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É com muita satisfação que apresentamos as Diretrizes Curriculares 

Municipais de Potim, esse rico material de formação e orientação para o trabalho 

com a Educação Infantil do município, que foi produzido entre os anos de 2012 a 

2016. 

Todo o trabalho foi baseado nas determinações da Resolução no. 5, de 17 de 

dezembro de 2009 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e no 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil além de artigos e documentos 

curriculares de outros municípios brasileiros. 

É a primeira vez na história dessa cidade que um grupo formado por 

professores que lecionam na rede, elaboram um documento que servirá como base 

para todos os profissionais em seu trabalho diário com nossas crianças. 

O documento além de direcionar o trabalho em sala de aula propõe metas 

para atender às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9.394/96) que estabelece, que a Educação Infantil é a primeira etapa da 

educação básica.  

Considerando a fase transitória pela qual passam creches e pré-escolas na 

busca por uma ação integrada que incorpore às atividades educativas os cuidados 

essenciais das crianças e suas brincadeiras, o documento aponta como qualificar 

as práticas cotidianas para que as crianças tenham um desenvolvimento integral de 

suas identidades, para crescerem como cidadãs cujos direitos à infância são 

reconhecidos e garantidos.  

Este documento é fruto de um amplo debate municipal, no qual participaram 

professores e diversos profissionais que atuam diretamente com as crianças, 

contribuindo com conhecimentos diversos provenientes tanto da vasta e longa 

experiência prática de alguns, como da reflexão acadêmica, científica ou 

administrativa de outros. Ele representa um avanço na Educação Infantil ao buscar 

soluções educativas para a superação, de um lado, da tradição assistencialista das 

creches e, de outro, da marca da antecipação da escolaridade das pré-escolas.  

As Diretrizes foram concebidas para servir como um guia de reflexão de 

cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os 
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profissionais que atuam diretamente com crianças de zero a seis anos, respeitando 

seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. Estão publicadas em 

cinco volumes: 

 

Volume 1 –  

 As peculiaridades da Educação Infantil e sua transição para o Ensino 

Fundamental 

 Avaliação na Educação Infantil 

 Adaptação na Educação Infantil 

Volume 2 – 

 Artes Visuais 

 Linguagem Oral e Escrita 

Volume 3 – 

 Formação Pessoal e Social 

 Natureza e Sociedade 

Volume 4 – 

 Música 

 Movimento 

 Brincadeira 

Volume 5 – 

 Matemática 

 

Esperamos que os esforços daqueles que participaram dessa empreitada, em 

nome da melhoria da Educação Infantil, possam reverter em um enriquecimento das 

discussões pedagógicas no interior de cada instituição, subsidiando a elaboração de 

projetos educativos singulares, em parceria com as famílias e a comunidade. 

 

Comissão de Diretrizes 
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Queridos educadores1 

Este documento foi elaborado por uma equipe que incluiu técnicos da 

Secretaria de Educação de Potim, diretoras de escolas de Educação Infantil do 

município e professoras da rede em parceria com a FLUPP – Fundação Lucia e 

Pelerson Penido e com a Escola de Educadores. 

A temática do documento foi sugerida pela Secretaria de Educação, quando 

percebemos a necessidade de levantar e registrar a história da Educação Infantil do 

município e de formular um material que desse apoio à rede, garantindo a qualidade 

da educação que atende à comunidade com foco no bem-estar e no 

desenvolvimento da criança, bem como a possibilidade de registrar os caminhos que 

percorremos em formação nos anos de 2011 e 2012 e que geraram tantas reflexões 

e mudanças nas escolas. 

O documento dá especial atenção ao delicado momento de transição das 

crianças entre os dois segmentos de Educação (Infantil e Fundamental), quando 

muitas características da escola mudam drasticamente tanto para crianças quanto 

para suas famílias. Do lado da escola, o que acontece é que pela natureza das 

expectativas de cada segmento e pelas recentes mudanças que fazem com que 

crianças cada vez mais novas passem a fazer parte do Ensino Fundamental, 

professores também passam por dificuldades na hora de adaptar-se às expectativas 

e possibilidades de trabalho com cada grupo. 

