentos, valorizando efeitos e texturas, 

podendo reforçar os conceitos como áspero/liso, duro/macio, cheiros e diferentes 

sons, numa visão de refinamento das percepções sensoriais da criança, trabalhando 

a visão, audição, olfato, paladar e movimento. 

É válido ter um olhar criterioso para a ambientação da sala. Os materiais 

expostos devem trazer aspectos de significação da vida das crianças, por exemplo: 

cartazes com suas fotos em situações familiares, passeios, excursões, festas e 

apresentações.  

 O ambiente físico deve estar de acordo com as necessidades e as 

características dos grupos, considerando as diferentes culturas e os diversos 

projetos e atividades desenvolvidos juntamente com os professores. Esse diálogo 

entre professor/criança deve ser fundamental para o bom desempenho do coletivo 

da turma e, em particular, para cada criança.  

Faz-se necessária a disponibilidade de materiais voltados para a 

construção de atividades realizadas na sala, priorizando a participação coletiva, 

favorecendo às múltiplas interações entre professor e criança, entre a criança e seus 

pares e entre a criança e o ambiente. 

A mobília da Creche deve proporcionar segurança e conforto à criança. 

Faz-se necessário que todos os mobiliários e equipamentos devem atender às 
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necessidades da rotina da creche e devem beneficiar a independência e a 

autonomia da criança favorecendo sua interação com o meio físico. 

A cadeirinha de refeição da criança, os armários para armazenamento de 

seus pertences, assim como o colchonete ou o berço para o descanso, a 

acessibilidade das crianças quanto ao uso dos banheiros e suas adaptações devem 

atender as normas contidas nos Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Instituição de Educação Infantil (2008)16 e no Manual Descritivo Para Aquisição de 

Mobiliário17.  

A definição das mobílias, mesas e cadeiras destinadas às atividades com 

as crianças devem atender a acessibilidade respeitando os lugares, tamanhos, 

resistência, acabamentos, durabilidade e segurança, visando à prevenção de 

acidentes.  

No que se refere ao espaço reservado para o repouso, é aconselhável 

que seja arejado e com luz indireta a fim de favorecer o relaxamento e proporcionar 

aconchego.  

Tais materiais devem estar posicionados em lugares arejados e seguros, 

tendo um olhar cuidadoso sobre a segurança e bem-estar da criança. As tomadas 

elétricas devem permanecer protegidas, evitando possíveis acidentes.  

Ainda contemplando a segurança das crianças contra acidentes, os 

profissionais da Creche devem estar atentos sobre o cuidado com objetos cortantes, 

bem como às providências a serem tomadas quanto à proteção dos cantos das 

mobílias que contemplam o visual funcional e estético do prédio.  

              

5.1.2 ESPAÇOS: MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS – PRÉ-ESCOLA 

 

Na pré-escola, a sala de referência deve permitir a livre circulação das 

crianças e professores, brincadeiras de movimento, organização e acessibilidade 

dos brinquedos e materiais escolares. A sistematização do espaço deve estar em 

conformidade com os objetivos listados no planejamento, desde que contemple as 

especificidades de cada criança. 

                                                           
16  Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/eduinfparinfestencarte.pdf 
17 Disponível em: portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task 
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Cada área deve ter uma função específica ou completar a função de 

outra: cantinhos de jogos, de sono, de leitura, de faz-de-conta, de música, jogos de 

construção e manipulação. Estes espaços devem permitir ao professor a observação 

das diferentes áreas e a interação das crianças em pequenos grupos, facilitando a 

exploração do meio ambiente interno e externo por todos. 

Há necessidade de que o professor tenha em sua sala uma variedade e 

quantidade de materiais suficiente e um sistema estabelecido para organização, 

guarda, reposição e limpeza dos materiais. É interessante o professor contar com a 

participação das crianças para esta organização. O provimento de materiais como 

papel ofício, papel 40k, cartolina, tinta guache, cola colorida, massa de modelar, cola 

branca, tesoura, pincel hidrocor, pincel de pelo, lápis, borracha, apontador, lápis de 

cor, giz de cera, entre outros, é de responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Educação, que deve sempre observar a qualidade e validade dos materiais 

oferecidos às crianças. 

 O espaço deve estar organizado a fim de garantir a disponibilização de 

materiais que despertem o senso de pertinência ao grupo (fotos, trabalhos de grupo 

etc.), que constituam a memória do que foi realizado (produções das crianças) e 

suscitem discussões e comentários sobre sua importância (fotografias das crianças, 

dos pais e/ou responsáveis, de apresentações, feiras, excursões, passeios etc.).  

A disposição dos materiais nas paredes, cavaletes, estantes e outros, 

devem proporcionar o registro e a divulgação das produções infantis e 

comunicações aos pais, podendo ser arrumados com a participação das crianças. 

Deverão frequentemente ser trocados e, posteriormente, arquivados ou entregues 

às crianças. Este ato denota valorização ao trabalho infantil. 

Os móveis devem estar adequados ergonomicamente às crianças e ter 

seu tempo de vida útil respeitado. Há de se atentar para manter os móveis em bom 

estado de conservação. As estantes, prateleiras e/ou armários devem estar 

acessíveis e bem posicionadas nas paredes, com os diversos materiais educativos 

disponíveis. Cadeiras e mesas devem ser leves e possibilitar o deslocamento pela 

própria criança. Os móveis devem ser produzidos com materiais atóxicos e receber 

manutenção permanente, estar sempre limpos e dispostos de maneira que não 

apresente risco à saúde e integridade das crianças. 
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Na escolha dos mobiliários, há de se levar em conta resistência, 

durabilidade, segurança (prevenção de quedas, quinas arredondadas). Os aspectos 

de segurança e higiene são muito importantes, mas a preocupação com eles 

não deve impedir as explorações e iniciativas infantis. A fixação de quadros, 

painéis, cartazes, entre outros, deve ser colocada à altura das crianças, 

permitindo que elas adquiram autonomia para pregar seus trabalhos e 

expressar suas ideias, personalizando o ambiente e sentindo-se sujeito dele. 

A adequação do mobiliário, de equipamentos e do próprio espaço ao 

tamanho e aspectos próprios da criança permite maior autonomia e independência, 

e dessa forma, favorece o processo de desenvolvimento a partir de sua interação 

com o meio físico.  

 O material de higiene deve ser de uso individual, de boa qualidade e ter 

sua higienização e troca realizada periodicamente (escovas de dente, pentes e 

toalhas). Quanto aos bebedouros, vasos sanitários, pias e chuveiros, estes 

equipamentos devem ser olhados com especial atenção no que concerne à faixa 

etária, levando em conta, também, a preocupação com a acessibilidade das crianças 

com deficiência, pois estas devem ter acesso livre às dependências da instituição 

infantil. 

É importante que o ambiente físico da instituição de Educação Infantil 

reflita uma concepção de educação e cuidado, respeitando as necessidades de 

desenvolvimento das crianças. A tipologia do mobiliário irá combinar com o 

estabelecimento de variados arranjos de organização espacial, incentivando a 

cooperação e reforçando relações sociais afetivas, respondendo à necessidade de 

atividades individuais e/ou coletivas. 

Ao pensar a disposição dos materiais como jogos, brinquedos, sucatas 

(não utilizar vidros e objetos cortantes), materiais pedagógicos, papelaria, entre 

outros, se faz necessário refletir quanto ao acesso das crianças, manuseio e 

objetividade. Os cuidados com a segurança e higiene são importantes, mas há de se 

ter a preocupação de não impedir que as crianças se movimentem e explorem os 

espaços.  
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5.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Quanto à organização dos profissionais, a LDBEN 9.394/96, em seu 

artigo 62, dispõe que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-

á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, admitida como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 

Normal, sendo que a Resolução do Conselho Municipal da Educação de Manaus Nº 

06/2010, que regulamenta a implantação da LDBEN, corroboram essa 

obrigatoriedade. Todos os professores que atuam na Educação Infantil deverão ter a 

formação mínima exigida pela Lei Federal.  

A formação profissional do professor é determinante para a qualidade do 

processo educacional. Portanto, nenhuma instituição de Educação Infantil poderá 

permitir o ingresso de professores sem a formação mínima acima referida. 

A definição de todo o quadro de profissionais da Rede Municipal de 

Educação, assim como a admissão de profissionais para o trabalho nas fases 

Creche e Pré-Escola deverá ocorrer por meio de concurso público específico para 

atuação em turmas de Educação Infantil a ser promovido pela Secretaria Municipal 

de Educação. 

Quanto ao enquadramento dos profissionais, este tem se constituído 

legalmente através de concurso público municipal, com os devidos enquadramentos 

a luz da Lei Nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 

Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus – 

PCCR, bem como sob a égide da Lei Nº 1.624 de 30 de dezembro de 2011, a qual 

dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos 

da Área Administrativa da Educação Municipal, estabelecendo o quantitativo de 

vagas por cargo e dá outras providências.  
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A definição do quadro de profissionais das fases Creche e Pré-Escola é 

de competência da Subsecretaria de Gestão Educacional em consonância com o 

Departamento Geral dos Distritos, Divisão de Educação Infantil, Divisões Distritais 

Zonais de Educação e da própria unidade escolar de Educação Infantil. 

A organização pedagógica e administrativa da creche é composta dos 

seguintes profissionais: diretor (a), pedagogo (a), docentes, assistente de 

administração, técnico (a) de enfermagem, assistente social, psicólogo, 

manipuladora de alimentos, lactaristas, porteiro (a), auxiliar de serviços gerais e 

vigia. 

 

Compete ao Diretor: 

Planejar, administrar, coordenar e supervisionar o pessoal, os serviços e 

os materiais, em conjunto com a equipe técnica, bem como participar do 

atendimento global às crianças e às famílias atentando para o cumprimento das 

políticas e diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. 

Deve ter titulação em licenciatura em Pedagogia e/ou Normal Superior ou 

ainda outra licenciatura plena, bem como pós-graduação em Gestão Escolar e 

disponibilidade para dedicação exclusiva à função. 
 

Compete ao Pedagogo: 

Garantir a execução da Proposta Pedagógica das Creches Municipais, 

visando promover o desenvolvimento das crianças em cada uma das faixas etárias e 

a adequação do trabalho pedagógico aos recursos disponíveis na comunidade. 

Acompanhar o crescimento dos grupos nas diferentes áreas, promovendo 

ainda a integração entre família e escola, visando coerência na ação pedagógica 

junto à criança. 

Ter titulação em licenciatura em Pedagogia e/ou Normal Superior e, 

preferencialmente, título de especialista em Educação Infantil.  
 

Compete ao Docente: 

Planejar, executar e avaliar com os demais profissionais docentes, equipe 

gestora e multiprofissional, as atividades da unidade de Educação Infantil, 
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5.2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL – CRECHE 

 



 

propiciando condições para a convivência entre pares, a segurança, o 

desenvolvimento cognitivo, físico e emocional das crianças, atender diretamente às 

crianças, em suas necessidades individuais de alimentação, repouso, higiene, 

asseio e cuidados especiais; registrar a frequência diária das crianças, bem como 

informações pertinentes a alimentação, sono, evacuação e aspectos emocionais, 

observando as Politicas e Diretrizes Educacionais Nacionais do Município e o 

Projeto Político Pedagógico da unidade. 

Ter titulação em licenciatura em Pedagogia e/ou Normal Superior. 

 

Compete ao Assistente de Administração: 

Executar, sob avaliação e supervisão, serviços de apoio à administração 

no que diz respeito à documentação escolar da criança e da unidade, organização e 

manutenção de arquivos ativos e inativos, documentos e correspondências da 

unidade, zelando pelo sigilo de informações pessoais das crianças, das famílias, 

professores e funcionários.  Executar outras atividades correlatas da área. 

 

Compete ao Técnico (a) em Enfermagem: 

Atender as crianças nas intercorrências diárias, realizar o acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento das crianças sob a orientação e supervisão do 

Enfermeiro, realizar a conferência periódica do cartão de vacinação das crianças, 

desenvolver projetos educativos de saúde junto à comunidade escolar, auxiliar o 

enfermeiro durante a consulta de enfermagem, executar ações de enfermagem, 

exceto as privativas do enfermeiro. 

 

Compete ao Assistente Social: 

Realizar atendimento às crianças e família em caráter continuado com a 

finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura dos 

seus vínculos, realizar visitas domiciliares, anamnese social, triagem e parecer 

social, fazer encaminhamentos, atendimento individual e familiar, promover 

palestras, campanhas educacionais e de cunho social, propiciar e orientar o 
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desenvolvimento de projetos sociais, orientar e supervisionar estágio em serviço 

social no ambiente da creche. 

 

Compete ao Psicólogo(a): 

 

Atuar no atendimento psicológico às crianças da rede municipal de ensino, 

trabalhar de forma integrada com os demais profissionais da creche e família, a fim 

de favorecer o desenvolvimento global das crianças, realizar anamnese, visitas 

domiciliares, acolhida das crianças, acompanhamento dos atendimentos individuais 

e grupais aos alunos/professores, articular com setores da saúde, do trabalho, dos 

movimentos sociais e da assistência social, orientar e supervisionar estágio em 

Psicologia no ambiente da creche. 

 

Compete ao Manipulador de Alimentos: 

Executar atividades de preparação de refeições seguindo orientações e 

procedimentos normativos de nutrição e higiene, a fim de atender às exigências de 

cardápios estipulados pelo nutricionista responsável, mantendo rigorosa higiene 

pessoal. Executar outras atividades correlatas da área. 

 

Compete ao Lactarista: 

Preparar fórmulas lácteas, sucos, sopinhas e chás de acordo com a 

orientação do pediatra ou nutricionista; fazer a limpeza e esterilização dos utensílios 

mantendo rigorosa higiene pessoal. 

 

Compete ao Porteiro: 

Executar serviços de recepção, guarda, vigilância e controle de fluxo das 

crianças e demais frequentadores da unidade.     
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Compete ao Auxiliar de Serviços Gerais: 

Executar atividades de manutenção e limpeza do prédio e de suas 

instalações, equipamentos e materiais, zelando pelo ambiente escolar, preservando, 

valorizando e integrando o ambiente físico da escola às necessidades básicas de 

higiene e cuidado das crianças. Executar outras atividades correlatas da área. 

 

Compete ao Vigia: 

Zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio, realizando rondas nas 

dependências da unidade, atentando para eventuais anormalidades, bem como 

identificando avarias nas instalações. 

 

A Secretaria Municipal de Educação assegurará às unidades de ensino 

de jornada em tempo integral e/ou parcial nutricionista e enfermeiro lotados no setor 

responsável para atendimento às Creches da Rede Pública Municipal de Manaus. 

Quanto ao enquadramento dos profissionais, este tem se constituído 

legalmente através de concurso público municipal, com os devidos enquadramentos 

à luz da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 

Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus –

PCCSPM, e que de acordo com dispositivos altera as questões pertinentes ao 

enquadramento financeiro na tabela de subsídios, enquadramento em 

reconhecimento do tempo de serviço, subsídios das funções especiais do 

magistério, progressão por titularidade e outras disposições que estão expostas no 

Diário Oficial do Município de Manaus. 

 

5.2.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 

           

A organização pedagógica e administrativa da pré-escola é composta dos 

seguintes profissionais: diretor (a), pedagogo (a), docentes, assistente de 

administração, auxiliar de serviços gerais e manipuladora de alimentos. 
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Compete ao Diretor: 

Planejar, administrar, coordenar e supervisionar o pessoal, em conjunto 

com a equipe técnica, os serviços e os materiais, bem como participar do 

atendimento global às crianças e às famílias atentando para o cumprimento das 

políticas e diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. 

Deve ter titulação em licenciatura em Pedagogia e/ou Normal Superior ou 

ainda outra licenciatura plena, bem como pós-graduação em Gestão Escolar e 

disponibilidade para dedicação exclusiva à função. 

 

Compete ao Pedagogo: 

Garantir a execução da Proposta Pedagógico-Curricular da Educação 

Infantil, visando promover o desenvolvimento das crianças em cada uma das faixas 

etárias e a adequação do trabalho pedagógico aos recursos disponíveis na 

comunidade. Também deve promover a integração entre família e escola, visando 

coerência na ação pedagógica junto à criança pequena. 

Ter titulação em licenciatura em Pedagogia e/ou Normal Superior e, 

preferencialmente, título de especialista em Educação Infantil.  

 

Compete ao Docente: 

Planejar, executar e avaliar com os demais profissionais docentes, equipe 

gestora e técnica as atividades da unidade de Educação Infantil, propiciando 

condições para a convivência entre pares, a segurança, o desenvolvimento 

cognitivo, físico e emocional das crianças, observando as políticas e diretrizes 

educacionais do Município e o Projeto Político Pedagógico e/ou Proposta 

Pedagógica da unidade de ensino. 

Ter titulação em licenciatura em Pedagogia e/ou Normal Superior. 

 

Compete ao Assistente de Administração: 

Executar, sob avaliação e supervisão, serviços de apoio à administração 

no que diz respeito à documentação escolar da criança e da unidade, organização e 

manutenção de arquivos ativos e inativos, documentos e correspondências da 
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unidade, zelando pelo sigilo de informações pessoais das crianças, das famílias, 

professores e funcionários.  Executar outras atividades correlatas da área. 

 

Compete ao Auxiliar de Serviços Gerais: 

Executar atividades de manutenção e limpeza do prédio e de suas 

instalações, equipamentos e materiais, zelando pelo ambiente escolar, preservando, 

valorizando e integrando o ambiente físico da escola às necessidades básicas de 

higiene e cuidado das crianças. Executar outras atividades correlatas da área. 

 

Compete ao Manipulador de Alimentos: 

Executar atividades de preparação de refeições seguindo orientações e 

procedimentos normativos de nutrição e higiene, a fim de atender às exigências de 

cardápios estipulados pelo nutricionista responsável, mantendo rigorosa higiene 

pessoal. Executar outras atividades correlatas da área. 

 

5.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE ATENDIMENTO 

 

Embora o direcionamento dos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil (MEC, vol. 1, p. 34), os Subsídios para Credenciamento e 

Funcionamento de instituições de Educação Infantil (MEC, vol. 1, p. 36), bem como 

o Parecer CNE/CEB/nº 8/2010 considere, numericamente, na Creche, a relação 01 

(um) professor para 06 (seis) a 08 (oito) crianças de até 02 (dois) anos e 01 (um) 

professor para 15 (quinze) crianças de até 03 (três) anos, esta Secretaria Municipal 

de Educação, observando peculiaridades próprias da rede e, consonante ao 

oferecimento diferenciado pautado no atendimento das necessidades básicas das 

crianças, proporciona para cada turma, a atuação de 02 (dois) professores com 

formação específica para o atendimento nas creches municipais. Na fase pré-escola, 

a relação será de 01 (um) professor por turma de 20 crianças. 
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As fases Creche e Pré-escola serão organizadas da seguinte maneira: 

 

 

Tais parâmetros são regidos pelas Resoluções CNE/CEB Nº 05/2009, 

CNE/CEB Nº 4/2010 que versam sobre Educação Infantil e as resoluções do 

Conselho Municipal de Educação, Resolução Nº 06/CME/2006, aprovada em 

18.05.2006, Resolução Nº 11/CME/2009, aprovada em 22/12/2009, a Resolução Nº 

06/CME/2010 aprovada em 30/09/2010 e a Resolução Nº 018/CME/2015 aprovada 

em 27/07/2015.  

 

6 CALENDÁRIO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

As instituições de Educação Infantil funcionam durante o turno diurno em 

período parcial ou integral, sem exceder o tempo em que a criança passa com a 

família. Em regime parcial de, no mínimo, 04 (quatro) horas e em regime integral de, 

no mínimo 07 (sete) horas e, no máximo, 10 (dez) horas no caso da fase creche.18  

O Calendário Escolar a ser seguido pelas unidades de ensino é de 

responsabilidade da Gerência de Documentação e Auditoria Escolar (GDAE) quanto 

à elaboração, acompanhamento e execução. 

                                                           
18

 CF Lei nº 12.796/2013 e os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infan�l, vol. 2.  

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

CRECHE 

MATERNAL 
I 

1 ANO 

06 A 08 
CRIANÇAS 

MATERNAL 
II 

2 ANOS 

06 A 08 
CRIANÇAS 

MATERNAL 
III 

3 ANOS 

15 
CRIANÇAS 

PRÉ-
ESCOLA 

1° 
PERÍODO 

4 ANOS 

20 
CRIANÇAS 

2° 
PERÍODO 

5 ANOS 

20 
CRIANÇAS 
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Em função da Lei Nº 12.796, de 04 de abril de 2013, a Educação Infantil 

reconhecida legalmente como primeira etapa da Educação Básica deve prever em 

seu calendário, minimamente, 200 dias e 800 horas efetivas de trabalho educacional 

durante o ano letivo. 

 

6.1 HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA 

HORÁRIO PARCIAL 

Matutino Vespertino 

7h às 11h  13h às 17h 

7h30 às 11h30 13h30 às 17h30 

 

HORÁRIO INTEGRAL 

7h às 16h  

 

É importante estabelecer uma rotina de pontualidade na Educação 

Infantil. Mas, mesmo que chegue atrasada, a criança não poderá ser penalizada 

tendo que voltar para casa. A direção deve articular com a comunidade escolar 

formas de orientação aos pais e/ou responsáveis acerca dos atrasos. Também 

devem ser orientados para comunicar ausência das crianças em períodos 

recorrentes.  