Além de falar dos aspectos da transição entre a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental, o documento retoma todos os nossos estudos que envolvem 

concepção de criança, rotina, espaço e relação entre escola e família; primeiro num 

contexto amplo e, ao final de cada tema, focado especificamente na transição entre 

os segmentos. 

                                                             
1 Escolhemos chamar de educadores todos os profissionais que atuam diretamente com a criança em sala de 

aula (professores e agentes auxiliares de creche). Nos momentos em que nos referimos a uma ou outra função, 

essa distinção aparecerá no texto.  
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Esperamos que este documento auxilie e apoie tanto os educadores que já 

fazem parte da rede e possam recorrer a ele sempre que quiserem estudar, refletir e 

tirar dúvidas, como educadores que vão, em determinado momento, começar a 

trabalhar aqui e precisam se apoiar em um material que mostre os caminhos que 

estamos trilhando. 

Atenciosamente 

Vani Aparecida Ribeiro de Carvalho Barbosa 
 

Maria Francisca de Castro Guimarães 
 

Lilian de Castro Roma Dias 
 

Juliana Cristina de Abreu Lemes Corrêa 
 

Fernando Luis de Souza 
 

Rita de Cássia Silva Godoy 
 

Gabriel Fernando de Oliveira Leite 
 

Liliam Renata da Silva e Souza 
 

Ana Cristina Ferreira da Silva 
 

Patricia Conceição Calheiros de Melo da Silva  
 

Joelma Aparecida Soares  
 

Luana Célia Nogueira Pinto 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

6 

 

 

 

Sumário: As peculiaridades da Educação Infantil e sua transição 

para o Ensino Fundamental 

Breve histórico da Educação Infantil no município de Potim: A caminhada 12 

Conceitos fundamentais para a Linguagem Oral e Escrita 19 

Pequenos leitores, grandes autores 23 

Orientações didáticas 25 

Condições didáticas para as situações de leitura do aluno 26 

Situações de aprendizagem da leitura 27 

Situações de aprendizagem da escrita 27 

Modelo de ensino e aprendizagem 28 

Organização da rotina e as modalidades do tempo didático 29 

Desenvolvimento infantil 32 

Matriz curricular 35 

Rotina 38 

O que é rotina 39 

Como elaborar uma rotina 40 

Qual a importância da rotina para a criança? E para o educador? 42 

Por que a rotina se faz necessária no ambiente escolar? 43 

Como agir quando a rotina precisa ser modificada 43 

Como amenizar o impacto da mudança de rotina no processo de passagem 

da Educação Infantil para o Ensino Fundamental? 

44 

Espaço 45 

Como o espaço pode contribuir para a aprendizagem da criança? O que o 

espaço comunica sobre a proposta pedagógica da instituição? 

45 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

De que maneira o espaço pode informar para os pais sobre as 

aprendizagens das crianças? 

47 

O espaço da escola requer planejamento. Como podemos organizar 

esses espaços em “cantinhos” para facilitar a aprendizagem? 

48 

Quais são as principais funções do espaço? O que as crianças aprendem 

com essa forma de organização o espaço? 

54 

Quais aprendizagens os espaços da escola (ambientes internos e 

externos) podem favorecer? 

55 

Relação Família-Escola 56 

Qual o perfil das crianças atendidas pela Educação Infantil de Potim? 56 

Como estabelecer parcerias entre famílias e escola? Quais estratégias já 

são utilizadas e quais podemos utilizar para ampliar a parceria entre 

escola e família? 

59 

Como estabelecer canais de comunicação entre as famílias? 60 

Quais são os conflitos mais frequentes enfrentados entre família e 

escola? Como conduzir? 