 

7 O AMBIENTE EDUCATIVO  

 

Pensar o ambiente educativo para a Educação Infantil requer, por 

parte das pessoas envolvidas, um entendimento claro das características que 

marcam a infância. A visão de criança que se tem norteará as práticas 

pedagógicas orientadoras do trabalho nas fases Creche e Pré-Escola.  

A discussão sobre a organização dos espaços permite aos envolvidos 

com a formação da criança refletir sobre as posições teóricas que alicerçam o 
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trabalho educativo e, a partir das experiências vividas neste espaço, avaliar e 

planejar as ações e atividades próprias ao desenvolvimento social, cognitivo, 

emocional e motor das crianças. 

 

7.1 O AMBIENTE EDUCATIVO: OS ESPAÇOS – CRECHE E PRÉ ESCOLA  

 

A organização dos espaços para atendimento as crianças de até 03 (três) 

anos deve estar em consonância com o que preconizam os Parâmetros de 

Infraestrutura quando sugerem ambientes destinados ao cuidar e educar, 

incentivando o seu pleno desenvolvimento, já apresentado no item 5, acerca da 

Estrutura Organizacional das Creches e Pré-Escolas. 

Esses espaços devem ser preparados para atender ao ritmo próprio da 

criança que necessita engatinhar, rolar, preparar -se para os primeiros passos, 

explorar diversos tipos de materiais, observar, brincar, ter sensibilidade ao toque do 

outro, alimentar-se, fazer sua higiene pessoal, descansar e dormir, realizando assim 

suas necessidades básicas e sociais.  

A Educação Infantil na fase Creche deve organizar seus espaços 

intencionalmente, favorecendo as relações intra e interpessoais, além de 

estabelecer uma melhor compreensão da localização de cada ambiente. 

No ambiente as atividades expostas na parede suscitam a discussão e 

comentários sobre o que foi realizado, proporcionando momentos de crescimento e 

socialização do que foi construído e exposto, lembrando sempre de que todos os 

cartazes devem estar à altura das crianças. Para isto, o professor deve disponibilizar 

quadros e painéis acima do rodapé, próximo ao campo de visão do grupo de 

crianças, permitindo que estas possuam autonomia para anexar seus trabalhos, 

expressando suas ideias, personalizando o ambiente com suas produções. 

O professor de referência deve priorizar sua criança em todo o processo 

de ensino e aprendizagem, para tanto, é necessário entender o universo infantil e, 

assim, possibilitar novas descobertas construindo e reconstruindo, a partir de novos 

espaços e ambientes adequados e que propiciem as necessidades e interesse da 

criança, recomenda-se que esse ambiente seja intencionalmente planejado, 

favorecendo o desenvolvimento integral da criança. 
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              Considera-se que este ambiente é para criança, construído com ela e para 

ela. Portanto, o educador da sala de referência deverá compor este espaço 

valorizando as zonas circunscritas propiciando novas formas experienciais 

contribuindo ainda com um olhar investigativo sobre o desenvolvimento integral da 

criança. Nessa perspectiva, o ambiente favorece as relações interpessoais, o 

acolhimento, o diálogo e consequentemente a construção da aprendizagem. 

A instituição deve explorar o ambiente externo, que servirá como uma 

forma de aprendizagem, construção das primeiras noções de cuidado com o meio 

ambiente, a interação com adultos e crianças de diferentes idades, brincadeiras 

diversas, exploração do espaço, contato com a natureza e com pequenos animais, 

como formigas, passarinhos, tartaruga, jabuti, galinha etc., experiências necessárias 

para aprendizagem das crianças. 

No ambiente externo, a instituição de Educação Infantil deverá ser 

acessível a todos os envolvidos na comunidade escolar, como os pais que poderão 

visualizar as produções das crianças fixadas em murais, cavaletes e varais. Esse 

ambiente, além de integrar a comunidade escolar, pode servir também de espaço de 

lazer, eventos e/ou desportos.   

Os Parâmetros de Infraestrutura (2008) nos orientam que esse espaço 

deve contemplar chuveiros, torneiras acessíveis ao tamanho das crianças, quadros 

de azulejos laváveis para atividades com tinta a base d‟água, brinquedos de parque, 

como escorregador, trepa-trepa, balanços, túneis etc., contendo diversos tipos de 

pisos, como: grama, terra e área cimentada. Esta área deve contar, ainda, com 

espaços ensolarados e sombreados proporcionando à criança um aprendizado 

integral, com áreas verdes que podem contar com pomar, horta e jardim.  

O espaço deve ser organizado para que as crianças brinquem 

espontaneamente e sem cobranças, aumentando as possibilidades da criança 

descobrir sua própria maneira de ser, construir sua afetividade e fazer suas próprias 

descobertas através do brincar. 

Deve-se considerar o espaço como um fator que vai permitir à criança 

muitas interações e, consequentemente, novas aprendizagens. Assim, a proposta de 

trabalho com os cantos pedagógicos se mostra válida para a fase Pré-Escola. Nesta 

fase, as crianças estão imitando e, posteriormente, sendo introduzidas no universo 
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do faz-de-conta. Os cantos podem variar conforme o espaço físico e o interesse do 

grupo. 

Materiais para a organização dos cantos das salas de referência ou que 

estejam à disposição das turmas em outros ambientes da unidade escolar devem 

ser planejados e organizados pelos professores, pedagogos e diretores, em 

colaboração com os demais funcionários e comunidade escolar. A seguir, algumas 

sugestões que podem compor os cantos: 

 

Cantos fixos                    Materiais 

 

Casa de bonecas 

Fogão, geladeira, TV, cama, mesa, outros móveis, 

objetos para utensílios de cozinha, quarto, banheiro, 

sala (poderão ser confeccionados com material de 

sucata e com a participação das crianças). 

 

Canto da fantasia 

Pedaços de tecidos variados, chapéus, sapatos, 

roupas, espelho, maquiagens, óculos, bolsas, cintos, 

gravatas, bijuterias, artefatos de cabelo (prendedores, 

tiaras, grampos, fitas). 

 

Canto da biblioteca 

Almofadas, tapete, estantes, painel de informações, 

livros, revistas e jornais. 

 

Canto da garagem 

Tacos de madeira para construção, carros, caminhões, 

trilhas, placas de sinais de trânsito, cordas, 

ferramentas e equipamentos para manutenção de 

carros. 

 

Canto de jogos e 

brinquedos 

Jogos de encaixe, de armar, de quebra-cabeça, 

sucatas variadas e organizadas separadamente, 

peças de madeira. 

Cantos 

alternativos 

                   Materiais 

 

Canto da Música 

Instrumentos musicais comprados ou confeccionados 

pela professora e/ou pelas crianças, rádio, aparelho de 
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som com CDs e DVDs variados. 

 

Canto do 

supermercado 

Embalagens vazias de diferentes produtos (caixas, 

garrafas e latas), frutas e legumes de plástico, sacos 

para empacotar, caixa registradora, dinheiro de papel, 

cartazes com nome dos produtos, prateleiras. 

 

 

7.2 O AMBIENTE EDUCATIVO: ATIVIDADES  

 

 No ambiente educativo, as atividades devem ser planejadas para o 

desenvolvimento das crianças em cada fase da Educação Infantil. Conhecer os 

aspectos que marcam as características de cada fase é importante para orientar o 

trabalho desenvolvido e estimular as potencialidades de cada criança. Desta feita, 

algumas sugestões de atividades com materiais diversos foram discutidas, como 

ponto de partida para ampliação do trabalho na Educação Infantil.  

 

7.2.1 Atividades manuais finas  

 

Essas atividades fazem parte do dia a dia das crianças em idade de 

Creche e Pré-Escola, dando a autonomia para que elas possam tomar decisões, 

expressar sentimentos e valores, conhecendo a si próprios e os outros, expressando 

sua individualidade e identidade.  

Quebra-cabeça, argolas, encaixes, alinhavos, modelagem, tintas e giz de 

cera são exemplos de materiais muito importantes no cotidiano escolar das Creches. 

Estes deverão ter o selo do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) indicado 

que já foram testados com critérios de qualidade sendo apropriados às crianças com 

idade de 0 a 6 anos. 

Deve-se permitir que as crianças manipulem livremente ou direcionar tais 

materiais, objetivando prazer às crianças e possibilitando o desenvolvimento de 

habilidades motoras finas, situações imaginárias e de construção do conhecimento. 

É interessante a utilização de jogos e materiais específicos que trabalhem 
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movimentos de coordenação fina, ampliando o processo de ensino e aprendizagem 

e possibilitando acesso à construção de vários tipos de conhecimentos e 

habilidades. 

 

7.2.2 Atividades de Movimento  

 

As brincadeiras de movimento contemplam a multiplicidade e 

complexidade do ato motor na Educação Infantil. Compreendidas como atividades 

psicomotoras ou sociopsicomotoras, promovem o desenvolvimento infantil do ponto 

de vista da motricidade. Dentre essas brincadeiras, encontram-se materiais como: 

tapetes, espelho, almofadas, barras, equipamentos de ginástica, brinquedos de 

puxar, triciclos, bolas, objetos de uso escolar, escorregadores e balanços que devem 

ser de madeira ou plástico, com cantos arredondados para segurança das crianças. 

A eficiência dos movimentos em seus diferentes níveis depende de um 

esquema corporal bem desenvolvido, sendo necessário trabalhar imagem corporal, 

lateralidade/orientação espacial, estrutura temporal, ritmo e equilíbrio, fazendo com 

que a criança venha explorar as atividades oferecidas a ela. 

Todos esses materiais e também pequenos circuitos infantis colaboram 

para a prática de variadas formas de estímulo. A criança corre, pula e joga para se 

divertir e essa diversão potencializa a aprendizagem de regras e de boas relações 

interpessoais e de convívio ético, proporcionando, desta maneira, uma maior 

desenvoltura em seu aprendizado através de brincadeiras com movimentos, 

ampliando seu crescimento psicomotor, social e afetivo. 

 

7.2.3 Atividades musicais  

 

As atividades na educação infantil devem tratar a música como um 

instrumento do desenvolvimento perceptivo, criativo, estético, emocional e social da 

criança.  

Cantar em momentos específicos da rotina infantil possibilita 

entrosamento, aumento da autoestima, melhora a comunicação, desenvolve a 
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aprendizagem de ritmos, entre outros ganhos. Contudo, um trabalho com música 

voltado para sua essência deve estar voltado à descoberta e à criatividade. 

Destaca-se então que o trabalho com a música deve ser organizado para 

que as crianças desenvolvam a capacidade de ouvir, perceber e discriminar eventos 

sonoros diversos, fontes sonoras e produções musicais; e brincar com a música, 

imitar, reproduzir e inventar canções. 

Nesse contexto, é necessário que sejam oferecidas atividades que 

envolvam a improvisação, a apreciação e a releitura. O importante é criar, recriar e 

adaptar. É também preciso organizar um repertório de músicas instrumentais, 

populares e eruditas. Trabalhar com parlendas, brincar de roda, ciranda, contar 

histórias utilizando variações de voz, sons e onomatopeias, brincar com histórias 

cantadas, incentivar a encenação livre (não dirigida pelo professor). 

Quanto aos bebês, a adequação para as possibilidades da faixa etária 

será necessária. Mas vale lembrar que embalar no colo, cantar para eles, contar 

pequenas histórias com variações rítmicas, explorar sons vocais, gestos faciais e 

corporais, palmas nas mãos, no corpo e nos pés possibilitarão aos pequenos sua 

iniciação musical.  

 

7.2.4 Atividades com materiais para construção  

 

É válido ressaltar a importância e os benefícios de materiais como cubos, 

formas de vários tamanhos, cores e espessuras diferentes, variadas peças de 

cidadezinhas para o cenário urbano e ambientes rurais, animais e formas 

geométricas diversas que possibilitam montar, reproduzindo a realidade em 

miniaturas. 

Disponibilizar esses materiais para as crianças aperfeiçoa o 

desenvolvimento cognitivo, ampliando sua capacidade intelectual e psicológica, 

dando autonomia às crianças que brincam com materiais diversos, aguçando sua 

criatividade. A criança apropria-se desses elementos para construção de um 

universo próprio infantil, de uma forma de expressão de atividades e realidades do 

seu meio.  
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7.2.5 Brincadeira e interação 

 

O brincar se constitui em eixo norteador de todo o processo da Educação 

Infantil. Sua importância deve ser visualizada no tempo e espaço destinados a essa 

atividade. Livre ou orientado, no coletivo, individual e/ou com a participação dos 

profissionais, o brincar se constitui em espaço ímpar na formação da criança.  

Nesta etapa, o brincar de faz-de-conta ganha grande destaque. Ele é 

importante porque traz para a criança oportunidade de assumir diferentes papéis 

através da representação. Durante as brincadeiras de faz-de-conta, a criança passa 

a aprender e experimentar diferentes papéis e ações, e isso favorece o cumprimento 

de regras, a lidar com o medo, respeitar o próximo, dividir objetos, controlar a própria 

conduta etc. 

O brincar de faz-de-conta proporciona à criança um desenvolvimento da 

linguagem, incentivando também suas habilidades de comunicação, ampliando o 

seu vocabulário e, consequentemente, sua expressão e a compreensão do outro. 

(ilustrar) 

As brincadeiras externas com areia e água são divertidas e prazerosas, 

pois é por meio das descobertas que a criança vai ampliando sua experiência com o 

mundo. O tanque de areia estimula a criação imaginária da criança. Este pode ser 

enriquecido com brinquedos, favorecendo o uso da areia de diferentes formas e 

maneiras, como experimentá-la seca, úmida e molhada.  

Para que este tanque de areia continue sendo para a criança um recurso 

importante, são necessários alguns cuidados de limpeza diariamente, como cobrir o 

tanque com lona durante à noite, evitando chuva e animais e observar a existência 

de pedras em meio a areia, evitando que a criança possa ingerir ou se machucar.  

Esta areia deve ser previamente tratada. 

O professor de Educação Infantil deve brincar com as crianças, 

conversar, ouvir e contar histórias, rabiscar, sentar no  chão, comer, rir, auxiliar nas 

atividades, propor situações desafiadoras, participar e interagir na prática com a 

criança, demostrando segurança no seu fazer pedagógico. 

O compromisso do professor com a tríade cuidar, educar e brincar, em 

todos os âmbitos, deve ser foco do planejamento. A função de acompanhar as 

crianças em suas necessidades básicas e atividades, como o momento do lanche, é 
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muito importante para o desenvolvimento das crianças. Ao fazer destas ações 

momentos de educar, o professor aponta que suas ações, nesta etapa, devem 

sempre ter intencionalidade pedagógica. 

Nas salas de referências deve haver um número significativo de livros 

com imagens grandes disponíveis às crianças, devendo ser utilizados 

cotidianamente nas atividades, possibilitando um amplo desenvolvimento linguístico 

a partir de histórias narradas pelo professor, assim como as relatadas pelas crianças 

durante os momentos de interação com a turma. 

  A interação dos profissionais da área com os bebês e crianças deve 

acontecer a todo momento na construção do processo linguístico. Deve favorecer o 

diálogo, considerando significados e significações existentes nas ações, nas 

palavras, emoções e reações. 

A linguagem oral e a comunicação com as crianças devem ser 

proporcionadas nas Creches e Pré-Escolas por meio da interação com toda a turma, 

sabendo que esta criança deve desfrutar de um ambiente rico em desafios, 

contribuindo para a construção da linguagem, fazendo-a expressar desejos e 

anseios. 

É aconselhável que o professor de Creche se importe em buscar 

interação com as crianças a ponto de tentar interpretar e responder as tentativas de 

comunicação através de seus sons, gestos e palavras, valorizando o diálogo que se 

intensificará ao longo do trimestre, compreendendo que para um aprendizado é 

necessário que o professor esteja atento a cada ação da criança. Na Pré-Escola, a 

ampliação da linguagem deve ser proporcionada através de espaços onde a fala da 

criança assuma centralidade e importância. 

O mediador deve incentivar e manter o uso diário de livros em bom 

estado e que estejam adequados à faixa etária, observando sempre o tamanho das 

figuras para que as crianças possam ver os personagens da história narrada por seu 

professor e consequentemente a mesma tenha a liberdade de também vivenciar 

esta experiência junto a seus colegas de sala. 

Cabe ao professor promover na sala de referência momentos agradáveis 

que proporcionem ao grupo de crianças interações afetuosas, empáticas e 

respeitosas com todos. Tais ações devem estender-se a todos os funcionários da 

instituição. Quanto à disciplina, entende-se que o professor deve manter constante 
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observação sobre a criança e a atividade que esta desenvolve, sem a utilização de 

métodos severos e constrangedores, como gritar, bater, beliscar, xingar e/ou ut ilizar 

de castigos.  

É importante que o professor de Educação Infantil conheça os níveis de 

desenvolvimento infantil para que possa intervir pedagogicamente em possíveis 

atitudes de suas crianças, levando a criança a conhecer, refletir e se familiarizar com 

bons hábitos, mostrando sempre de que maneira e forma ela pode estar 

expressando seus sentimentos e ações a seus colegas e professores. 

A todo o momento, o professor deve estimular a criança a se comunicar. 

Por isso, é importante a existência de materiais pedagógicos como: fantoches, 

telefones de brinquedos, alinhavos, livros de histórias, microfones, revistas, cartões 

com imagens e CD e DVD infantis, entre outros, fazendo com que essa criança 

tenha liberdade de expressão no brincar, que sinta necessidade de colocar para fora 

sentimentos despertados pela atividade realizada, seja através de sua linguagem 

oral e/ou gestual, assim como aprender a resolver conflitos entre seus pares e com 

os adultos. 

A linguagem deve proporcionar à criança o desenvolvimento de seu 

raciocínio através de sua interação com pessoas de diferentes idades, sua conversa 

e suas atitudes. A criança deve ser questionada sempre que necessário sobre o seu 

brincar, sobre o “porquê” das coisas e sobre a rotina da sala de referência, 

trabalhando de acordo com as habilidades do grupo, conceitos como igual/diferente, 

equivalência, classificação, sequenciação, correspondência simples e relações 

espaciais de causa e efeito.  A linguagem informal deve ser respeitada, podendo a 

linguagem formal ser ensinada durante a rotina de forma não agressiva, 

possibilitando que a criança expresse naturalmente sua comunicação oral, bem 

como sentimentos a serem trabalhados, caso seja necessário. 

Durante as atividades motoras amplas com as crianças, orienta-se a 

atenção e/ou mediação por parte de seus professores no sentido de preservar a 

saúde integral das mesmas, sem o olhar punitivo de repreensão. 

É, ainda, necessário ressaltar a importância da compreensão das 

inúmeras funções das brincadeiras e dos brinquedos, pois com eles a criança se 

socializa, exercita o raciocínio e a memória, estimula o gosto pelo brincar, 
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desenvolve a coordenação motora, se comunica, desperta a imaginação e é capaz 

de liberar sentimentos e emoções e, sobretudo, proporciona momentos de alegria e 

prazer, considerando-se que brincar é uma atividade cultural. 

Dessa forma, o brincar se torna a principal linguagem da infância. Por 

isso, as crianças precisam brincar independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais ou sociais, pois a brincadeira é essencial a sua vida. O brincar alegra e 

motiva as crianças, integrando-as e dando-lhes oportunidade de se sentirem felizes, 

trocarem experiências e ajudarem-se mutuamente. 

 

7.3 O AMBIENTE EDUCATIVO: REPOUSO E/OU SONO 

 

O descanso é imprescindível para o desenvolvimento físico e mental da 

criança, para isso há exigências de cuidados na preparação deste ambiente. O 

espaço deverá garantir aconchego, conforto térmico, visual, olfativo, qualidade do ar, 

higiene e limpeza de objetos como colchonetes, almofadas, lençóis e qualidade 

sanitária, proporcionando assim, um ambiente tranquilo, saudável e que zela pela 

saúde e bem-estar da criança. 

Durante o repouso/sono as crianças devem estar em colchonetes 

organizados no chão e em lugares que possam estar seguras e livres para levantar 

quando quiserem. É essencial ter um profissional sempre observando a turma. Uma 

criança pode acordar assustada ou indisposta e precisar de ajuda imediata. 

Cada criança deve possuir seu lençol e sua fronha. Mesmo se não forem 

trazidos de casa, o seu uso é individual durante a semana. Isso evita a transmissão 

de pediculose (piolho), escabiose (sarna) ou outras doenças de pele. Para promover 

a segurança física e afetiva, cada um pode trazer objetos de estimação, como 

bichinhos de pelúcia, chupetas e paninhos. 

O espaço destinado ao descanso é muito importante para as crianças da 

fase Creche. O sono é importante para a aprendizagem, para a regulação da 

emoção e para o crescimento, além de ser uma necessidade fisiológica. Quando 

uma criança adormece, é porque está realmente precisando. O hormônio 

somatotrópico, também conhecido como hormônio do crescimento, é liberado 
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durante o dia todo, mais ou menos a cada duas horas. Porém, é durante o sono 

mais profundo que ele é liberado em uma quantidade tão grande que estimula o 

desenvolvimento das células e a deposição de cartilagem nas regiões de 

crescimento. 

É importante ressaltar que, embora haja, na rotina, um momento 

específico para o descanso, nem todas as crianças precisam dormir ao mesmo 

tempo, nem pelo mesmo tempo estipulado pelos adultos. Deve haver alternativas 

para quem acorda antes do grupo ou mesmo para aqueles que não conseguiram 

dormir. As crianças nunca devem ser deixadas sozinhas porque estão dormindo. A 

presença do adulto garante a segurança durante o sono e a acolhida no momento 

que as crianças despertam. 

 

7.4 O AMBIENTE EDUCATIVO: EDUCAÇÃO, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO  

 

7.4.1 Trocas de fraldas e higiene  

 

As crianças têm o direito de manter seu corpo cuidado, limpo e saudável, 

cuidados estes que deverão estar vinculados ao ato de educar, trabalhando 

experiências sobre a importância de cuidar do corpo e desenvolvendo processos 

singulares de responsabilidade em relação a sua própria higiene e saúde. Estas 

ações poderão contribuir com o desenvolvimento da autoestima, da confiança e 

segurança da criança. 

Alguns cuidados são pertinentes neste momento da troca e limpeza. O 

uso de luvas descartáveis que não poderão ser reutilizadas e que não substitui a 

lavagem das mãos. Fraldas descartáveis devem ser desprezadas em lixo exclusivo 

para esse fim. Os materiais de higiene pessoal da criança devem estar limpos e o 

uso de tolha é individual.  

É importante contemplar a criança de Pré-Escola que ainda usa fraldas. 

Neste contexto, caminha-se para a progressiva autonomia infantil, estimulando o 

processo de abandono das fraldas para o uso do vaso, sempre respeitando o tempo 

de cada criança e nunca promovendo o constrangimento. 
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7.4.2 Limpeza de mobílias, materiais e ventilação dos locais  

 

Deve-se evitar o uso de materiais que possam gerar poluição em 

ambientes internos e com pouca ventilação, tais como amianto, tapetes e forrações, 

colas e vernizes que liberem compostos orgânicos voláteis. Devem ser de fácil 

limpeza, com possibilidade de material lavável e acabamento atóxico. Esses 

ambientes podem ser construídos com variados materiais, valorizando efeitos 

texturais que possam introduzir e reforçar conceitos.  

As recomendações para quem realiza estas atividades de limpeza são as 

seguintes: 

· Retirar todos os adornos pessoais;  

· Vestir uniforme próprio e limpo; 

· Manter os cabelos presos; 

· Usar calçados limpos e fechados; 

· Usar equipamentos de proteção individual como luvas, botas, 

máscaras etc.      

· Higienizar as mãos após procedimento de limpeza, após utilizar o 

banheiro, ao tossir e ao assoar o nariz. 

 

8 AS ATIVIDADES DE ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A ação, por parte dos professores, em planejar as atividades que irão 

realizar com as crianças durante o tempo em que elas permanecerem na instituição 

de Educação Infantil é um fator significativo. Isto demonstra sentido de organização 

e domínio do que estará sendo proposto.  É importante lembrar que o fato de se 

estabelecer uma rotina, não significa que a mesma deverá ser executada de maneira 

rígida, considerando que o termo rotina está ligado a uma sucessão de ações de 

forma organizada. 

Vivenciar com as crianças sucessões de acontecimentos em que elas 

possam perceber situações que permitam identificar o que aconteceu primeiro, o que 

está acontecendo e o que acontecerá depois, fará com que se tornem mais 
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independentes em relação aos adultos. Diante desta afirmação, pode-se dizer que o 

compromisso por parte do professor em definir previamente as atividades que irá 

realizar a cada dia contribuirá diretamente no desenvolvimento das crianças.  Cabe 

salientar a necessidade de abertura das atividades a serem planejadas com as 

crianças, que permitam que sua curiosidade e seus interesses sejam contemplados. 

Para se pensar em uma rotina que atenda as características das crianças, 

precisamos considerar aspectos bem distintos, respeitando o ritmo de cada uma 

delas de acordo com sua faixa etária no que se refere ao tempo de concentração 

nas atividades e aos espaços existentes, tanto nas salas de referência quanto fora 

delas (área externa), sem esquecer que, nas instituições que funcionam com tempo 

integral, ocorre uma distribuição diferenciada de horário. 

É fundamental que a equipe pedagógica, juntamente com as professoras, 

estabeleça acordos na distribuição de períodos de tempo e dias da semana para o 

uso dos espaços existentes na unidade de ensino, além dos horários das refeições, 

atividades coletivas, sono ou descanso, troca de fraldas, mamadas e, também, 

atividades ou programações que contemplem a participação dos familiares das 

crianças. A organização do espaço reflete a relação pedagógica estabelecida entre 

crianças e professor. 

O estabelecimento das regras para crianças na Pré-Escola tem grande 

significado. As crianças seguem o que é proposto pelos adultos não somente porque 

estes solicitam, mas porque há uma necessidade interior de analisar sua atitude 

consoante às regras e também a atitude de seus colegas, visto que eles desejam a 

existência de uma regra para todos, e acabam se tornando responsáveis por si 

mesmo e pelo outro, contribuindo para o cumprimento daquelas que são 

estabelecidas no coletivo, seja em casa ou na unidade de ensino. O professor 

precisa ser coerente ao estabelecer as regras na sala e justo em cobrar seu 

cumprimento para todos. As regras devem ser acordadas com a participação das 

crianças. 

A proposta de reformulações planejadas das rotinas deve ser 

considerada, pois enriquece as experiências de aprendizagens das crianças. 

Sempre que possível, é importante que ocorram atividades com a participação de 

grupos heterogêneos na realização de ações orientadas ou livres. A presença de um 
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parceiro mais experiente para interagir com as crianças no desenvolvimento das 

experiências diárias é indispensável. 

É importante salientar que não deve existir cisão entre quem cuida e 

quem educa, não devendo haver separação entre atos biológicos e culturais. Nas 

turmas de até 3 anos, deve-se permitir que as crianças vivenciem situações de 

jogos, brincadeiras com materiais e com o corpo, devendo existir atividades livres, 

dirigidas, individuais e em grupo.  

É importante destacar que cuidar e educar são ações integradoras que 

regem toda a Educação Infantil, na creche e pré-escola. Nas rotinas das crianças de 

4 e 5 anos, o planejamento deve contemplar atividade de cuidado e educação. 

Jogos e brincadeiras, ações de cuidado com o corpo, organização do espaço, assim 

como atividades que estimulem a expressividade infantil precisam fazer parte das 

rotinas de crianças Pré-Escolares. 

 

8.1 ORGANIZAÇÃO DO TEMPO DIDÁTICO 

 

A rotina representa a estrutura sobre a qual será organizado o tempo 

didático. Estas estruturas didáticas contêm múltiplas estratégias que são 

organizadas em função das intenções educativas, podendo ser agrupadas em três 

grandes modalidades de organização do tempo. São elas: atividades permanentes, 

sequência de atividades e projetos de trabalho. 

Atividades permanentes – são aquelas que respondem às necessidades 

básicas de cuidados, aprendizagem e de prazer para as crianças, cujos conteúdos 

necessitam de uma constância. A escolha dos conceitos a serem desenvolvidos que 

definem o tipo de atividades permanentes a serem realizadas com frequência 

regular, diária ou semanal, em cada grupo de crianças, depende das prioridades 

elencadas a partir da proposta curricular. Consideram-se atividades permanentes, 

entre outras: 

Brincadeiras no espaço interno e externo; 

Roda de história; 

Roda de conversa; 

Ateliês, oficinas de desenho, pintura, modelagem e música; 
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Atividades diversificadas; 

Cuidados com o corpo. 

Sequência de atividades – são planejadas e orientadas com o objetivo 

de promover uma aprendizagem específica e definida. São sequenciadas com 

intenção de oferecer desafios com graus diferentes de complexidade para que as 

crianças possam ir paulatinamente resolvendo problemas a partir de diferentes 

proposições. Estas sequências derivam de um tema retirado de um dos eixos a 

serem trabalhados e estão dentro de um contexto específico. 

Projetos de trabalho – Os projetos são um conjunto de atividades que 

trabalham com conhecimentos específicos construídos a partir de um dos eixos de 

trabalho. Possui uma duração que pode variar conforme o objetivo, o desenrolar das 

várias etapas, o desejo e o interesse das crianças pelo assunto tratado. Dependem, 

em grande parte, dos interesses das crianças. Precisam ser significativos, 

representar uma questão comum para todos e partir de uma indagação da realidade. 

Um dos ganhos de se trabalhar com projetos é possibilitar às crianças estabelecer 

múltiplas relações, ampliando suas ideias sobre um assunto específico. 

Existem atividades cuja realização se configura indispensável no cotidiano 

das rotinas das Creches e Pré-Escolas. Dentre elas, podemos citar as atividades 

diversificadas, as brincadeiras livres e orientadas, as leituras e contações de 

histórias.  

As atividades diversificadas são apresentadas a partir do interesse das 

crianças considerando algum fato, objeto ou acontecimento ocorrido. A atividade de 

livre escolha é quando é apresentado às crianças várias opções de atividades para 

que a mesma tenha oportunidade de executar trabalhos mais individualizados.  

Já as atividades coletivas são atividades orientadas pelo professor para 

todo grupo, visando desenvolver a atenção, concentração e integração. As 

atividades psicomotoras e/ou de cuidados pessoais estão relacionadas aos cuidados 

básicos que a criança precisa para desenvolver sua autonomia, como comer só, 

lavar as mãos, usar a colher etc. 

Na constituição da rotina, é fundamental que haja margem para o 

movimento, pois do contrário, estaremos insistindo na “rotina rotineira”, que não 

permite espaço para e reflexão e mudança. A ideia da repetição e da resistência ao 
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novo contraria a ideia de constituição social das rotinas, que conta com a 

participação das crianças em sua construção. 

 

9 OS EIXOS NORTEADORES DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (2009), os eixos norteadores do trabalho docente e pedagógico na Educação 

Infantil são as interações e a brincadeira, sendo a própria criança, o centro do 

planejamento curricular.  

Nesta perspectiva, o currículo da Educação Infantil deve promover 

experiências e vivências em torno do conhecimento produzido pela humanidade, 

visando oportunizar o desenvolvimento das capacidades humanas, como a 

memória, a percepção, a interação, a imaginação, o pensamento, a consciência, o 

autoconhecimento, a afetividade, o movimento, as diferentes linguagens. 

A título de sugestão a partir de uma perspectiva não diretiva, propõe-se a 

discussão seguinte com base no Artigo 9º das supracitadas diretrizes, revelando que 

o currículo da Educação Infantil deve promover experiências diversas que ampliem o 

contato entre a criança e as diferentes culturas. 

               

9.1 EXPERIÊNCIA 1 

 

Garantam experiências que 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. 

 
As crianças engatinham, caminham, manuseiam brinquedos, saltam, correm 

e desenvolvem brincadeiras sozinhas e em grupos, experimentando diferentes 

maneiras de movimentar o corpo e de utilizar objetos que venham proporcionar o 

conhecimento de si e do mundo. A criança aprende a partir das experiências 

vivenciadas, é desta forma que se inicia o processo de comunicação, a expressão 
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de sentimentos, pensamentos, ações, emoções dando vida e significado através dos 

gestos e posturas corporais adquiridas. 

 

NA PRÁTICA: 

ü O professor mediará atividades direcionadas às crianças, proporcionando a 

elas momentos interativos e com oportunidades de familiarizarem-se com a 

imagem do próprio corpo e a do outro, explorando as diversas maneiras de 

movimento, gestos, danças e ritmos corporais; 

 

ü O professor deverá retirar um tempo em sua rotina diária visando transformar 

a “conversa com a criança” em um momento de produção “musical” (textual, 

oral ou em mídia) fazendo com que a criança já utilize da estrutura de uma 

cantiga ou parlenda para criar novas músicas ou até contar e recontar 

histórias; 

 

ü O professor orientará as crianças com atividades que utilizem bambolês 

fazendo com que as crianças pulem com os dois pés de um lado para outro, 

ou pular de dentro para fora; 

 
ü O professor organizará sequências de atividades diversificadas para o 

desenvolvimento da psicomotricidade (circuitos) a fim de oportunizarem 

experiências sensoriais a partir da exploração de diferentes materiais, 

texturas, cheiros, sabores etc.; 

 

ü O professor organizará com as crianças e outros profissionais da escola, 

atividades de dança e festejos que valorizem a cultura local e regional. 
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9.2 EXPERIÊNCIA 2  

 

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. 

 

Na Educação Infantil é importante que o professor possibilite experiências 

sensoriais prazerosas, além de movimentos, falas, desenhos e imitações. Também é 

interessante que as crianças experimentem diferentes sons e intrumentos musicais 

para desenvolver a linguagem e a sua formação integral.  Esse favorecimento da 

imersão da criança em diferentes linguagens oportuniza ampliação da compreensão 

do mundo.  

NA PRÁTICA: 

ü Brincadeiras que exploram atividades de equilíbrio do corpo como subir, 

correr, transportar objetos etc.; 

ü Exploração ativa do meio ambiente, descoberta da novidade e do mundo 

exterior; 

ü Exploração das brincadeiras de imitação; 

ü Intensificação de atividades de grafismo e colagem; 

ü Jogo do "por que", para atender à necessidade da curiosidade da criança; 

ü Exploração de jogos de linguagem para enriquecer o vocabulário (trava-

língua); 

ü Exploração do imaginário: contar e inventar histórias; improvisação e teatro 

infantil; 

ü Brincar com tinta ou utilizar-se da natureza para fazê-las – com plantas, com 

terra etc.; 

ü Cantar músicas, recitar parlendas, ouvir histórias cantadas; 

ü Jogos de desenvolvimento da memória; 

ü Brincadeiras de observação de detalhes; 

ü Atividades de criação de hábitos de respeito às regras; 

ü Atividades com bandas rítmicas; 
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ü Atividades de mímica em espelho; 

ü Atividades de ampliação do repertório musical; 

ü Jogos coletivos de intensificação de atitudes e de integração, visando a 

adaptação da criança à realidade. 

 

9.3 EXPERIÊNCIA 3 

 

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. 

 

Compreender que a criança é um indivíduo produtor de cultura e chega à 

Escola com um amplo conhecimento de mundo tendo o direito de ampliá-lo, está 

independentemente de sua condição sócia. Com base nesta premissa, deve-se, 

assim, fornecer a esta criança atividades que desafiem a compreensão da função 

social da escrita. 

A literatura é primordial para essa tarefa. Assim, podem-se explorar 

diferentes gêneros textuais, como: fábulas, conto de fadas, receitas, poesias, 

parlendas, trava-língua, quadrinhas e cantigas de roda.  Isso possibilita à criança 

desenvolver capacidades como narrar, ampliar o vocabulário, melhorar a pronúncia, 

desenvolver a memória, estimular a imaginação, criatividade e também proporciona 

o brincar e as interações. 

 

NA PRÁTICA: 

Explorar os diferentes gêneros textuais deve ser uma atividade diária, 

previamente planejada e o gênero escolhido deve ser de conhecimento do 

professor. Apresentar o texto, seu autor (se possível a biografia do mesmo), título e 

se vier acompanhado de figuras explorar as mesmas, informando também sobre o 

ilustrador.  
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Além das fábulas, contos, poesias, receitas etc., deve-se atentar para a e 

inserção de textos que abordem questões contemporâneas como: poluição, 

escassez de água no planeta, diversidade. Os suportes de texto também podem 

contribuir. São suportes os objetos elaborados especialmente para a escrita, como 

livros, revistas, papéis administrativos, periódicos, documentos em geral. 

Na sala de referência, os diferentes portadores de texto devem estar 

sempre ao alcance das crianças nos mais diversos formatos como: livros, revistas, 

folders, bulas, encartes, cartas, rótulos, organizados e apresentados às crianças 

sempre que adquiridos e antes de serem incorporados ao ambiente. 

Ao explorar os textos, o professor deve fazer com que a criança interaja 

com os mesmos, recontando o texto, interpretando o que ouviu através de reconto 

verbal e desenho. Assim, o professor assume a postura de escriba e registra o relato 

das crianças. Pode-se também, junto com elas, construir outros textos além dos 

lidos, como relato do fim de semana, impressões sobre um passeio ou escrita de 

uma carta para um colega que está doente. 

Os textos devem ser expostos e revisitados pelas crianças sempre que 

possível, posteriormente arquivados e também apresentados às crianças para que 

percebam sua evolução. 

 

9.4 EXPERIÊNCIA 4 

 

Recriem em contextos significativos para as crianças, relações 

quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais.  

 

 Compreendendo que as crianças desde antes da educação formal já 

estão em contato com conceitos voltados a noções de matemática, como a 

contagem, agrupamento, separação, ordenação, já ouvem, falam deles, tal 

intensidade se dá conforme o meio em que estão inseridos. Partindo desta 

aprendizagem, podem ser lançadas novas aprendizagens, de modo a desafiar as 

crianças e assim, ampliar, sistematizar seus conhecimentos e produzir novos.  
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É importante o desenvolvimento de atividades que desafiem o intelecto da 

criança, que obedeçam a diferentes procedimentos e que levem em conta a 

experiência da criança e a finalidade didática registrada em planejamento.  

 

NA PRÁTICA:  

        Ao trabalhar com os números deve-se evitar atividades de repetição e 

memorização e proporcionar atividades em que a criança possa investigar e a partir 

daí, compreender a relação número e numeral. No trabalho com materiais concretos, 

deve-se ir além de apenas apresentar o material. Devemos solicitar à criança que 

resolva o problema proposto. Nesse ínterim, deve haver o registro. Ao planejar as 

atividades curriculares pode-se organizar em três blocos de conceitos, a saber: 

Espaço e Forma, Número e Sistema de Numeração e Grandezas e Medidas. 

1º bloco – Espaço e Forma: Deve-se atentar que no cotidiano é frequente 

a existência de problemas que envolvem conhecimentos espaciais: orientar-se por 

mapas ou indicações, encontrar objetos a partir de comandos, entre outros. 

Sugerem-se, jogos de esconder e procurar, construções com diferentes materiais, 

montagem de percursos e labirintos e exploração de espaços maiores. Para as 

crianças maiores (4 e 5 anos) é possível desenvolver atividades relacionados a 

Geometria. 

2º Bloco – Números e Sistema de Numeração: é importante diagnosticar 

os conhecimentos prévios das crianças quanto ao sistema de numeração, para que 

a partir daí, as atividades sejam vinculadas ao cotidiano da criança: preços, idades, 

datas, medidas etc. Deve-se buscar que a criança registre as unidades, produza e 

interprete os números escritos, e que haja nas salas diferentes portadores 

numéricos: calendários, fita métrica, quadro numérico, calculadora e estes estejam 

disponíveis para que as crianças possam consultar e manusear. 

3º Bloco – Grandezas e Medidas: propor a resolução de problemas do 

cotidiano em que a criança possa identificar a passagem do tempo, sua 

regularidade, medidas de tempo, como: dia, mês e ano etc. Deve-se incentivar 

também a resolução de problemas voltados a comprimento: tamanho, grande ou 

pequeno, mais alto, mais baixo, mais que, menos que, fazendo com que a criança 

faça comparações, ordenações e conheça e aplique na prática diferentes unidades 
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de medida. Assim lança-se mão de recursos concretos: fita métrica, régua, 

atividades de culinária, horta etc. Uma sugestão é aproveitar o uso do registro do 

peso e altura da criança no Diário da Educação Infantil como conhecimento da 

função social dos números.  

 

Como toda a ação na Educação Infantil tem um caráter intencional, 

na matemática deve-se buscar esta área a partir de situações do cotidiano. 

 

9.5 EXPERIÊNCIA 5 

 

Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades 

individuais e coletivas. 

 

Para ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades 

individuais e coletivas, é preciso criar condições de participação nas atividades 

propostas, considerando os tempos e os ritmos de cada uma. A participação das 

crianças nas atividades se dá através da comunicação oral e corporal, e com o 

desenvolvimento da linguagem. O desenvolvimento desta atividade humana – a 

linguagem – supõe a relação interpessoal. Cabe à Escola expandir a necessidade 

de comunicação, a experiência, a confiança na sua utilização, o desenvolvimento 

conceitual, o vocabulário a compreensão e a expressão verbal, assim como habilitar 

a criança para a comunicação com diferentes tipos de pessoas e em diferentes 

situações.  

Além de mediador, o professor pode muitas vezes fazer o papel de 

observador, organizador e integrante das atividades lúdicas.  

Correlacionar, sempre que possível, as atividades lúdicas no interior dos 

projetos que estão sendo executados, contribui para que a criança atribua sentido e 

significado às suas aprendizagens e experiências, adquirindo confiança e interesse 

em participar de atividades individuais e coletivas. 

 

NA PRÁTICA: 

Jogo Simbólico 

55



 

Neste jogo, a criança percebe o significado dos objetos e situações e usa 

o símbolo para representa-los e dar asas à sua imaginação.  

Características: mostra presença de regras criadas pela própria criança e 

alteradas se assim o preferir; é muito importante para o desenvolvimento motor, 

intelectual e social; utiliza as convenções e a simulação; possibilita a vivência de 

situações que na realidade a criança não teve oportunidade de vivenciar; oportuniza 

projetar, na atividade lúdica, seus problemas e emoções.  

A atenção do professor sobre as manifestações da criança diante o jogo 

simbólico pode possibilitar que compreenda a razão de muitos problemas vividos por 

ela no seu cotidiano. Dada a importância desse jogo, o professor pode: providenciar  

materiais e espaço físico com os quais as crianças possam exercitar sua criatividade 

e imaginação; destacar um tempo adequado dentro da rotina cotidiana para 

intermediar os jogos fazendo com que ganhem mais compreensão sobre os 

personagens, as situações vividas e os materiais que ajudam na consecução das 

ideias. 

Através das sugestões de experiências apresentadas, o professor poderá 

sentir que não existe empecilho para que suas atividades tenham qualidade e 

criatividade. O material faz parte da própria sala de referência, do recreio ou das 

sucatas, é só utilizá-lo e com ele criar.  

Jogos corporais – usando o próprio corpo 

· Duas crianças sentadas frente a frente, pernas afastadas, pés de uma 

tocando os da outra, mãos dadas fazendo o movimento de gangorra; 

· Deitadas de costas, braços ao longo do corpo, pernas para cima, movimentar-

se como “bicicleta”; 

· Correr livremente e em resposta a um sinal, tocar o solo com as mãos 

(fazendo flexão do tronco), com um sinal recomeçar a corrida e assim por 

diante; 

· Em duplas, de costas, os braços entrelaçados pelos cotovelos, flexionar o 

tronco (para frente e para trás); 

· Aos pares, de costas, pernas afastadas, braços elevados lateralmente, mãos 

dadas, executar inclinação do tronco para a direita e depois para a esquerda; 

· Andar de trenzinho (cada criança segurando na cintura do colega da frente) e 

fazendo percurso ondulado; 
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· Correr com balanceamento dos braços abertos, imitando avião; 

· Pular com uma perna só (imitando o saci); 

· Apoiando-se sobre o pé direito e segurando o esquerdo pelo calcanhar, 

procurar equilibrar-se. A um sinal trocar os pés (apoiando-se o pé esquerdo e 

segurando o direito pelo calcanhar); 

· Imitar animais, tais como: cachorro (andando de quatro), cobra (rastejando-

se), coelho (pulando) etc.; 

· Marchar em cadência progressiva ao ritmo de palmas; 

· Saltitar no lugar, elevando alternadamente os joelhos.  

 

Jogos corporais – usando as mesas da sala de referência, a professora sugere que: 

· Agachem e passem embaixo da mesa engatinhando; 

· Andem em torno da mesa; 

· Corram e desviem da mesa ou, com um comando de palmas, fiquem 

escondidas embaixo dela etc. 

 

Jogos corporais – usando almofadas, a professora pede que as crianças que: 

· As abracem; 

· Coloquem-nas sobre a cabeça, andem e cuidem para não caírem; 

· Sentem-se sobre elas e procurem rastejar-se; 

· Arremessem para o alto e tentem abraça-las na descida; 

· Corram e saltem as almofadas espalhadas pelo chão.  

 

Jogos corporais – utilizando um lençol a professora poderá propor atividades bem 

divertidas, como: 

· Colocar duas crianças puxando um lençol com uma criança sentada dentro 

dele; 

· Enrolar-se e desenrolar-se do lençol; 

· A um sinal (palma ou apito), esconder-se debaixo do lençol; 

· Estender um lençol. Dentro dele uma bola é movimentada pelas crianças que 

seguram o lençol pelas extremidades e distante do chão. 
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Jogos corporais – utilizando o jornal, podemos sugerir às crianças que: 

· Segurem uma folha de jornal nas costas como capa e corram deixando o 

jornal voar; 

· Coloquem-no sobre a cabeça não o deixando cair ao andar; 

· Girem segurando o jornal numa extremidade; 

· Coloquem a folha de jornal sobre a barriga e equilibrando-a, andem não a 

deixando cair; 

· Façam uma bola de jornal para jogar com o colega; 

· Arremessem uma bola de jornal para o alto e corram na direção onde for cair 

colocando seu corpo sob ela; 

· Coloquem uma folha de jornal aberta sob os pés descalços e solicitar que 

procurem rasgá-la. 

           

9.6 EXPERIÊNCIA 6 

 

Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração 

da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-

organização, saúde e bem-estar. 

 

A maneira como a criança é alimentada ou se alimenta, se dorme com 

barulho ou no silêncio, se outras crianças ou adultos brincam com ela ou se fica 

mais tempo quietinha, as entonações de voz e contatos corporais que reconhece 

nas pessoas que a tratam, o tipo de roupa que usa, os espaços mais abertos ou 

restritos em que costuma ficar, os objetos que manipula, o modo como conversam 

com ela etc., são elementos da história do seu desenvolvimento dentro de 

determinada cultura. 

As experiências vividas no espaço de Educação Infantil devem possibilitar 

o encontro de explicação pela criança sobre o que ocorre à sua volta e consigo 

mesma enquanto desenvolve formas de sentir, pensar e solucionar problemas. 

Nesse espaço, é preciso considerar que as crianças necessitam envolver-se com 

diferentes linguagens e valorizar o lúdico, as brincadeiras, as culturas infantis. 
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Não se trata de oferecer à criança uma cultura pronta, mas de oferecer 

condições para ela se aproprie de determinadas aprendizagens que promovem o 

desenvolvimento de formas de agir, sentir e pensar marcantes em um determinado 

momento histórico. 

Face a esta visão da criança, o desafio que se coloca é transcender a 

prática centrada no professor e trabalhar, sobretudo, a sensibilidade deste para uma 

aproximação real com criança, compreendendo-a do ponto de vista dela, e não do 

ponto de vista adulto.       

 Uma das dúvidas mais frequentes com relação à higiene pessoal dos 

bebês é como organizar os momentos de troca. Não é recomendável estabelecer 

momentos para que todos sejam trocados simultaneamente. Essa ação é executada 

de acordo com as necessidades e costumes de cada criança. 

 A hora do banho também precisa ser bem planejada no dia a dia da 

Creche. Além da necessidade de uma boa estrutura física, bastante higienizada, é 

fundamental que a rotina contemple atividades para que ninguém fique esperando 

por esse momento. Enquanto um bebê está na banheira, os demais ficam em 

contato com jogos e brincadeiras ou em bebês-conforto, em um espaço organizado 

para este fim. 

 A higiene bucal é mais um ponto importante. Antes dos primeiros dentes, 

o adulto enrola uma gaze no dedo indicador e realiza a higiene bucal do bebê. À 

medida que forem crescendo, as crianças poderão adotar uma rotina de escovação, 

ajudadas e acompanhadas. Ver o adulto escovar os dentes após as refeições é uma 

forma de estimular os pequenos a incorporar este hábito, já que a imitação, desde 

os primeiros anos de vida, é chave para o desenvolvimento. 

 O desenvolvimento da autonomia para a realização de ações de 

autocuidado é muito importante. Assim que possível, é importante deixar que os 

bebês segurem a própria mamadeira, por exemplo, observando para que não se 

engasguem. Até os 3 anos, as crianças podem ajudar a vesti-las ou calçar os 

próprios sapatos (mesmo que ainda não saibam como amarrar os tênis). Desta 

forma, não se deve realizar as ações pela criança, especialmente entre 2 e 3 anos, 

mas orientá-las sobre como fazer e sempre que necessário ajuda-la, informando que 

daqui a algum tempo, ela mesma fará sozinha.  
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NA PRÁTICA:  

 É importante reservar um tempo na rotina diária para que as crianças 

possam tentar realizar pequenas ações sem a sua ajuda - como guardar os 

pertences na mochila antes de ir embora, ou organizar os brinquedos e livros da sala 

depois de uma atividade.  

O professor pode também estimular, através de jogos e brincadeiras, que 

a criança: 

ü Escove o próprio dente; 

ü Amarre seus sapatos; 

ü Recolha os materiais usados nas atividades escolares; 

ü Organize seu lanche e devolva os utensílios pertencentes a cozinha; 

ü Recolha o lixo que produziu e coloque na lixeira; 

ü Organize as atividades produzidas ao longo do dia. 

 

 A dinâmica das ações necessárias previstas para a apropriação desta 

experiência dependerá da organização e da rotina de cada sala de referencia. Cabe 

ao professor perceber as necessidades das crianças e criar situações que estimulem 

a autonomia do grupo e individual. 

 

9.7 EXPERIÊNCIA 7 

 

Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e 

grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de 

identidade no diálogo e conhecimento da diversidade. 

 

As brincadeiras e vivências éticas e estéticas desenvolvem ações, o 

respeito pelos espaços do cuidar, educar e brincar, assim como seu 

desenvolvimento diário na instituição, onde a criança passa a ter as primeiras 

noções do emprestar, dividir, e, consequentemente, saber esperar o seu momento 
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de interagir com os brinquedos, livros, exercitando, assim, a prática de dividir o seu 

espaço com outra pessoa que não seja do seu convívio familiar. 

Pensar nas especificidades da criança é pensar em seu desenvolvimento 

integral contribuindo com seu universo amplo e complexo, ampliando seu padrão de 

referência. Partindo deste princípio, é fundamental pensar em práticas específicas 

aos grupos culturais, tendo o cuidado com o respeito à individualidade e a 

diversidade no processo de ensino e aprendizagem das crianças pequenas. 

 

NA PRÁTICA: 

O professor de referência possibilitará vivências éticas às crianças, 

podendo manifestar-se no que diz respeito ao espaço do brincar do outro, 

orientando-os em conservar e atuar conjuntamente. Poderá, também, aprender a 

guardar os brinquedos utilizados, partilhar os brinquedos emprestados, esperando 

sua vez de brincar, favorecendo vivências éticas e estéticas na construção do 

conhecimento, exercitando regras para o convívio em seu dia a dia. 

A professora mediará experiências de faz-de-conta, proporcionando às 

crianças a ida ao salão de beleza, simulado na própria Creche, onde a criança 

diante do espelho terá consciência da cor de sua pele e do tipo de cabelo, tendo a 

oportunidade de avaliar a estética de seu grupo cultural, auxiliando a construção de 

sua identidade19. 

Visando aumentar o repertório de brincadeiras das crianças, o professor 

de referência propiciará o compartilhamento de experiências e vivências típicas com 

a comunidade e pais, propiciando diferentes tipos de aprendizagens, respeitando o 

dia a dia e costumes dos grupos culturais existentes na instituição e comunidade. O 

contato com a diversidade musical e com outras manifestações artísticas, como a 

pintura, a dança, o teatro, as festas típicas etc., podem favorecer a educação 

estética. 

 

 

                                                           
19

 MANAUS. Secretaria Municipal de Educação. Caderno de Orientações Pedagógicas Fase Creche. 2013.  
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9.8 EXPERIÊNCIA 8 

 

Garantir experiências que 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. 

 

  O cuidar e educar crianças significa propiciar momentos interativos de 

brincadeiras e aprendizagens, trabalhando o convívio com diferentes pessoas, 

ensinando o respeito, confiança e a descoberta do seu mundo físico e social. 

O professor disponibilizará para a turma experiências que envolvam o 

mundo social quando, ao brincar de faz-de-conta, seja proporcionado à criança que 

assuma diferentes papéis, aprendendo a lidar com várias situações quando 

interpreta o médico, a professora, o motorista, o bombeiro etc. Os personagens do 

mundo social nem sempre são os mesmos, pois dependem do contexto vivido pelas 

crianças. 

É valido ressaltar que brincadeiras do mundo físico e social, o tempo e a 

natureza podem ser utilizadas pelo mediador com uma intenção pedagógica de 

desenvolvimento integral da criança pequena. Brincar de fazer previsões de tempo, 

observar as fotografias da escola ou da casa da criança antes e depois da reforma, 

ver o calendário diário e semanal da Creche são atividades que promovem vivências 

sobre a noção do tempo. 

 

NA PRÁTICA: 

O professor conduzirá brincadeiras ao redor da instituição incentivando as 

crianças a colher pedrinhas, galhos, frutos, folhas e flores e, em seguida, trabalhar 

as diferentes formas e maneiras de criar, recriar e explorar a natureza, colando-os 

ou pintando-os sobre pratos de papelão, produzindo então, em um objeto de arte, 

uma demonstração de carinho e cuidado com a natureza. 

O professor deve dispor às crianças no momento do jogo, noções de 

sequência, regras, perdas e ganhos. Deve também, incentivar as crianças a produzir 

atividades utilizando elementos enriquecedores da natureza como folhas, flores, 

galhos, pedras, areia etc. nas suas produções.  
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O tempo ontem, hoje e amanhã faz parte do dia-a-dia da criança e de sua 

rotina, assim, toda atividade da turma deve constar em um portfólio para que, 

futuramente, sejam feitas demonstrações à criança de seu desenvolvimento. 

 

9.9 EXPERIÊNCIA 9 

 

Garantam experiências que promovam o relacionamento e a interação 

das crianças com diversificadas manifestações de música, artes 

plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e 

literatura. 

 

A criança pequena se desenvolve através de experiências artísticas, pois 

são criadas oportunidades para diversas experiências culturais. Isto permite a 

vivência de momentos que favoreçam brincadeiras coletivas que ampliam suas 

possibilidades de expressão, e, sobretudo, dão oportunidades para as crianças se 

relacionarem, aprendendo na prática a solucionar possíveis problemas e diferenças 

culturais, podendo ainda garantir tais experiências do campo das artes, com o intuito 

de contribuir com o desenvolvimento infantil, tornando as atividades do dia a dia 

mais calorosas à criança.  Enfim, deve-se pensar no ser criança e no seu 

desenvolvimento, a ponto de dispor à turma um planejamento curricular que 

contemple cada agrupamento e elementos necessários para enriquecer a cultura 

artística dos pequenos. 

NA PRÁTICA: 

· O professor oportunizará momentos culturais, onde a mesma terá 

oportunidades de ir a festivais, teatros e exposições, assistir filmes no cinema, 

dançar, recitar poesias, ouvir histórias e recontar histórias conforme a sua 

interpretação. 

· O professor deverá convidar artistas da comunidade, visando socializar 

diferentes formas de desenvolver a cultura artística com a criança pequena. 

· O professor de referência promoverá ações na instituição de Educação 

Infantil junto com as famílias e comunidade, possibilitando a construção de 
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experiências lúdicas, como: quadro artístico, pintura a dedo, a pincel, em 

prato de papelão, papel madeira, azulejos, roupas etc. 

 

9.10 EXPERIÊNCIA 10 

 

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. 

 

Sabendo que a criança de Educação Infantil se desenvolve através da 

interação que estabelece com o ambiente em que vive e que esse convívio com o 

meio natural é um direito que deve ser respeitado e incentivado através de 

atividades que promovam a vivência de diferentes situações, torna-se necessário 

incluir no planejamento diário das experiências pedagógicas, situações que 

despertem sentimentos de respeito e admiração por todas as formas de vida no 

planeta, o senso de responsabilidade e atitudes de defesa e preservação desse 

ambiente. 

As Creches e Pré-Escolas são ambientes propícios ao desenvolvimento 

da consciência ambiental, onde as crianças irão vivenciar experiências que 

proporcionarão o conhecimento do mundo em que vivem, bem como as formas de 

cuidado e preservação para garantir a vida no planeta.    

 

NA PRÁTICA:  

As experiências sugeridas para o trabalho com as crianças nas unidades de Ensino 

de Educação Infantil são aquelas que permitam uma aproximação e exploração do 

meio natural, tais como:  

ü Brincadeiras com areia; 

ü Ouvir os sons da natureza; 

ü Brincadeiras ao ar livre;  

ü Escultura com argila; 

ü Construção de hortas;  

ü Coleta seletiva de lixo; 
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ü Exploração do espaço externo da escola e muitas outras experiências que 

permitam às crianças explorar o ambiente.     

 

 

9.11 EXPERIÊNCIA 11 

 

Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das 

manifestações e tradições culturais brasileiras. 

 

Promover situações de aprendizagem que facilitem as interações entre 

crianças e adultos, buscando resgatar, difundir e valorizar as diferentes 

manifestações e tradições culturais de todo o pais. 

Atentar para o fato de que o país é muito grande e tem em sua formação 

uma vasta contribuição de inúmeras culturas, no que concerne a comidas, danças, 

instrumentos musicais, lendas, religiosidade, vocabulário, raças, hábitos etc.  

Na exploração das experiências, é necessário buscar uma 

contextualização social e histórica, tentando envolver diferentes formas de registro, 

diferentes linguagens, envolvendo também toda a comunidade. Na elaboração das 

experiências, é importante valorizar a cultura local como um todo, evitando atitudes 

etnocêntricas, juízos de valor e intervenções de caráter religiosidade, tendo em vista 

que segundo a legislação vigente em nosso país a educação pública é laica e a 

escola é um instrumento a serviço da comunidade. 

 

NA PRÁTICA: 

                     

As ações devem ter a criança como sujeito, portanto, as experiências 

devem desafiar a criança e estimulá-la a produzir, representando através de 

diferentes linguagens o que está sendo apreendido.  

                  As culminâncias devem ser momentos não só de exibição de danças, 

mas, de partilha de novos saberes e é imprescindível que as manifestações estejam 

representadas em suas diferentes vertentes. Tais manifestações podem ampliar as 

referências culturais das crianças, sofisticando suas formas de expressão. 
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9.12 EXPERIÊNCIA 12  

 

Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 

máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 

 

Compreendendo que o processo educativo precisa estar conectado com a 

complexidade do mundo atual, faz-se necessário um novo fazer para que se possa 

atender, presentemente, as novas exigências de conhecimento. 

Desse modo, é importante olhar sem deslumbramento e sem receio, o 

papel das tecnologias da informação e da comunicação no espaço escolar, cabendo 

aos professores a tarefa essencial de torná-las educacional e socialmente 

relevantes, utilizando-as não apenas como mero recurso didático, mas como um 

instrumento cultural e de equidade, integradas num projeto pedagógico que lhes 

confira significado. 

Os recursos tecnológicos e midiáticos aguçam a curiosidade da criança 

em relação ao que está sendo ensinado, ajudam a prepará-la para um mundo em 

que se espera que ela conheça e interaja ativamente. Esses recursos facilitam o 

envolvimento das crianças em diversas experiências, instigando-as a usá-los de 

forma lúdica para ampliação de seus saberes, tornando-se mais uma forma de 

expressão e exploração do mundo. 

 

NA PRÁTICA: 

 

O uso de gravadores, filmadoras, projetores, máquinas fotográficas, jogos 

eletrônicos e computadores nas unidades de ensino de Educação Infantil só se torna 

significativo se for envolvido em projetos/experiências que utilizam de forma 

contextualizada esses recursos.  O retroprojetor, por exemplo, pode ser utilizado 

para a observação dos efeitos óticos de luz e sombra. Já o gravador é adequado 

para o registro e a audição de canções e histórias e, inclusive, da própria fala dos 

pequenos. No computador, alguns programas específicos permitem brincar com 

letras, números, linhas, formas e cores e, aos poucos, com orientação e liberdade 
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para descobrir os inúmeros recursos, a criança se apropria de procedimentos 

básicos que levam à criação e transformação de imagens digitais.  

Uma experiência significativa com o uso da filmadora consiste em a 

professora gravar filmes de crianças brincando para elas assistirem em outro dia. Ao 

verem tais cenas, as crianças têm oportunidade para novas expressões, o que gera 

prazer e contribui para o desenvolvimento da memória. 

Assistir, junto com as crianças aos programas que apreciam, para 

comentar, avaliando sua qualidade e colaborando para uma visão crítica da indústria 

cultural também é possível. 

 

10 A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

A educação como todas as áreas do conhecimento, apresentou ao longo 

dos anos, significativas mudanças. Portanto, os educadores também passaram a 

conhecer novas pesquisas e teorias que desencadearam uma verdadeira revolução 

conceitual sobre a forma de compreender como as crianças aprendem e, neste caso 

específico, como conduzir práticas de leitura e de escrita na Educação Infantil. 

O tema Letramento com Letras na Educação Infantil foi propositadamente 

escolhido, a fim de chamar a atenção para a necessidade da criação de referenciais 

teóricos e práticos para a aprendizagem do sistema de escrita alfabética com as 

crianças pequenas. Esse alerta se faz necessário, posto que, como aponta Brandão 

e Leal (2011), no Brasil, até a década de 1960 do século XX, havia um predomínio 

do discurso da maturidade para alfabetização, o que ocasionou práticas 

pedagógicas centradas ainda hoje, no século XXI, exclusivamente voltadas para o 

treino de habilidades perceptivo-motoras, como exercícios de cobrir pontilhados, 

orientação espacial, discriminação visual e auditiva, consideradas como pré-

requisitos para a alfabetização. 

As atividades massificadas trabalhadas na Educação Infantil nessa 

perspectiva conduzem a um dos caminhos listados por Brandão e Leal (2011) da 

Obrigação de alfabetizar, com expectativas de que as crianças concluam essa 

etapa, dominando as relações entre grafemas e fonemas e copiando sílabas e 

palavras. A ênfase nestas atividades contamina, como bem alerta Mello (2004), a 

Educação Infantil com as tarefas típicas do Ensino Fundamental, quando na 

67



 

realidade deveria, segundo a autora, ser o inverso: contaminar o Ensino 

Fundamental com as atividades típicas dos pequenos, atividades voltadas para 

expressão como o desenho, a pintura, as brincadeiras, a música, a poesia, a fala, 

dentre tantas. 

É preciso considerar que a Educação Infantil deve ser um espaço para a 

promoção de atividades que favoreçam uma multiplicidade de expressões, cem 

linguagens, como bem diz Malaguzzi apud Edwards (1999), um importante 

pesquisador e fundador das melhores escolas de Educação Infantil do mundo, 

situadas em Reggio Emillia, ao Norte da Itália. No seu poema que serve de 

abordagem para o trabalho de suas escolas, o pesquisador alerta que ”a criança tem 

cem linguagens e depois cem, cem, cem, mas roubaram-lhe noventa e nove”. É 

justamente em nome de uma obrigatoriedade em alfabetizar, que muitas práticas da 

Educação Infantil, enfatizam apenas a linguagem escrita, desenvolvida além de 

tudo, de forma totalmente equivocada, entendendo esse aprendizado como treino de 

mãos e dedos. 

Vygotsky (1984), nas décadas de 1920 e 1930, já afirmava que a escrita 

precisa ser considerada como uma atividade cultural complexa, com significado para 

as crianças, com uma função social para atender a uma necessidade de registro, de 

expressão de ideias e sentimentos e de comunicação. Miller e Mello (2008, p.12) 

explicam que fazer uso da escrita com sua função social significa “usar a escrita 

junto com as crianças em situações verdadeiras de produção textual para uma 

determinada finalidade”. As autoras sugerem várias atividades para essa 

participação coletiva como: escrita de cartas e bilhetes, confecção de convites, 

elaboração de regras de convivência, relatórios de passeios, dentre outras. 

 Como podemos então ainda hoje, insistir em práticas pedagógicas que 

desconsideram a dimensão social desta prática, as capacidades cognoscitivas do 

sujeito que aprende e sua competência linguística? 

Usemos destas capacidades e competências para inserir os dois marcos 

conceituais da teoria de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999) descritos no Livro A 

psicogênese da língua escrita, que trazem grandes contribuições para esse novo 

olhar sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. Para as autoras, o tema em 

questão é relevante de ser abordado, posto que a escrita é uma forma particular de 

transcrever a linguagem e a maneira de compreendê-la,  vai mudar se houver um 
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reconhecimento de que o sujeito que estará aprendendo a ler e a escrever já possui 

um notável reconhecimento de sua língua materna e, como explicam as autoras, um 

saber linguístico que utilizam sem saber nos seus atos de comunicação cotidiana. 

Nesse sentido é preciso tomar como ponte para esse contato com a 

língua escrita, a competência linguística que nossas crianças já apresentam.  As 

rodas de conversa e de histórias são momentos ricos para a ampliação das 

capacidades comunicativas dos pequenos. Nesses momentos, a professora pode 

convidar os pequenos a interagir por meio da fala, a ouvir com atenção, a responder 

as perguntas e a estruturar oralmente os textos. Ao registrar os textos produzidos 

pelas crianças, a professora, como escriba, oportuniza excelentes situações para 

estabelecer as diferenças entre fala e escrita. 

Além da competência linguística, outro aspecto importante a ser 

considerado na aprendizagem da leitura e da escrita diz respeito à pertinência da 

teoria de Piaget. Para as autoras, “a literatura em questão, não contempla o próprio 

sujeito, o sujeito cognoscente, o sujeito que busca adquirir conhecimento, o sujeito 

que a teoria de Piaget nos ensinou a descobrir” (1999, p.21). Esse sujeito 

apresentado por Piaget não é aquele representado pelas teorias associacionistas, o 

que espera passivamente um estímulo. O sujeito de Piaget é aquele que procura 

ativamente compreender o mundo, respondendo aos questionamentos provocados 

por esse mundo. O sujeito cognoscente de Piaget está também presente segundo 

as autoras, na aprendizagem da língua escrita, pois ao interagir com esse objeto 

cultural, busca incessantemente respostas para o que a escrita representa. 

Os argumentos expostos objetivam questionar outro caminho apontado 

por Brandão e Leal (2011) também seguido por algumas professoras da Educação 

Infantil: O letramento sem letras, seguindo outro ponto extremo que deve ser evitado 

nesta importante etapa da Educação Básica. Segundo as autoras, enfatizando as 

outras linguagens, a linguagem escrita com o objetivo de promover atividades sobre 

o sistema de escrita alfabética é, de certa forma, banida pelas escolas, por se 

reportar as práticas mecanizadas que estamos combatendo há décadas. 

É importante deixar claro que não existe letramento sem letras. Elas estão 

por toda a parte, nos cartazes, nas placas, nas embalagens dos produtos, nos 

nomes dos colegas, nos livros com os quais as crianças interagem, nas escritas da 

professora e de seus pais. Portanto, é possível sim, oportunizar aos pequenos, 
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práticas de sala de referência em que a as crianças possam ler e escrever com 

significado, mesmo antes de dominarem o sistema de escrita convencional. A 

mediação da professora traduz-se então, como fundamental para essa inserção na 

cultura letrada, atuando como ledora dos textos lidos com apoio de imagens e uso 

das estratégias de leitura. 

 Dessa forma, é importante trazer as contribuições de Solé (1998) ao 

afirmar que a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto e que implica 

necessariamente na presença de um leitor ativo que atribui significados ao que está 

lendo. Leitura, para a autora, precisa ser entendida como compreensão, portanto, 

nossas crianças pequenas podem participar de práticas de leitura, construindo 

sentidos aos textos lidos. Essa interação se estabelece na medida em que a 

professora faz uso de algumas estratégias para a compreensão leitora como 

ativação dos conhecimentos prévios das crianças, o que sabem sobre os textos 

lidos, o que a história vai contar, o que acham que vai acontecer (previsões sobre o 

texto) e oportunidades de reconto oral e escrito da história. 

As estratégias apresentadas promovem uma interação com o texto, 

permitindo que os pequenos compreendam a finalidade da leitura e as 

características discursivas presentes nos diferentes textos que circulam socialmente. 

Ao interagirem com materiais impressos, as crianças descobrem sua 

função simbólica, tendo interesse, portanto, em descobrir que letras são essas que 

estão presentes nos impressos? Como a letra presente no meu nome pode estar 

presente também no nome do colega? A professora está escrevendo o que estou 

ditando? Então, o que penso, posso falar e o que o falo pode ser escrito e depois 

lido. Desenho e escrita são coisas diferentes! Existem nomes com poucas e muitas 

letras. Esses pedacinhos da palavra se repetem em outras. O “bo” de bola está 

também em boneca, em bolacha, no nome do lobo da Chapeuzinho Vermelho.  

São tantas hipóteses que as crianças vão formulando nesse processo de 

interação com a cultura escrita, que não podemos deixar de considerá-las e usá-las 

também como caminho didático em nossas atividades. 

É importante destacar que a construção destes conhecimentos é de 

ordem conceitual, ou seja, as crianças buscam incessantemente compreender o que 

a escrita representa e como ela cria essas representações. Portanto as atividades a 

serem desenvolvidas devem ser propostas numa perspectiva reflexiva, desafiadora, 
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lúdica, muito distante de treino, da valorização excessiva na dimensão técnica e da 

obrigatoriedade de ensinar as letras e sílabas. Implicam, sobretudo, em situações a 

serem planejadas e não prontas e estáticas como encontramos em livros e cadernos 

direcionados para esse público. 

  Essa ideia é corroborada por Ferreiro (1993, p.39) que sinaliza que não 

devemos pensar na obrigatoriedade da alfabetização na Educação Infantil, mas 

devemos sim, criar múltiplas oportunidades para que as crianças possam assistir 

atos de leitura e de escrita mediados pelas professoras, situações que permitirão 

aos pequenos: 

 

“explorar semelhanças e diferenças entre os escritos, para explorar o 

espaço gráfico; e distinguir entre desenho e escrita; para perguntar e ser 

respondido; para tentar copiar ou construir uma escrita; para manifestar sua 

curiosidade em compreender essas marcas estranhas que os adultos põem 

nos mais diversos objetos”. 

 

Essa curiosidade vai nascer das experiências vivenciadas em sala de 

referência e também fora dela. De textos lidos, escritos, discutidos, cantados, 

recitados junto com a professora. Bem diferente dos exercícios exaustivos propostos 

aos pequenos. 

Chega-se então ao terceiro caminho apresentado por Brandão e Leal 

(2011, p.19): Ler e escrever com significado na Educação Infantil. As autoras 

argumentam que não podemos assumir uma postura que nos conduza a 

extremidades. Nem devemos considerar a obrigatoriedade da alfabetização na 

Educação Infantil nem tão pouco ter a ilusão de que iremos favorecer a inserção na 

cultura letrada, desenvolvendo as outras linguagens necessárias ao 

desenvolvimento da criança, mergulhando nas palavras das autoras “em um mundo 

que exclui textos, palavras, ou letras e que, portanto, não existe na maioria dos 

quadrantes de nosso país”. 

Nesse contexto, a palavra alfabetização entendida como apropriação do 

sistema de escrita alfabética deve sim, ser incluída ao falar de práticas de leitura e 

de escrita com significado na Educação Infantil, junto com o termo letramento, 

sobretudo como um espaço de oportunidades sociais igualitárias para as nossas 

crianças da rede pública de ensino. 
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 Soares (2010) comunga desta premissa, ao afirmar que é proibido falar 

de alfabetização na Educação Infantil somente no Brasil e na rede pública, posto 

que isso não faz sentido em nenhum país do mundo, pelo menos nos avançados na 

área de educação e que as escolas privadas já começam esse aprendizado com a 

língua escrita quando as crianças tem entre 3 e 4 anos. A autora argumenta que a 

criança de hoje tem condição para isso, pois nasce rodeada de escrita. Soares 

critica os defensores do letramento sem letras, discorrendo que estes associam 

aprender a língua escrita como uma tarefa pesada e que compromete o brincar a 

que a criança tem direito. 

 Para a autora supramencionada, é preciso alfabetizar e letrar já na 

Educação Infantil, oportunizando atividades que permitam aos pequenos 

compreenderem os usos sociais da leitura e da escrita concomitante a práticas de 

reflexão sobre o sistema de escrita alfabética. No caso da Educação Infantil, isso 

pode ser feito de forma prazerosa e lúdica com a literatura, com a música, com os 

poemas e textos de tradição oral. Destaca ainda, uma das principais habilidades a 

serem desenvolvidas na Educação Infantil e que diz respeito à consciência 

fonológica, que consiste na capacidade de perceber os seguimentos sonoros das 

palavras. No entendimento de que a língua é som. Capacidade essa, fundamental 

para uma construção alfabética de escrita. 

Como fazer isso na Educação Infantil? Favorecendo brincadeiras com 

jogos fonológicos orais, com imagens e escrita de palavras. A partir de uma cantiga 

popular, como O pião entrou na roda, por exemplo, depois das crianças terem 

cantado várias vezes, memorizado a letra, desenhado a música, o professor pode 

desenvolver algumas sequências didáticas, como: 

 

· Escrever no quadro a letra da música 

· Pedir para as crianças localizarem as palavras que se repetem 

· Apresentar as letras que fazem parte da palavra PIÃO 

· Perguntar quantas vezes abrimos a boca para falar a palavras e quantas 

letras ela tem 

· E finalmente, depois que as crianças estiverem bem familiarizadas com a 

palavra, pedir que relacionem figuras que poderão ser organizadas em forma 

de jogos que tenham o PI ou o ÃO.  
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Conforme exposto, os exercícios sugeridos implicam em atividade, em 

ação e reflexão por parte das crianças. É importante ressaltar que, ao contrário das 

práticas mecanizadas que cansam como dizem os pequenos suas mãozinhas, essas 

atividades deverão ser oferecidas como uma brincadeira e mantida enquanto existir 

o interesse das crianças. Dispersaram? Cansaram? Esse é o termômetro para 

pensarmos em outras atividades. 

 Brandão e Leal (2011) ao apresentarem os fundamentos para propostas 

de trabalho com a linguagem escrita na Educação Infantil, afirmam que precisamos 

garantir que as crianças vivenciem situações diversificadas de contato com a escrita 

articulando à proposição de que a brincadeira deve constituir-se como atividade 

central no cotidiano infantil. Esse contato deve ser favorecido segundo as autoras, 

por meio de ações de leitura, produção textual e reflexão sobre a língua. 

Ao se falar sobre as atividades que favorecem a reflexão da língua, 

Morais (2012) comenta que esse tipo de atividade possibilita a compreensão sobre 

as propriedades do sistema de escrita alfabética. Para nós, alfabetizados, esses 

conhecimentos estão automatizados, entretanto, para as crianças não alfabetizadas 

implicam em um longo processo de compreensão. Dentre as propriedades deste 

sistema elencadas pelo autor estão: o entendimento de que as letras são diferentes 

de números e de outros símbolos e que têm um repertório finito; a ordem das letras 

no interior das palavras não pode ser mudada; uma letra pode se repetir no interior 

de uma palavra e em diferentes palavras ao mesmo tempo; as letras notam a pauta 

sonora das palavras que pronunciamos e sua quantidade não está relacionada com 

as características físicas dos objetos, dentre outros. 

Quanto às atividades de reflexão sobre o sistema de escrita alfabética, 

porque não apresentar as letras tomando como referência algo que é muito 

significativo para as crianças, que é justamente o seu nome. Uma criança da 

Educação Infantil não tem o menor interesse em saber o que são vogais e 

consoantes. Portanto, nada de ensiná-las de forma progressiva: primeiro as vogais, 

depois os encontros vocálicos e por fim, as famosas famílias silábicas. Quando o 

professor promove diariamente situações de reflexão com os cartões de chamada, 

as crianças aprendem todas as letras do alfabeto não de uma forma linear e 

descontextualizada, mas de modo significativo.  
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Em uma perspectiva reflexiva, as crianças são convidadas a observarem 

o interior das palavras, as letras e sílabas que fazem parte deste todo. Dessa forma, 

constroem a estabilidade da escrita, compreendendo que cada palavra é escrita 

sempre com as mesmas letras e na mesma ordem. As palavras como os nomes dos 

colegas vão se tornando estáveis e a criança poderá reproduzi-las nos momentos de 

escrita espontânea.  Essa estabilidade possibilitará relações entre partes e o todo. 

Palavras que são expostas para serem analisadas e que devem ser fruto de uma 

memorização reflexiva. 

Registrar as sílabas provenientes dos jogos que estimulam a análise de 

sons, sempre dentro da palavra, pode ser um interessante recurso didático para que 

as crianças percebam uma das principais características da linguagem humana: que 

uma sílaba estará presente em inúmeras outras palavras. O “PA” DE PALITO 

também aparece em PANELA, em PATA e em CAPA. 

E a letra? Nada de treino de letra cursiva na Educação Infantil. A 

perspectiva discutida implica em compreensão. A letra cursiva demanda tempo e 

esforço por parte dos pequenos e em nada contribui para a formação de leitores e 

produtores de textos. A letra de caixa alta está presente nos escritos com os quais a 

criança interage e, por ser mais fácil de traçar, posto que é formada basicamente por 

linha retas, não precisa ser treinada. Além do que, permite que as letras presentes 

nas palavras possam ser claramente vistas como unidades bem delimitadas. 

Outra tendência muito comum nas práticas da Educação Infantil, e que 

deve ser evitada, diz respeito à preocupação excessiva de propor diariamente fichas 

de linguagem escrita para as crianças de modo a provar que estão aprendendo e 

não somente brincando. Brandão e Carvalho (2011) comentam que essas tarefas 

passaram a ser muito populares por volta da década de 1970, como uma forma de 

prestar contas à família sobre o que era desenvolvido na escola. Era preciso, nas 

palavras das autoras ter algo visível e palpável. Essa é uma prática a ser superada e 

considerada como uma dentro inúmeras possibilidades para o trabalho com a 

linguagem escrita. 

 As fotos, filmagens, registro verbal por parte das crianças de suas 

experiências vivenciadas são recursos bem mais interessantes para mostrar a 

família que aprender e brincar são compatíveis. As autoras citadas sugerem ainda, 

que tarefas escritas de boa qualidade devem contemplar identificação das letras do 
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nome das crianças ou de colegas, nomes de animais, alimentos ou personagens 

que sejam objeto de estudo nos projetos desenvolvidos em sala de referência, 

leitura de textos que já sabem de cor, dentre outras. 

É importante ficar claro, de que os conceitos são dinâmicos e constituem-

se a partir de uma produção histórica. São transformados de acordo com os 

contextos sociais, epistemológicos e políticos de cada momento. Hoje sabemos que 

a leitura e escrita são patrimônios culturais, um patrimônio que deve estar disponível 

a todos. Que vivemos em uma sociedade que cobra a formação de leitores e 

produtores de textos. Por que então, não iniciar esse processo na Educação Infantil, 

respeitando a infância, a singularidade de nossas crianças e tendo as brincadeiras e 

as interações como eixos norteadores? 

A resposta indicará um novo caminho a ser consolidado, pois ao contrário 

das demais áreas, no âmbito da Educação, a mudança é lenta, mudança envolve 

conhecimento, socialização de informações e adesão coletiva por todas as pessoas 

envolvidas no processo. 

 As vozes, os sentidos, significados presentes na linguagem não podem 

ser desconsiderados no processo de ensino-aprendizagem, ao contrário, precisam 

ser potencializados se buscamos efetivamente atender as demandas de uma 

sociedade que cobra a formação de leitores e escritores de textos. 

O letramento encanta, mobiliza o imaginário infantil, seduzindo a criança 

para aprender a gostar de ler e de escrever. É preciso entender que a educação 

infantil é um espaço em que as brincadeiras, as interações, as músicas, as histórias, 

a liberdade de expressão constituem-se como essência para o trabalho com 

crianças pequenas.  

É hora de brincar. É hora de alegria. É só acompanhar o que dizem as 

teorias. 

 

11 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O trabalho com crianças na Educação Infantil não pode prescindir de uma 

prática contínua de planejar e replanejar. Cada momento da rotina das crianças, 

cada experiência proposta tendo em vista a formação de uma ou outra capacidade, 
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cada forma de organização do ambiente, cada material a ser introduzido, tudo deve 

ser sistematicamente analisados.  

Em suma, à equipe pedagógica cabe a tarefa essencial de conhecer o 

porquê e o para quê cada ação educativa se configura. É necessário saber como 

uma capacidade se desenvolve na criança e quais os materiais, formas de 

agrupamento, relações e experiências são mais convenientes para essa formação. 

E, para tanto, é preciso planejar, projetar, refletir, analisar. Quanto ao documento de 

registro oficial deste planejamento, este ocorre a cada 30 dias letivos. 

Quando se educa, realiza-se um trabalho intencional e todas as ações 

intervém e interferem no desenvolvimento infantil. No trabalho de formação com a 

criança pequena, não se deve priorizar, apenas, o desenvolvimento da inteligência, 

mas também o da personalidade, das experiências práticas e artísticas, à criança 

integral. 

No tocante à documentação pedagógica, os registros são documentos 

que permitem rever e repensar sobre as situações para entender o que a criança 

demonstra em cada momento, favorecendo a formação teórica de quem educa; 

constituir a memória do trabalho e a memória da instituição, valorizando a criança; 

compartilhar, com os pais e com a comunidade, as experiências que a criança 

desenvolve quando eles não estão presentes; valorizar o trabalho pedagógico, 

documentando o que se faz e explicitando os porquês das ações; discutir com os 

demais professores aquilo que se observa como forma de ampliar conhecimentos e 

produzir teorias; proporcionar aos pequenos a possibilidade de rever e de pensar 

sobre suas experiências, compreendendo melhor o que fazem e se sentindo 

valorizados. A documentação ainda permite que o trabalho pedagógico se 

individualize, atendendo a cada criança em suas necessidades específicas. 

É importante compreender que a documentação pedagógica é um 

instrumento de avaliação. Ela pode ser feita de diferentes maneiras: por intermédio 

das anotações sobre os principais fatos, falas das crianças, elementos interessantes 

de uma experiência proposta em um diário; usando fotografias; filmagens; 

colecionando produções que as crianças tenham elaborado (desenhos, pesquisas, 

cartazes).  

O importante é que os registros do que acontece sirvam como base para 

avaliar não apenas a criança, no sentido de dizer o que ela sabe ou não sabe, mas 
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para pensar como o ambiente pedagógico, os espaços, os tempos, os materiais 

utilizados, as experiências propostas podem ser alteradas para auxiliar o processo 

de desenvolvimento dos pequenos, de acordo com os objetivos que foram 

elencados para o trabalho pedagógico.  

Dessa maneira, a avaliação na Educação Infantil não visa classificar as 

crianças entre as que sabem e as que não sabem. Também não tem como objetivo 

traçar perfis (a criança é agressiva; ou a criança é atenciosa; ou é desobediente, por 

exemplo), já que o processo de desenvolvimento está acontecendo 

ininterruptamente e as crianças modificam seus comportamentos de acordo com o 

ambiente que lhes é preparado e de acordo com as propostas de experiências que 

lhes são feitas.  

Avaliar é refletir sobre os diferentes aspectos que envolvem a criança 

para modificar aqueles que possivelmente não estejam contribuindo para que ela 

apreenda formas de agir coletivas, valores, conhecimentos de mundo, visões 

positivas sobre si mesmas e sobre suas possibilidades de aprender.  

Avaliar é intervenção pedagógica, é acompanhar para mudar o que não 

está de acordo, ou o que não está contribuindo para as crianças e não para mudar 

as crianças. Nossas intervenções devem ter como foco a proposição de novas 

experiências quando percebemos que elas não envolvem as crianças e que, por 

conta disso, elas ficam inquietas: 

Os materiais: quando percebemos que as crianças não se interessam 

mais por manipulá-los ou brincar com eles porque já os exploraram de todas as 

formas;  

Os tempos: quando percebemos que são longos ou curtos demais para 

as tarefas para as quais convidamos as crianças;  

As propostas de experiências: quando percebemos que não trazem um 

apelo à curiosidade e não envolvem afetivamente os pequenos;  

Os espaços: quando estão marcados pela imobilidade, pela mesmice e 

não incentivam as crianças a reagir de formas diferentes aos seus estímulos;  

As relações entre crianças e adultos: quando percebemos que estão 

pautadas pela ausência de diálogo e mútua colaboração;  
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As relações entre as crianças: quando percebemos que não estão 

sendo mediadas por novas atividades que permitam agir de maneiras novas, mais 

coletivas e colaborativas.  

É a partir de uma avaliação de contexto que podemos pensar outros 

modos de atuar, outros conteúdos a explorar, outras atividades que, modificados, 

possam se constituir como estímulos para outras reações (mais positivas) das 

crianças. 

Em termos procedimentais, a SEMED/Manaus sugere o uso do Caderno 

de Registro Diário do(a) professor(a), o Diário da Educação Infantil, que está 

fundamentado no registro individual e do coletivo da turma e a escrita dos Relatórios 

de Desenvolvimento da Criança, com periodicidade trimestral.  

 

12 EXPERIÊNCIAS RELACIONAIS E SOCIAIS 

 

As crianças aprendem por meio de interações e experiências com outras 

crianças, adultos e com o mundo. Através de conversas interativas e brincadeiras, 

como ler livros de histórias, cantar, jogar jogos de palavras, ou, simplesmente, falar 

com as crianças irá ampliar seu vocabulário, trabalhando a competência linguística 

necessária para o aprendizado, enquanto proporciona mais oportunidades para 

desenvolverem habilidades de escuta. 

As diversas relações estabelecidas no cotidiano da Educação Infantil são 

essenciais para o desenvolvimento da criança, pois lhe permite vivenciar situações 

que lhe aproximam da vida em sociedade e aos poucos, compreender os 

mecanismos sociais que regulam a vida em grupo. Daí a necessidade de planejar 

também experiências que ampliem a vivência de mundo dessas crianças.  

 

12.1 AS DIFERENTES LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Uma criança é um aprendiz a partir do momento do nascimento. Quanto 

mais cedo for estimulada, mais desenvolve a capacidade de pensar e de se 

expressar. Neste aspecto, os pais desempenham um papel importante na educação 
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dos filhos. O professor, por sua vez, ajudará no desenvolvimento amplo de suas 

capacidades humanas, proporcionando uma série de experiências de diferentes 

linguagens que irão aguçar a curiosidade e o conhecimento. 

Essa construção das diferentes linguagens pelas crianças será alcançada 

através de vários elementos: da fala e orientações do professor com a criança, das 

relações que estabelecem com os objetos e com o outro, com brincadeiras, com 

brinquedos musicais, além também de estimular o raciocínio e os sentidos, livros de 

histórias que estimulam a ludicidade e a ampliação do vocabulário.  

A linguagem informal é um recurso que pode ser utilizado a favor da 

aprendizagem das crianças. Perceber, através das rodas de conversa, o que elas 

estão sentindo, o que gostam de fazer, estimulando a comunicação e a autonomia 

de expressão.  

O professor, enquanto mediador deste processo, deve proporcionar 

momentos de estímulo à conversa, utilizando linguagem clara a qual consiga 

absorver informações importantes para serem trabalhadas como benefício para 

construir planos que venham formar crianças para a autonomia.  

A ambientação letrada caracteriza uma condição propícia para a 

aprendizagem ao disponibilizar livros, revistas, imagens e outros materiais de leitura, 

onde as crianças possam manuseá-los sem ajuda. Com o tempo, possibilita às 

crianças um domínio ao ponto de inventarem histórias, ouvi-las atentamente, bem 

como recontá-las, criando suas próprias brincadeiras. 

Experiências deste cunho ajudarão a criança a ganhar domínio sobre as 

competências linguísticas, tornando-se mais sofisticadas em suas habilidades de 

conversação e, mais tarde, de escrita. 

 

12.2 O ACOMPANHAMENTO DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Na Educação Infantil, o acompanhamento das crianças deve acontecer de 

forma que elas entendam os seus limites e as noções individual e coletiva, a partir 

do estabelecimento de combinados, por meio do diálogo constante. Esta atmosfera 

gestada na confiança favorecerá a aprendizagem, o desenvolvimento da linguagem 
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e do raciocínio, o enriquecimento do vocabulário, a descoberta do mundo que a 

rodeia, o amadurecimento das relações, a descoberta do outro, a interação e a 

consciência de indivíduo que pertence a um grupo. A mediação das atividades não 

deve se caracterizar como limitadora das experiências infantis, mas visa à proteção 

e segurança da criança pequena, a avaliação e a promoção de oportunidades e 

atividades desenvolventes. 

Com esta observação, as atividades motoras estarão mais direcionadas 

para fazer com que as brincadeiras e jogos infantis que exercem um papel muito 

além da simples diversão, possibilitem aprendizagem de diversas habilidades e se 

tornem meios que irão contribuir e enriquecer o desenvolvimento intelectual e motor 

da criança.  

 

12.3 INTERAÇÃO ENTRE ADULTOS E CRIANÇAS 

 

As interações devem ser afetuosas, empáticas, respeitosas e agradáveis. 

Os adultos devem interagir com as crianças por meio de conversas, afagos e 

contato visual. O papel do adulto enquanto parceiro mais experiente no alcance das 

conquistas das crianças é fundamental nos primeiros anos de vida, fase de 

reconhecimento e exploração do ambiente pelo qual a criança passa. Ele deve 

procurar conhecer a dinâmica das relações que estão sendo construídas e contribuir 

para que elas se deem da melhor maneira possível, sugerindo trocas ou 

empréstimos no caso do uso dos brinquedos, ajudando a criança a enfrentar 

desafios, ampliando as referências culturais dos pequenos. 

O professor deve construir uma relação com o grupo. Nesse grupo, ele 

também constrói uma relação com cada criança em particular. Cada ação do adulto 

para com uma criança gera reação; a mesma ação para com outra pode gerar uma 

reação totalmente diferente. 

Isso leva a notar que o choro de uma não se tranquiliza da mesma forma 

que o outro. Uma estratégia de conquista que foi eficiente no caso de uma criança 

pode não ser com outra. Assim, o adulto e a criança passam a estabelecer uma 

relação que é única, embora tenha a presença e a influência de outras relações.  
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Na convivência diária, o adulto deve ser uma pessoa que transmita 

segurança para a criança. Alguém capaz de parar para ouvi-la, valorizar suas 

perguntas, suas produções, seu potencial. Alguém que seja sincero, autêntico e que 

respeite suas opiniões. Dessa maneira, ele se torna um parceiro com o qual ela 

pode contar na busca do conhecimento grande, novo e interessante. 

Conforme o tempo passa, a relação que essa criança construiu com o 

adulto, com outras crianças e com o ambiente, certamente contribuirá para a 

construção de uma autonomia maior. Ou seja, para que a criança enfrente situações 

que antes lhe causavam insegurança e para que tome decisões e iniciativas, 

podendo expressar sem medo aquilo que ela é e o que ela pensar. 

Como parceiro mais experiente, o adulto promove a ampliação do contato 

entre a criança e os conhecimentos, propondo atividades importantes para que a 

criança se aproprie das diferentes culturas de forma significativa. 

 

12.4 INTERAÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS 

 

Interação é o processo pela qual as crianças constroem suas 

experiências. A criança é um ser social que possui capacidades afetivas, emocionais 

e cognitivas. Tem o desejo de estar próxima de pessoas e é capaz de interagir e 

aprender com elas, de forma que possa compreender e influenciar seu ambiente, 

ampliando suas relações sociais, interações e formas de comunicação, sentindo-se 

cada vez mais seguras para se expressar, podendo aprender com diferentes 

crianças e adultos, cujas percepções e compreensões da realidade também sejam 

diversas.  

A interação entre as crianças é fundamental na construção de 

aprendizagens.  Por meio da interação elas trocam conhecimentos, aprendem sobre 

as relações, constroem valores de cooperação, solidariedade e respeito ao outro. 

Deve-se propor momentos diferentes de rotina com as crianças e promover 

situações coletivas nas quais sejam propostas atividades em que elas tenham que 

trocar seus conhecimentos. Crianças de idades diferentes aprendem muito umas 

com as outras e atividades conjuntas devem ser não apenas valorizadas, como 

também programadas sistematicamente. 
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As brincadeiras de faz-de-conta são importantes nesse momento, pois 

possibilitam às crianças menores a socialização com as maiores, havendo trocas de 

experiências. Quando necessário, há a intervenção do adulto para mediar os 

conflitos que surgem nessas relações ou para ampliar as possibilidades do brincar. 

 

13 O ENVOLVIMENTO DOS PAIS E DA COMUNIDADE NA VIDA ESCOLAR 

 

A instituição de ensino deve acordar com pais e comunidade sobre o seu 

fazer pedagógico e sobre as especificidades de sua atuação no tocante ao cuidar e 

ao educar, favorecendo à família oportunidades de crescimento individual e coletivo. 

Para tanto, o professor deve deixar claro aos pais/comunidade sobre as 

trocas de informações sobre as ações desenvolvidas diariamente, estabelecendo elo 

educativo de intermediação das duas instituições: família e escola. 

O atendimento nos centros municipais de Educação Infantil, tanto no 

segmento Creche como na Pré-Escola, devem administrar, priorizar e manter as idas 

e vindas dos responsáveis ao seu interior, com vistas à reflexão, participação, 

elaboração e implementação e de uma avaliação aberta e compartilhada sobre a 

educação desenvolvida, fazendo com que os mesmos se sintam parte do processo 

na construção do conhecimento formal de suas crianças.  

Para trabalhar de modo produtivo no estabelecimento de uma 

aproximação com as famílias, os professores devem considerar que a família 

nuclear típica não é, hoje, a única referência existente. Além disso, as condições de 

trabalho existentes em nossos dias produzem problemas numerosos e diversificados 

a respeito da guarda da infância. Com isto, as famílias são obrigadas a constituir 

diferentes ambientes para seus membros, os quais estão também em permanente 

mudança.  

Assim, não há como pensar a aprendizagem de uma criança sem levar 

em conta o jogo de relações em que ela se insere. Descrever a condição social de 

uma criança é vislumbrar seu percurso de socialização ligado a várias agências 

sociais.  
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Uma instituição escolar está localizada em uma comunidade, mas nem 

sempre faz parte dela. Muitas vezes, as instituições encontram-se isoladas e 

fechadas para o meio em que está inserida. É necessário criar uma instituição que 

tenha um projeto educativo realmente articulado com a comunidade. 

A participação dos familiares na escola ajuda a reformular as práticas 

educativas. A família costuma buscar na escola respostas para educar seus filhos, 

mas não é só a família que aprende com ela: os professores também aprendem 

estratégias de cuidado com os pais. Se há um ganho na relação entre família e 

escola é o incentivo à reflexão – e a grande beneficiada é a criança, a qual possui 

responsáveis e professores aliados em prol do seu bem-estar. 

Um passo inicial de trabalho integrado deve ser dado no período de 

adaptação e acolhimento daquelas crianças e compete ao professor e aos demais 

membros da equipe escolar organizarem-se para acolher a criança, de modo que 

diminua a insegurança e a ansiedade dos familiares nesses momentos. Ele deve dar 

oportunidade para os pais explicarem por que buscam a educação, visto que todos 

tem um interesse comum: a criança. 

Nesse contexto, os pais devem conhecer e discutir os objetivos da 

Proposta Pedagógica e os meios organizados para atingi-los, além de trocar 

opiniões sobre o cotidiano escolar e o desenvolvimento da prática docente, os quais 

devem estar intrinsecamente ligados à Proposta. Posteriormente, a habitualidade de 

reunir os pais periodicamente, para informá-los e discutir algumas mudanças a 

serem feitas no cotidiano das crianças, pode garantir que as famílias apoiem os 

filhos de forma tranquila nestes períodos. 

É importante que a família se sinta partícipe na construção e 

concretização do Projeto Político Pedagógico e da Proposta Pedagógica da unidade 

escolar, promovendo a democracia apoiada em atitudes de respeito, fazendo com 

que ela se envolva consciente de que o compromisso de participar ativamente do 

cuidar e educar das crianças. Isso se constitui num processo que está ativamente 

em movimento e que não pode e nem deve parar, principalmente, quando se trata 

do desenvolvimento integral das crianças pequenas.  

A promoção da democracia se dá quando a escola está de portas abertas 

para que as famílias participem nas principais decisões, possibilitando que estas se 
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sintam acolhidas no ambiente escolar, porque quando todos colaboram na educação 

das crianças, todos saem ganhando e a sociedade como um todo dá um salto 

qualitativo nas questões de orientação e de cuidado. A participação, o diálogo e a 

escuta efetiva às famílias pela escola, produzem mecanismos que, além de elevar a 

autoestima, estimulam o trabalho coletivo que é a forma mais promissora de 

cooperação e troca entre estas duas instituições tão fundamentais para o 

desenvolvimento em todos os sentidos.  

A organização interna possibilita a interação com as instituições que 

também atuam na comunidade, abrindo espaço para a criação de parcerias. A 

articulação entre diferentes serviços evita a sobreposição de ações e o desperdício 

de investimentos. Quanto mais participativa, democrática e transparente for a gestão 

administrativa e pedagógica da instituição, maiores serão as chances de fazer um 

atendimento de qualidade. 

A pluralidade cultural, isto é, a diversidade de etnias, crenças, costumes, 

valores que caracterizam a população brasileira marca, também, as instituições de 

Educação Infantil. O trabalho com a diversidade e o convívio com a diferença 

possibilitam a ampliação de horizontes tanto para o professor quanto para a criança. 

Isto porque permite a conscientização de que a realidade de cada um é apenas 

parte de um universo maior que oferece múltiplas escolhas. Assumir um trabalho de 

acolhimento às diferentes expressões e manifestações das crianças e suas famílias 

significa valorizar e respeitar a diversidade, não implicando a adesão incondicional 

aos valores do outro. Cada família e suas crianças são portadoras de um vasto 

repertório que se constitui em material rico e farto para o exercício do diálogo, 

aprendizagem com a diferença, e não a discriminação e as atitudes não 

preconceituosas. Estas capacidades são necessárias para o desenvolvimento de 

uma postura ética nas relações humanas. Neste sentido, as instituições de 

Educação Infantil, por intermédio de seus profissionais, devem desenvolver a 

capacidade de ouvir, observar e aprender com as famílias.  

Acolher as diferentes culturas não pode se limitar às comemorações 

festivas, a eventuais apresentações de danças típicas ou à experimentação de 

pratos regionais. Estas iniciativas são interessantes e desejáveis, mas não são 

suficientes para lidar com a diversidade de valores e crenças. 
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Compreender o que acontece com as famílias, entender seus valores 

ligados a procedimentos disciplinares, a hábitos de higiene, a formas de se 

relacionar com as pessoas etc., pode auxiliar a construção conjunta de ações. De 

maneira geral, as instituições de educação devem servir de apoio real e efetivo ás 

crianças e suas famílias, respondendo as suas demandas e necessidades. 

A valorização e o conhecimento das características étnicas e culturais dos 

diferentes grupos sociais que compõem a nossa sociedade, e a crítica às relações 

sociais discriminatórias e excludentes indicam que novos caminhos devem ser 

trilhados na relação entre as instituições de Educação Infantil e as famílias.  

Existem oportunidades variadas de incluir as famílias no projeto 

institucional. Há experiências interessantes de criação de conselhos escolares que 

são canais abertos de participação na gestão das unidades educacionais. 

A comunicação mais individualizada entre as famílias e as instituições de 

Educação Infantil deve ocorrer desde o início de forma planejada. Após os primeiros 

contatos, a comunicação entre as famílias e os professores pode se tornar uma 

rotina mais informal, mas bastante ativa. Entrar todos os dias até a sala onde sua 

criança está e trocar algumas palavras com o professor pode ser um fator de 

tranquilidade para muitos pais. Quanto menor a criança, mais importante essa troca 

de informações. Este contato direto não deve ser substituído por comunicações 

impessoais, escritas de maneira burocrática. Oportunidades de encontros periódicos 

com os pais de um mesmo grupo por meio de reuniões, ou mesmo contatos 

individuais fazem parte do cotidiano das instituições de Educação Infantil. As 

reuniões para discussão sobre o andamento dos trabalhos com as crianças são 

sempre bem vindas e se constituem um direito dos pais. 

Em geral, a troca de informações é diária com as famílias, principalmente 

quando há cuidados especiais de que a criança esteja necessitando. Assim, para 

que o professor não fique sobrecarregado pela necessidade de dar atenção às 

famílias e crianças ao mesmo tempo, o planejamento deste momento, em conjunto 

com os pais e a ajuda de outros funcionários é fundamental para o relacionamento 

de todos os envolvidos.  

Para poder conhecer, compreender e atuar na comunidade, é preciso 

investigar e pesquisar. Pode-se fazer isto junto com as crianças, conversando com 
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elas, sobre suas experiências de vida em casa, no bairro, aonde vão aos domingos, 

quem são seus amigos para podermos mapear a comunidade. Em outro momento, 

será necessário visitar alguns moradores, conhecer o que é produzido no local, 

como artesanatos, produtos alimentícios e outros artefatos e visitar espaços sociais 

e culturais que estão presentes na comunidade, como as praças, as igrejas, o 

comércio, as associações, os clubes esportivos, as áreas de lazer e outros. 

Algumas sugestões para a interação com a comunidade: 

· Logo no primeiro contato cabe ao diretor ou ao pedagogo mostrar o espaço 

físico e a Proposta Pedagógica, ouvir dúvidas e responder com clareza; 

· Conhecer a família das crianças e o entorno da escola para que todos se 

sintam mais integrados; 

· Aceitar as diferentes formas de arranjos familiares; 

· Observar atitudes e rotinas das crianças sem julgar; 

· As escolhas de valores são da família e devem ser respeitadas, se não 

houver danos à criança. Em caso de atitudes inadequadas (falta de higiene 

ou cuidados com a saúde e outras significativas), dialogar sobre alternativas; 

· Informar sobre os hábitos alimentares e a rotina, para facilitar a adaptação 

escolar; 

· Mostrar a rotina escolar e a importância de ela ser seguida para o 

desenvolvimento das crianças;  

· Definir, em conjunto, quais serão os canais de comunicação (bilhetes, 

telefones, e-mails e outros); 

· Comunicar, logo no começo do ano, o dia e os horários previstos para os 

encontros, de preferência compatíveis com os de quem trabalha fora; 

· Na convocação, explicar os objetivos; 

· Saber quais as reais necessidades das famílias antes de planejar palestras, 

cursos ou atividades; 

· Dispor de canais de comunicação para ouvir os responsáveis ou pais e estar 

aberto a críticas e sugestões; 

· Orientar os funcionários da escola sobre a importância dos pais na educação, 

para todos os receberem bem; 
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· Conversar com os familiares sobre as conquistas das crianças e não só sobre 

as dificuldades; 

· Explicar por que a escola desenvolve determinadas atividades para o 

desenvolvimento da criança; 

· Mostrar a evolução da aprendizagem das crianças; 

· Informar sobre os projetos didáticos e perguntar como cada família pode 

contribuir; 

· Chamar pais, avós ou tios para ir à escola contar histórias do passado, ler 

livros ou ensinar uma brincadeira; 

· Chamar os pais não só para comparecer, mas também, para ajudar na 

organização de festas juninas, feiras de ciências e jornadas culturais e 

esportivas; 

· Abrir a biblioteca, o laboratório de informática, a quadra de esporte, para o 

uso dos familiares; 

· Organizar, na rotina, momentos em que os pais possam participar da 

interação com as crianças, realizando, por exemplo, jogos, brincadeiras, um 

lanche especial, apresentação de canções e poesias; 

· Visitar as famílias para aproximar a escola da comunidade; nunca para 

averiguar, julgar ou fazer inferências. 

 

Portanto, o relacionamento entre família e escola, apesar de comportar 

conflitos, mas talvez exatamente por isso, é fonte de inúmeras aprendizagens para 

todos os envolvidos. Assim, é fundamental que existam espaços para que esse 

relacionamento possa tomar corpo. As alternativas de participação para a família na 

escola demonstram que esta deve ser um local de educação, onde as falas de 

nossas crianças, das suas famílias e das comunidades possam ser ouvidas e 

através delas obtermos informações sobre suas formas de ler de ver o mundo, 

contribuições que auxiliam os professores a estabelecer seu papel e sua função 

social. 

A busca de respostas para desafios e indagações em torno da formação 

para a cidadania projetam o tema escola-comunidade em constante evidência. 

Qualificar os canais de comunicação e as relações de cooperação com as famílias é 
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fundamental. A mútua colaboração permite aos sujeitos envolvidos a atuação em 

suas responsabilidades específicas. 

A diversidade fascina a criança pequena, portanto, este é o momento de 

lhe ensinar a importância da diversidade e da tolerância em relação a outras 

pessoas que possam ser diferentes delas. Esta é uma primeira lição de cidadania e 

uma grande oportunidade para construir as bases de uma vida sem preconceitos e 

para ensinar a criança a se relacionar com outras pessoas. 

Fica mais fácil para a criança entender e cumprir o que foi combinado 

quando ela sabe o que vai acontecer. E, neste sentido, a criança precisa aprender 

que há limites, direitos e deveres que devem ser respeitados e seguidos por todos, 

na família e na comunidade. Assim, as regras e normas que a criança aprende com 

a família são importantes para a sua vida na comunidade.   

 

14 AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DA/NA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

A instituição de Educação Infantil não é uma família, no entanto, é 

familiar, afetuosa, tem suas próprias leis, sua rotina, sua organização, suas 

escolhas, seus objetivos, visando o bem-estar das crianças, de modo que elas se 

sintam seguras e orientadas no período em que, coletivamente, estão no espaço 

educativo institucionalizado. A partir de parcerias desejadas e necessárias, 

determinadas ações contribuem para a qualidade do atendimento às crianças e para 

a qualidade da convivência desse grupo que é formado por crianças e adultos. 

A instituição de Educação Infantil é um espaço de vivências, experiências 

e aprendizagens. Nela, as crianças se socializam, brincam e convivem com a 

diversidade humana. A convivência com essa diversidade é enriquecida quando 

familiares acompanham as vivências e as produções das crianças. Estando aberta a 

essa participação, a instituição de Educação Infantil aumenta a possibilidade de 

fazer um bom trabalho, uma vez que permite a troca de conhecimento entre 

familiares e profissionais em relação a cada uma das crianças. Assim, família e a 

unidade de ensino terão melhores elementos para apoiar as crianças nas suas 

vivências, saberão mais sobre suas potencialidades, seus gostos, suas dificuldades. 

Isto, sem dúvida, contribui para aprimorar o processo de cuidar e educar. 
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É importante que as instituições de Educação Infantil participem da 

chamada Rede de Proteção aos Direitos das Crianças. Isso implica, inclusive, 

determinadas articulações aos demais serviços públicos, de saúde, de defesa dos 

direitos, que têm como finalidade contribuir para que a sociedade brasileira cumpra a 

preconização constitucional da condição da criança como sujeito de direitos 

conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Quanto ao Conselho Escolar, este deve ser um órgão colegiado composto 

por representantes das comunidades escolar e local, que tem como atribuição 

deliberar sobre questões político-pedagógicas, administrativas, financeiras, no 

âmbito da escola. Cabe ao Conselho, também, analisar as ações a empreender e os 

meios a utilizar para o cumprimento das finalidades da escola.  

Sendo um órgão de caráter consultivo e deliberativo, sua tarefa mais 

importante é acompanhar o desenvolvimento da prática educativa e, nela, o 

processo ensino-aprendizagem. Como órgão colegiado, suas decisões só são 

tomadas em reunião, e por se tratar de um espaço coletivo de zelo e de observação 

é fundamental que os membros do Conselho escolar contribuam, participando na 

elaboração e avaliação do Projeto Político Pedagógico da escola. Portanto, os 

conselheiros contribuem na definição de prioridades e de alternativas, na sua 

construção coletiva e na sua socialização.  

O Conselho também deve ser uma instância de busca de soluções, pois 

na busca das raízes dos problemas e de inovações, o Conselho descobre o que, de 

fato, precisa ser diagnosticado e, assim, tende a enfrentar os desafios e melhorar a 

educação escolar. Isoladamente, nenhum conselheiro tem poderes para tomar 

decisões, portanto, na sua prática, ele não deve agir improvisada e isoladamente. O 

Conselho deve ser um lugar de reflexão séria e rigorosa, onde se procura evitar 

ações sem fundamento. A discussão coletiva, a reflexão e o estudo dão suporte à 

busca de alternativas válidas que, de fato, vão interferir na mudança da realidade. 

O Conselho Escolar deve se situar no espaço da defesa dos interesses 

coletivos, do Projeto Político-Pedagógico e/ou da Proposta Pedagógica da escola, 

que requer uma visão do todo, construída desde os diferentes pontos de vista das 

categorias que os constituem. 
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Assim, o papel dos representantes das categorias sociais que participam 

da escola não é o da defesa dos interesses de sua corporação. A representação por 

meio de categorias tem como fundamento a expressão da voz plural organizada. O 

papel dos representantes de categorias é o de compartilhar com os “colegas” a 

percepção (o “ponto de vista”), as aspirações dos seus representados na 

construção, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola. O 

compartilhar requer sensibilidade política, ou seja, situar o interesse coletivo acima 

dos interesses da categoria. Espaços para “hegemonias” são antagônicos à 

natureza própria do Conselho Escolar. É a recorrente questão da prevalência do 

todo sobre a parte. 

A estratégia para superar a tendência da ação corporativa da 

representação será focar os diferentes pontos de vista no projeto político-

pedagógico da escola, na qualidade de educação desejada.  

Portanto, a gestão democrática implica a efetivação de novos processos 

de organização e gestão baseados em uma dinâmica que favoreça os processos 

coletivos e participativos de decisão. Neste sentido, a participação constitui uma das 

bandeiras fundamentais a serem implementadas pelos diferentes atores que 

constroem o cotidiano escolar. Seguindo nesta direção, é fundamental ressaltar que 

a participação não se decreta, não se impõe, necessita convencimento e, assim, não 

pode ser entendida apenas como mecanismos formal/legal. 

A valorização dos conselhos como estratégia de gestão democrática da 

educação traz implícita a relevância de sua função mobilizadora. Ela, por sua vez, se 

fundamenta no princípio da pertença do bem público à cidadania. 

Somente a partir da compreensão do papel da comunidade no processo 

reflexivo e estrutural da educação é que se torna possível sua mobilização e 

engajamento para a participação nas formulações e implementação de ações 

conscientemente construídas para o desenvolvimento do sistema escolar. O 

entendimento da relevância da inclusão comunitária na percepção coletiva do 

processo educativo e o apoderamento dos instrumentos de construção desse 

processo potencializam a difusão do sentimento de pertencimento e integração entre 

escola e comunidade.  
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A prática democrática da gestão da escola na elaboração, na execução e 

avaliação do Projeto Político Pedagógico e/ou da Proposta Pedagógica decorre da 

“natureza” e do caráter fundamental do processo educativo, que é o objeto da 

relação pedagógica: o conhecimento como processo, como construção, como 

ampliação e produção do saber e desenvolvimento de estruturas mentais complexas 

é exigência para a emancipação humana. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) e/ou Proposta Pedagógica da 

instituição de Educação Infantil se constitui num documento formal, intencional que 

se revela como articulador dos processos que ocorrem na unidade de ensino desde 

a mais simples aos mais complexos. 

A organização do trabalho pedagógico nas unidades de ensino deverá 

estar voltada ao interesse da criança, promovendo a integração dos aspectos 

físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/linguísticos e sociais, integrando o cuidar, 

educar e brincar. 

Em relação ao Regimento Escolar é um documento que regulariza a 

organização administrativa, didática e disciplinar da unidade de ensino, devendo ser 

aprovado por órgão competente.   

            

15 FORMAÇÃO DOCENTE E EM SERVIÇO 

 

 Conforme preconiza a LDBEN 9394/96 Nº 9.394/96 em seu artigo 62, a 

formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em 

curso de licenciatura, graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação.  Cabe salientar que uma das diretrizes gerais do MEC para a Educação 

Infantil está centrada na necessidade de profissionais com formação no campo da 

Licenciatura em Pedagogia, que contemplem conteúdos específicos relativos a este 

nível de ensino da educação básica. 

Nesse sentido, a formação do professor constitui aspecto angular da 

educação básica. O ideal é que se tenham docentes com formação para atuar num 

nível de educação que possa garantir uma postura sociopolítica e pedagógica frente 

às exigências do mundo atual em que a compreensão da criança como ser em fase 

de desenvolvimento, o interesse pelas suas necessidades, a valorização de sua 

91



 

criatividade, o afeto no relacionamento e a atenção são aspectos essenciais a serem 

observados por estes profissionais. 

  A Lei 9394/96, em seu inciso I, art. 61, amplia as possibilidades de 

formação dos profissionais da educação ao reconhecer a validade da alternativa de 

formação em serviço.  

  Nessa perspectiva, as formações oferecidas aos profissionais da 

educação da rede municipal de Manaus pela Divisão de Desenvolvimento 

Profissional do Magistério – DDPM tem caráter de continuidade através de 

encontros presenciais com módulos e oficinas distribuídos anualmente. 

 A aquisição de conhecimentos também se constitui num processo de 

construção e reconstrução, de ressignificação da prática pedagógica de forma 

criteriosa numa busca constante de significado. Retornar, continuamente, aos 

caminhos percorridos deve ser o objetivo primordial em torno de uma prática que 

destaca o fazer pedagógico como elemento de análise crítica e de reflexão, levando 

o professor a buscar sua autonomia em consonância aos saberes outrora 

experienciados. 

16 A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Na Educação Infantil, a criança ainda mantém vínculos familiares 

intensos, sendo que este período representa uma importante transição ecológica, 

pois a criança irá começar a explorar um novo ambiente. Nesta fase, a escola tem a 

missão de fazer a mediação entre os contextos família e escola. 

Assim, a Educação Física tem o objetivo de invocar o lúdico sem, 

contudo, assumir o caráter de recreio, oportunizando à criança um programa 

educativo de atividades psicomotoras. 

Nesta primeira etapa, as crianças buscam ativamente o conhecimento e, 

para elas, a ação corporal se integra à ação cognitiva. Esta é a idade de intenso 

crescimento e desenvolvimento, não apenas físico, mas, também psíquico cognitivo 

e social. A finalidade da educação física é contribuir para a educação integral, por 

meio de práticas de experiências motoras de acordo com as necessidades de cada 

criança. 
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Oportunizar atividades motoras para as crianças é essencial para o 

desenvolvimento da autonomia, da criatividade, da responsabilidade, da 

estruturação, da consciência corporal, da noção espaço-temporal na relação 

consigo, com o outro e com seu meio, sendo o lúdico o principal procedimento 

metodológico para a Educação Física Infantil na perspectiva do desenvolvimento 

biopsicossocial da criança.  

O objetivo próprio da educação física infantil deve ser a estruturação da 

motricidade, por meio de atividades lúdicas, desenvolvendo a consciência corporal e 

espaço temporal, para que a criança perceba a si própria em relação ao outro e ao 

meio. 

A prática do jogo deve ser bem elaborada para o desenvolvimento 

humano no que concerne à Educação, sendo elaboradas práticas de atividades 

dinâmicas e desafiadoras solicitando a participação ativa da criança com o objetivo 

de estimulá-la ao interesse pelo conhecimento, sabendo que a ênfase do jogo está 

na possibilidade prazerosa de criar e recriar situações, objetos e imaginações, a 

habilidade e o simbolismo que estão presentes nele. 

Nestas manifestações, a criança se desperta cognitivamente, buscando 

conhecimento pessoal e experiências próprias no jogo, além de ter a possibilidade 

de explorar o seu corpo e de outras ações motoras, sociais, afetivas e cognitivas no 

mundo da magia, prazer e alegria. (ANTUNES, 2003). 

O jogo e os brinquedos são termos que terminam se misturando, onde o 

jogo é uma manifestação que contribui para o desenvolvimento da criatividade da 

criança tanto na criação como também na execução. Os jogos são importantes, pois 

elevam regras, ocupação do espaço e da percepção do lugar (KISHIMOTO, 2003).  

 

Ela afirma que: 

 

(...) os jogos tem diversas origens e culturas que são transmitidas pelos 
diferentes jogos e formas de jogar. Esta função de contribuir e desenvolver 
sua convivência entre as crianças, possibilitando assim um convívio mais 
social e democrático tendo a função de perpetuar a cultura infantil. 
(KISHIMOTO, 2003 p. 15). 

 

Comenius (1999) destaca que a aprendizagem na infância inicia-se com o 

movimento. O autor acredita que brincadeiras e jogos oferecem resultados positivos 

no processo de ensino e aprendizagem. 
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Piaget (1976) apud Francisco (2008), afirma que o estágio de 

desenvolvimento humano é dividido em quatro etapas. Cabe ressaltar que os três 

primeiros estágios são fundamentais para o desenvolvimento infantil. 

 

· Estágio sensório motor 

· Estágio pré-operacional 

· Estágios das operações concretas 

· Estágios das operações formais 

 

Bee (2006) apud Francisco (2008) afirma que é pelo princípio da 

acomodação e esquemas baseados nas suas experiências que ocorre todo 

desenvolvimento cognitivo que Piaget denominou forma primitiva de pensamento, 

inteligência sensório motora. 

Partindo desse pressuposto, revela que o desenvolvimento cognitivo 

estrutura-se a partir dessas experiências sociais e concretas estabelecidas entre o 

indivíduo e o mundo exterior desta forma o mesmo pontua que o desenvolvimento 

da criança se dá através de dois níveis, o real e o potencial. 

O papel do professor consiste em intervir na zona de desenvolvimento 

proximal provocando avanços que não ocorriam espontaneidade reforçando assim a 

ideia de mediação e interação com a realidade da criança (CRAIDY & KAERCHER 

2001, p. 30-31), ainda Vygotsky apud Francisco (2008). Destaca a relevância do 

brincar na brincadeira do jogo, do faz de conta para o desenvolvimento infantil. A 

criança já é capaz de simbolizar, pois desvincula as situações concretas das 

abstratas, sendo capaz de abstrair as situações concretas. 

 

A brincadeira assume função crucial no processo de construção da 

identidade e autonomia. Sendo atividade do dia a dia da criança, a brincadeira 

consiste na forma de experimentação da criança nas mediações que estabelece 

consigo, com os outros e com o mundo. Assim, destacam-se alguns aspectos a 

serem trabalhados nas aulas de educação física infantil: 

· Postura 

· Tônus 

· Coordenação motora fina 

· Equilíbrio 

· Respiração 

· Esquema corporal 
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· Lateralidade 

· Organização espacial 

· Organização temporal 

· Ritmo  

· Percepção 

· Relaxamento 

· Ginástica geral, jogos de 

recreação, atletismo, atividades 

rítmicas e folclore, higiene e saúde 

escolar, desporto, dentre outros. 

 

Dentro destes conteúdos pode-se trabalhar de forma lúdica algumas 

atividades correlatas:  

· Marchar/correr 

· Saltar/arremessar 

· Chutar/segurar 

· Pegar/transportar 

· Levantar/bater 

· Abrir/fechar 

· Andar/equilibrar-se  

· Arrastar-se/engatinhar  

· Lançar/rolar 

· Estender/dobrar 

· Esticar/unir e afastar 

· Intercalar/identificar 

· Identificar/acompanhar 

· Imitar/explorar 

· Galopar 

 

Desta forma, após este aporte teórico que vem ressaltar a importância do 

movimento intencional na Educação Infantil, justifica-se a relevância de se 

concretizar na escola um dia voltado à ação pedagógica com o movimento na 

primeira etapa da Educação Básica, denominado “Dia D da Brincadeira e do 

Movimento”. 

É importante que o professor enfatize os objetivos amplos, organizando 

as atividades conforme as necessidades da criança pequena. 

 

1. Atividades de Baixa Organização 

São jogos simples, objetivando a aquisição de noções de espaço e 

tempo:  

· Jogos de corrida variados; 

· Jogos em linha; 

· Jogos em circuito. 

 

 

95



 

2. Atividades rítmicas 

 

São constituídas de brinquedos, danças e exercícios, tendo como objetivo 

principal a conscientização das crianças sobre seu ritmo e consciência corporal, bem 

como uma atividade catártica:  

· Brinquedos; 

· Brinquedos cantados; 

· Exercícios ritmados.  

 

3. Atividades de postura e locomoção 

São constituídas de exercícios, cujo objetivo é explorar as múltiplas 

possibilidades de proporcionar vivencias motoras diversificadas: 

· Reprodução de movimentos; 

· Criação de movimentos. 

 

Oliveira (1997) deixa clara a importância do envolvimento da criança com 

brincadeiras, destacando as de situações imaginárias que tem grande função 

pedagógica. Ele adverte ainda que a pré-escola deveria incluir esse tipo de atividade 

para atuar no processo do desenvolvimento das crianças. 

Então o jogo simbólico é quando a criança faz de conta que é outrem, ou se 

imagina numa qualquer situação, ou atribui uma nova função ao objeto.  

 De acordo com Vieira 1978 (apud KISHOMOTO 2011, p. 63-64), ressalta: 

 

Quando vemos uma criança brincando de faz de conta, sentimo-nos 

atraídos pelas representações que ela desenvolve. A primeira impressão 

que nos causa é que as cenas se desenrolam de maneira a não deixar 

dúvida do significado que os objetos assumem dentro de um contexto. 

Assim, os papéis são desempenhados com clareza: a menina torna-se pai, 

índio, polícia, ladrão sem script e sem diretor. Sentimo-nos como diante de 

um miniteatro, em que papéis e objetos são improvisados.  

 

Para Piaget, quando brinca, a criança assimila o mundo à sua maneira, sem 

compromisso com a realidade, pois sua interação com o objeto não depende da 

natureza do objeto, mas da função que a criança lhe atribui. É o que Piaget chama 
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de jogo simbólico, o qual se apresenta inicialmente solitário evoluindo para o estágio 

do jogo sócio-dramático.  

 Vygotski 1984 (apud Kishomoto 2011, p. 67), adverte: 

 

O que define o brincar é a situação imaginária criada pela criança, querendo 
satisfazer certos desejos que muitas vezes não podem ser contentados 
imediatamente. Como a criança pequena não tem a capacidade de esperar 
cria um mundo ilusório, onde os desejos irrealizáveis podem ser realizados. 
Esse mundo que Vygotsky chama de brincadeira. Cita ainda que uma 
criança de 3 anos não consegue entrar em uma situação imaginária se não 
tiver contato com o objeto, só brincando que ela vai perceber esse tal 
objeto, vendo o objeto com outro significado. Ele ressalta que o mais 
importante não é a similaridade do objeto com a coisa imaginada, mas o 
gesto. Dessa forma, o brinquedo tem grande importância no 
desenvolvimento, pois cria novas relações entre situações no pensamento e 
situações reais. Então para Vygotsky o brincar tem sua origem na situação 
imaginária criada, em que desejos irrealizáveis podem ser realizados, com a 
função de reduzir a tensão e, ao mesmo tempo, para constituir uma maneira 
de acomodação a conflitos e frustações da vida real. 

  

Para Piaget (apud Oliveira, 2006) “o jogo é essencial na vida da criança, pois 

prevalece a assimilação. No jogo, a criança se apropria daquilo que percebe da 

realidade. Defende que o jogo não é determinante nas modificações das estruturas, 

mas pode transformar a realidade”.  

  

O jogo simbólico infantil é teatro em miniatura, por vezes bem completo, e 
como jogo adquire as propriedades do que pode chamar-se jogo total. Total, 
ao aglutinar expressões lúdicas que os adultos separam e autonomizam: a 
figuração, a mímica, a dança e a música. Convém não perder de vista este 
fato muito importante. A visão que a criança começa por ter do mundo é 
global, não diferenciada, e a sua ludicidade vai ao ponto de, pouco antes do 
sete ou oito anos, animizar as coisas que se lhe deparam, mesmo os 
elementos da natureza – animação que o sentido estético irá mais tarde 
aperfeiçoar, como se vê, por exemplo, na poesia, convindo também não 
perder de vista a real importância poética lengalengas e cançonetas infantis. 
(CABRAL, 2001, p. 10). 

   

 

Portanto, Piaget citado por Oliveira (2006), classifica os jogos segundo a sua 

evolução em três grandes estruturas: jogos de exercício, simbólicos e de regras. E 

nesse estudo estamos dando ênfase apenas ao jogo simbólico. Piaget fala que: 

 

[...] é na fase pré-operatória que percebemos o jogo simbólico na criança 
(dos dois aos seis anos de idade), o prazer e a simbologia são pontos 
primordiais nessa fase. A função simbólica já está estruturada e começa a 
fazer imagens mentais, já domina a linguagem falada. Como exemplo: a 
criança tem a possibilidade de vivenciar aspectos da realidade, muitas 
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vezes difícil de elaborar a vinda de um irmãozinho, mudança na escola ou 
situações boas como ser um super-homem, imitar a mãe ou o pai. (Piaget 
apud OLIVEIRA, 2006). 

 

 Para Vygotsky (apud DRAGO e RODRIGUES, 2009, p. 50) “as maiores 

aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro 

torna-se-ão básico de ação real e moralidade”.  

Piaget (1975) citado por Macri (2010) assevera que é a partir do brincar que 

surge o prazer de representar, fazendo de conta que dorme, que toma banho, 

balança ou transporta um pássaro, todavia, a ação de dormir ou tomar banho não 

são considerados jogos, se convertem-se em jogos no momento que a criança 

passar a exercitar simbolicamente. 

Em conformidade com Lima (2006): 

 

A criança que joga não percebe o mundo a sua volta como um jogador de 
futebol num campo, mas mergulha fundo em seu jogo, porque ele é coisa 
séria. Essa seriedade do jogo infantil é, entretanto, diferente daquela que 
consideramos, por objeção ao jogo, coisa séria. Essa seriedade do jogo 
implica um afastamento do ambiente real, a criança parece esquecer o real 
e se torna a personagem em questão, o médico, a polícia, o ladrão, o pai, a 
mãe, o filho, o professor, etc., já que se conhece como criança. O quadro 
real, amplo e social no qual está inserido, desapareceu.  

  

O surgimento desse mundo de fantasia é um momento para criança de criar 

ou representar situações do mundo real que para elas tornar-se um mundo particular 

e sério. Ainda, segundo Lima (2006): “No início da idade pré-escolar, quando 

surgem os desejos que não podem ser imediatamente satisfeitos ou esquecidos (...). 

Para resolver essa tensão a criança na idade pré-escolar envolve-se no mundo 

ilusório e imaginário onde os desejos não realizáveis podem ser realizados”. 

Esse impulso dado aos “conceitos e processos de desenvolvimento” deverá 

ser fornecido pela educação física ao propiciar jogos e brincadeiras que, 

intencionalmente, estimulem a imaginação e a criatividade. Além disso, o processo 

de desenvolvimento dos indivíduos tem relação direta com o seu ambiente 

sociocultural e eles não se desenvolveriam plenamente sem o suporte de outros 

indivíduos da mesma espécie. 

Nesse sentido, cada fase de desenvolvimento infantil tem suas próprias 

características, portanto, exigem estudos aprofundados sobre os métodos 
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pedagógicos, as qualidades dos estímulos fornecidos e a atuação intencional do 

profissional na aula de educação física.  

O professor deve levar em conta a peculiaridade de cada fase pela qual a 

criança passa, as particularidades de cada jogo, brincadeira ou esporte que possam 

auxiliar o educando no seu desenvolvimento integral.  

17 EDUCAÇÃO INFANTIL E INCLUSÃO 

 

A inclusão social e educacional é um processo que se concretiza, no 

Brasil, por meio de uma política de educação inclusiva cujos pressupostos filosóficos 

compreendem a construção de uma escola aberta para todos, que respeita e 

valoriza a diversidade.  

Assumir a diversidade pressupõe o reconhecimento do direito à diferença 

como enriquecimento educativo e social. Este processo vem provocando mudanças 

de paradigma, impulsionando as pessoas a conviverem com uma concepção de 

aprendizagem, sem restrições de qualquer ordem.  

      A legislação atual em vigor aponta para a inclusão escolar de crianças 

desde a primeira etapa da educação básica. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), em seu artigo 29, Seção II, preconiza que a Educação 

Infantil deve oferecer a modalidade de educação especial. 

Para todas as crianças, a Educação Infantil “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” (BRASIL, 1996, p. 14). 

Os profissionais das instituições de Educação Infantil têm muitos desafios 

na tarefa de incluir a criança com deficiência. Mudança de concepção e de postura 

perante esse sujeito e a capacitação para trabalhar com elas se constituem ações 

necessárias para o desenvolvimento da criança inclusa. 

É importante ressaltar que o processo avaliativo sempre terá a própria 

criança como ponto de referência. Educação Infantil e Educação Especial são 

campos que vem sofrendo grandes e importantes mudanças atualmente. O diálogo 

necessário para uma prática que considere as diferenças deve fazer parte da 

discussão de todos aqueles envolvidos. 
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A organização da educação especial, hoje, está assim disposta: 

Pessoas com deficiência20: contempla deficiência física, deficiência 

auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual e deficiência múltipla. 

Transtornos Globais do Desenvolvimento: englobam os diferentes 

transtornos do espectro autista, as psicoses infantis, a Síndrome de Asperger (agora 

passa a compor o espectro autista), a Síndrome de Kanner e a Síndrome de Rett. 

Altas Habilidades/Superdotação: são aquelas pessoas que possuem um 

grau de habilidade significativamente maior do que a maioria da população em 

alguma área específica. 

         Conhecer o universo das crianças e trabalhar com elas exige dos 

profissionais da Educação Infantil conhecimentos das especificidades da criança 

com deficiência. A escola tem papel fundamental nesse momento, tanto no sentido 

de compreender as reações dos pais e de apoiá-los emocionalmente quanto de 

orientá-los sobre a melhor maneira de conduzir a aprendizagem da criança, 

apontando a necessidade de estimulação em alguma área, os meios mais eficazes 

de ensinar, os atendimentos complementares indicados e a rede de apoio existente 

na comunidade para o seu caso. 

Portanto, a proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil 

deve garantir a todas as crianças o acesso aos processos de apropriação e 

articulação do conhecimento e da aprendizagem de diferentes linguagens, dentro 

das possiblidades de cada uma, assim como o direito à proteção, à saúde, à 

liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à 

integração com as outras crianças.  

O Complexo Municipal de Educação Especial é o referencial para 

atendimento e orientação às instituições escolares, professores e comunidade. O 

encaminhamento da criança para acompanhamento com a equipe multidisciplinar é 

muito importante para a evolução das crianças inclusas. Através dele, o professor 

também recebe formações e orientações acerca da inclusão e das especificidades 

das crianças por ele atendida. 

                                                           
20

 Conferir DECRETO Nº 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999. 



 

18 EDUCAÇÃO INFANTIL E DIVERSIDADES 

 

Ao pensar em Educação Infantil no atual contexto brasileiro percebemos 

quão importante é considerarmos a diversidade em suas múltiplas facetas, já que 

visamos à qualidade do ensino. A Educação Infantil por si só já traz um universo de 

crianças com diferenças de comportamento, temperamento, gênero, etnia, 

características físicas, religiosidade, habilidades e conhecimentos que requer 

situações de aprendizagem onde a questão da diversidade seja abordada e 

trabalhada para a inclusão, o respeito e a valorização das diferenças. 

Neste sentido, as práticas docentes e pedagógicas na Educação Infantil 

podem inserir, propiciar e desenvolver atitudes éticas no universo infantil. As 

crianças desde a infância têm contato e convivem com discursos negativos, que 

levam a atitudes preconceituosas no espaço educativo-escolar, na família ou na 

comunidade. Para lidar com a diferença é imprescindível que elas se familiarizem 

com a diversidade em diferentes situações do cotidiano escolar, integrando a 

temática à prática pedagógica. 

Trabalhar a diversidade no cotidiano da Educação Infantil é valorizar as 

diferentes raças e gêneros, assim como pessoas portadoras de deficiências; 

observar situações que levam ao preconceito no cotidiano escolar, enfatizando a 

importância do respeito à diversidade, como forma de estimular comportamentos e 

atitudes para uma convivência sadia e harmoniosa e inserir a temática em práticas 

diárias, a partir de histórias infantis, filmes, músicas, brinquedos e brincadeiras, de 

forma lúdica e esclarecida. Promover atividades coletivas em que diferentes sujeitos 

estejam envolvidos, exercita o respeito às diferenças culturais. 

Na Educação Infantil é fundamental incorporar ao cotidiano escolar 

atividades práticas que levam à consciência da diversidade cultural existente no 

contexto plural da Amazônia. É um trabalho contínuo e sistemático, que requer um 

olhar especial do professor no sentido de acompanhar a criança pequena em suas 

necessidades e capacidades, explorando as situações que surgem no contexto 

escolar de forma positiva. 

As brincadeiras de integração e dinâmicas de grupo são excelentes 

ferramentas de trabalho do professor de Educação Infantil. Quase todas as 
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brincadeiras podem ser adaptadas à realidade e/ou necessidade do professor e é 

através delas que a criança aprende a lidar com a diversidade, a conviver com o 

outro sem qualquer forma de discriminação; é possível explorar estas situações que 

envolvem a diversidade e a estimular a convivência com a diferença de forma lúdica 

e divertida.  

Trabalhar valores como o respeito, a amizade, a honestidade, o amor ao 

próximo, levam a discussão da diversidade social e à construção de sua identidade, 

necessária a sua inclusão e valorização. Receber as famílias e compartilhar saberes 

com a comunidade também são formas de ampliar o conhecimento e o respeito à 

diversidade. 

O trabalho com a diversidade na primeira etapa da Educação Básica tem 

aporte legal nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil nos 

seguintes espaços: 

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: 

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. 

Art. 8º A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve 

ter como objetivo 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. 

Na Lei Nº 10.639/03 e na Lei Nº 11.645/08, o trabalho pedagógico 

envolvendo os temas das diversidades étnicas afro-brasileiras e indígenas também 

fixam orientações e determinações para o desenvolvimento desse tema para a 

formação cidadã da criança.  

O campo da Educação Infantil vive um intenso processo de revisão de 

concepções sobre educação de crianças em espaços coletivos, e de seleção e 

fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças. Em especial, têm se mostrado prioritárias as 
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discussões sobre como orientar o trabalho junto às crianças de 0 a 5 anos e como 

assegurar práticas que prevejam formas de garantir a continuidade no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças e melhoria da qualidade na 

educação, embasadas em políticas públicas de valorização e inclusão para a 

infância. Os processos educacionais devem estar aliados ao fazer pedagógico, à 

construção de uma educação igualitária e de qualidade. 

19 A EDUCAÇÃO INFANTIL DO/NO CAMPO 

 

A Educação Infantil do Campo apresenta especificidades em seu contexto 

local, peculiaridades que devem ser usadas como caminhos do aprendizado 

significativo para a criança pequena. 

O processo de aprendizagem das crianças pequenas do campo é fruto da 

prática pedagógica desenvolvida dentro e fora da unidade de ensino, nos momentos 

de recreação da criança, onde a presença do professor é fundamental, para fazer 

desse momento de brincadeira um aprendizado constante, conduzindo a mesma à 

mudança de hábitos necessários à vida social infantil, tornando-a sujeito histórico da 

sua realidade. 

A prática pedagógica das professoras infantis do campo merece destaque 

na reflexão do fazer pedagógico, mediante as probabilidades de mudança dessa 

prática. Nesse sentido, é relevante evidenciar o meio pelo qual se pode conhecer os 

pormenores desta ação pedagógica, bem como suscitar nos professores envolvidos 

a transformação significativa deste ato pedagógico.  

Diante das diversas particularidades do campo, o processo educativo 

infantil deve ser encaminhado intencionalmente através do qual criança é instigada a 

desenvolver seu interesse pelo que está sendo descoberto dentro do espaço onde 

está inserida. O campo ou zona rural apresenta um espaço diversificado de ações e 

criações, natural ou humanizado, podendo ser explorado em todo seu contexto, 

valorizando a cultura e a identidade da criança pequena, moradora desse ambiente 

rurícola. 

Explorar o espaço do campo, dentro do processo de aprendizagem 

infantil, conduzirá a criança a novas indagações, curiosidades que a levará a 
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descobertas inéditas, voltadas a contextualização do seu modo de vida campestre, 

posteriormente abrindo caminhos para que a mesma esteja situada não somente no 

local onde mora, mas também no planeta em que vive. Desta maneira, o 

aprendizado passa a ter significado, à medida que o próprio professor oportuniza 

vias de conhecimento dentro dos mais diversos espaços rurícolas. 

É importante reafirmar que, como toda criança, aquela que vive no campo 

deve ter seu contexto valorizado e, sobretudo, ampliado pelo contato com as 

diferentes culturas produzidas socialmente: ensinar o novo é atuar sobre o 

desenvolvimento. 

20 EDUCAÇÃO INFANTIL EM CONTEXTO INDÍGENA 

 

O processo de educação na infância em contexto indígena é diferente, 

pois as crianças são conhecidas como pessoas responsáveis muito cedo. Desde os 

primeiros anos de vida, as crianças indígenas começam a adquirir conhecimentos 

que o tornarão um adulto autônomo e responsável seguidor dos valores de sua 

cultura. Tais conhecimentos são adquiridos por meio da convivência com outras 

crianças e são repassados pelos pais e demais membros da comunidade, haja vista 

que a responsabilidade pela educação das crianças indígenas é coletiva.  

No tocante à legislação educacional brasileira frente ao contexto 

sociocultural das crianças indígenas, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (2009) garantem o direito à autonomia dos povos indígenas na 

escolha dos modos de educação de suas crianças de zero a cinco anos de idade, 

embasadas em propostas pedagógicas que reafirmem a identidade sociocultural, a 

interculturalidade entre os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo 

e as memórias da etnia; a reafirmação da identidade étnica e da língua materna 

como elementos de constituição das crianças; a continuidade à educação tradicional 

oferecida na família articulada às práticas socioculturais de educação e cuidado da 

comunidade; o respeito aos agrupamentos etários e à organização de tempos, 

atividades e ambientes de aprendizagem. 

Nesta perspectiva, o professor e/ou o coordenador, deverá oferecer 

condições para o desenvolvimento de propostas de grupo, orientar e acompanhar a 
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pesquisa de materiais próprios da cultura e ações necessárias para a continuidade 

das práticas tradicionais do povo.  

Para tanto, a Educação Infantil oferecida às crianças indígenas deverá se 

preocupar em compreender a cosmovisão, a socialização primária, cujo contexto é 

de bricolage, um espaço de organização sócio temporal diferente: outra lógica, outro 

locus de saber, a fim de que se possa garantir a sobrevivência de tradições de uma 

determinada cultura ao longo do processo de construção de identidades. Deve-se 

buscar o entendimento do que vem a ser criança para a etnia atendida, considerar 

que por meio da oralidade é possível a preservação do vivido, das experiências 

coletivas e/ou individuais, da cultura de um povo; destacando a relevância da 

presença da mulher e dos anciãos, por serem os transmissores do conhecimento 

tradicional e responsáveis pela sua difusão de geração em geração. 

Nesse contexto, a socialização secundária é menos importante que a 

primária, pois esta sedimenta sua realidade cultural, enquanto a outra (secundária) 

promove um diálogo intercultural que a criança ainda não está preparada para 

enfrentar, pois a escola é um espaço de fronteira onde as crianças sofrem um 

deslocamento em vários níveis, como, no aspecto geográfico (um outro espaço e 

limitado), no social (as relações interpessoais com a família é marcada por regras 

diferentemente daquele espaço) e no simbólico (a escola, de início, representa uma 

ruptura com a cosmovisão da criança por estar fora do imaginário e cotidiano dela). 

A criança indígena deverá aprender brincando e experimentando de modo 

a se preparar para a vida adulta ao realizar pequenos afazeres domésticos; 

atividades da roça, da pesca, da caça, da limpeza do terreiro; ajuda no cuidado com 

os irmãos menores, bem como de outras crianças; ajuda para buscar água, lavar 

utensílios, carregar lenha, fazer o fogo e cozinhar. 

Desta feita, as experiências e atividades, preferencialmente, deverão ser 

realizadas extraclasse por meio de atividades nos arredores da escola, como brincar 

na terra, subir em árvores, separar o lixo em orgânico e reciclável, assim como usar 

recursos das novas tecnologias de informação, bem como ter acesso a brinquedos 

pedagógicos.  

Outro elemento importante é a horta ou roça comunitária (escolar), pois é 

uma maneira de as crianças não perderem o contato com a natureza e o prazer do 
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lidar com a terra, além de fazer com que elas provem sabores próprios do povo, 

revitalizando ou fortalecendo a cultura alimentar indígena. 

21 EDUCAÇÃO FISCAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Uma das finalidades da educação básica é preparar o aluno para o 

exercício da cidadania, o que implica vivenciar princípios que conduzam a sua 

participação efetiva no processo democrático, assumindo, junto com o Poder 

Público, a responsabilidade pela construção de uma sociedade justa e igualitária. E, 

para essa construção, é necessário que o cidadão tenha consciência de seus 

direitos/deveres e assuma o papel de ator e não mero expectador do 

desenvolvimento do país. Entre tantas vertentes, a Educação Fiscal desponta como 

uma das mais importantes a ser trabalhada em sala de aula, de forma 

interdisciplinar, por todos os educadores pelo seu impacto no progresso de uma 

nação. 

A Educação Fiscal pode ser entendida como uma prática educacional que 

tem como objetivo o desenvolvimento de valores e atitudes, competências e 

habilidades necessárias ao exercício de direitos e deveres na relação recíproca 

entre o cidadão e o Estado. Fundamenta-se na conscientização da sociedade sobre 

a estrutura e o funcionamento da administração pública, na função socioeconômica 

do tributo, na aplicação dos recursos públicos e nas estratégias e meios para o 

exercício do controle democrático. Ou seja, é uma nova prática na área educacional 

que discute a relação do cidadão com o Estado, no campo financeiro, integrando 

suas duas vertentes: a arrecadação e o gasto público, cabendo aos cidadãos a 

fiscalização para que ambos sejam realizados com eficiência, transparência e 

honestidade. 

Desde 1996 que as instituições de ensino preocupam-se com uma 

educação para a cidadania, possibilitando que questões sociais sejam inclusas no 

currículo, gerando reflexões e aprendizagens nos espaços escolares. Daí, a 

Educação Fiscal passar a integrar o currículo da Educação Infantil como tema 

interdisciplinar em todas as áreas do conhecimento. Assim, a prática pedagógica da 

educação fiscal nos espaços da educação infantil possibilita a mudança de valores, 

crenças e culturas do indivíduo, na perspectiva da formação de um ser humano 
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integral, como meio de possibilitar o pleno exercício de cidadania e propiciar a 

transformação social. Desta forma, a educação fiscal vem auxiliar os professores da 

educação infantil por meio de ações lúdicas a estimularem as crianças à criticidade, 

à autonomia e à participação social. 

Tendo em vista os primeiros anos de vida de uma criança ser de 

fundamental importância para o seu desenvolvimento, fica mais do que evidente a 

relevância e o papel da Educação Fiscal na Educação Infantil, pois vai contribuir 

para a formação integral do indivíduo, para uma sociedade em continua mudança. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 53, assegura “que 

toda criança e adolescente têm direito à Educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania [...]”  

destacando-se aí a importância de trabalhar educação fiscal ainda na primeira 

infância. 

O objetivo do trabalho com a educação fiscal visa oportunizar a 

comunidade escolar o conhecimento sobre os direitos e deveres do cidadão, 

reconhecendo que o tributo é a contribuição de todos para a construção de uma 

sociedade mais justa, o que só será possível com o controle popular do gasto 

público, além de proporcionar a compreensão da cidadania como participação social 

e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, 

adotando no cotidiano, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 

respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. 

Espera-se, junto às crianças, disseminar nos espaços escolares 

conhecimentos sobre direitos e deveres dos cidadãos; incentivar o 

acompanhamento pelos alunos de como os recursos públicos estão sendo aplicados 

em nossa cidade; apontar a importância dos tributos para a sociedade, ressaltando 

como os mesmos são aplicados em nosso dia a dia, na merenda, iluminação 

pública, saúde, educação, saneamento básico etc.; comentar com seus familiares 

sobre a importância de se exigir a nota fiscal como exercício da cidadania; relacionar 

os danos causados pelos produtos pirateados em nossa cidade e discutir acerca da 

importância da preservação do patrimônio público escolar. 

Sugere-se como proposta metodológica que o planejamento na escola 

contemple a construção de conhecimentos em educação fiscal de forma 
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interdisciplinar, propiciando o desenvolvimento de competências e habilidades que 

sejam disponibilizadas para a ação eficiente do aluno ante as situações da vida. 

Portanto, os focos temáticos a serem abordados e formalizados deverão estar de 

acordo com a realidade do aluno, numa perspectiva particular, mas também 

globalizada.  

As atividades pedagógicas poderão ser desenvolvidas através das 

brincadeiras e de forma lúdica, pois é brincando que a criança constrói o seu 

conhecimento, sua autoestima, recria o que sabe, elabora suas regras sociais e 

libera suas emoções. Os conceitos de educação fiscal podem ser explorados em 

atividades de pintura, recorte, colagem, música, poesia, leitura diversificada, teatro, 

dança, rodinha da conversa, de forma lúdica explorando. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, as propostas 

pedagógicas da Educação Infantil devem respeitar os princípios éticos, políticos e 

estéticos. No princípio político, devem-se garantir os direitos da cidadania, do 

exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. 

Podem-se explorar os tributos e a importância de se exigir a nota fiscal no 

Cantinho da Cidadania onde, desde cedo, desenvolveremos nos pequenos a atitude 

de um cidadão. 

Os focos temáticos a serem trabalhados envolvem os seguintes temas: 

preservação do patrimônio público; pirataria e seus malefícios; combate à corrupção; 

direito e deveres; importância de se exigir a nota fiscal; bens e serviços prestados 

através da contribuição dos tributos; função social dos tributos. 

Além dos focos temáticos, há as datas de reflexão que envolvem o tema 

sobre a educação fiscal: 23/Maio Dia Municipal de Combate à Corrupção; 25/Maio 

Dia Nacional de Respeito do Contribuinte; 19/Novembro Dia Municipal da Cidadania; 

03/Dezembro Dia Nacional de Combate à Pirataria e Biopirataria; 09/Dezembro Dia 

Nacional do Combate à Corrupção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A primeira versão desta proposta partiu de muitas mãos em momentos 

distintos entre os anos de 2012 e 2013. Com a necessidade de revermos pontos que 

não foram vistos com a profundidade que a discussão exigia foi realizada uma 

revisão, ocorrida em 2015, que visou aprimorar os textos subsídios, promover 

atualização quanto à norma ortográfica vigente e enriquecer as orientações 

pedagógicas aos usuários do referido documento.  

Ressaltamos que esta escrita se desenvolveu num dado momento 

histórico e precisa ser entendida como tal. As mudanças legais e de compreensão 

de criança pequena precisam e continuarão sofrendo as alterações que nos 

possibilitarão, cada vez mais, pensar uma Educação Infantil pública, laica, gratuita e 

de qualidade. 

Nesta perspectiva coletiva, continuaremos contando com as contribuições 

das crianças, professores, pedagogos, diretores, pais e/ou responsáveis, 

comunidade escolar/local e demais participantes deste processo, ao entender que o 

movimento necessário às articulações político-pedagógicas no campo da 

escolarização da criança pequena se faz cotidianamente.  
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