61 

Bibliografia 63 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

Sumário: Avaliação na Educação Infantil 

A importância da avaliação 67 

Histórico da avaliação do município de Potim 71 

Definição dos Instrumentos a serem utilizados para a avaliação 73 

Orientações para os relatórios 74 

Relatório Geral 75 

Relatório Individual 77 

Orientações para as sondagens 78 

Cronograma de ações 82 

Bibliografia 85 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

Sumário: Adaptação na Educação Infantil 

Adaptação escolar bem feita, família e criança satisfeitas 86 

Papel da escola no processo de adaptação 87 

Práticas de acolhimento 91 

Bibliografia 99 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE POTIM: 

A CAMINHADA 

A Educação Infantil do município de Potim passou por diversas etapas, assim 

como em todo o Brasil. A princípio surgiu como uma solução para as mães que 

passaram a ingressar no mercado de trabalho. Mais tarde, depois de realizados 

vários estudos e pesquisas, comprovou-se a importância da educação para a 

criança (de 0 a 6 anos), tornando então a Creche e a Pré-Escola, como parte 

legalmente integrada à Educação. 

Na década de 80, pode-se dizer que houve um avanço considerável, partindo 

da criação e da legalidade contida na Constituição Federal em 1.988, que definiu 

dever do Estado, oferecer a Creche e a Pré Escola para todas as crianças. 

Em 1990, mais um avanço significativo, a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Em 1996 foi criada a Lei 9394/96- LDB- Lei e Diretrizes e Bases da Educação, 

garantindo o acesso à escola como direito de todos. O Artigo 30 destaca que a 

Educação infantil será oferecida em Creches, ou entidades equivalentes para 

crianças de 0 a 3 anos, e Pré-escolas, para crianças de 4 a 6 anos. 

Em 1996, se dá por encerrada a reformulação que iniciou em 1971 da Lei de 

Diretrizes e Bases, a LDB, que reafirmou o principio do Direito Universal da 

Educação para todos. Algumas alterações foram feitas às leis anteriores, a inclusão 

da Educação Infantil (Creches e Pré-Escolas) como primeira etapa da Educação 

Básica e garantia de uma Educação Infantil de qualidade, foram algumas delas.  

Por volta de 1983, no Município de Potim, iniciam-se as primeiras turmas de 

Educação Infantil, no então Distrito de Potim, município de Guaratinguetá, tendo 

como sede a Entidade Filantrópica Colégio “Lar Monsenhor Filippo”, que era uma 

organização pertencente à Ordem Terceira Consagrada de Freis. Conforme 

depoimento abaixo, de uma das primeiras professoras:  

“Meu nome é Cleida Maria dos Reis, hoje professora aposentada. Fui 

professora de uma das primeiras classes de Ensino Especial, hoje Pré-Escola, 
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aqui da cidade de Potim, no ano de 1983, até então era bairro pertencente à 

Guaratinguetá. 

O Projeto (MAG) era um órgão do antigo MOBRAL, trabalhava como 

contratada e não registrada em carteira. A primeira classe foi muito difícil de 

ser montada, pois até então a população não tinha esclarecimento da grande 

importância da pré-escola, antes mesmo da alfabetização propriamente dita, 

não sabia do valor da socialização dos pequeninos antes da fase escolar. O 

recrutamento desses alunos foi feito, de porta em porta, conscientizando os 

pais para sua efetiva matrícula. Também com a ajuda da paróquia, nos finais 

das missas, para a divulgação das matrículas. A primeira classe foi montada 

com 25 alunos e depois, mais tarde foram chegando mais alunos, precisando 

assim, ser montada mais uma classe. Ficou assim: uma classe de 04 a 05 anos 

E OUTRA classe de 5 anos e meio  a 06 anos de idade. A dificuldade também 

era no que se referia ao prédio e acomodações para os alunos, não havia 

espaço apropriado. Minha classe funcionava no Lar, antigo internato, mas não 

tinha espaço para mais uma. Foi então que a professora designada para a 

classe, Maria Teresa resolveu lecionar em sua própria casa. Depois disso, 

vieram mais e mais crianças, e também outras professoras para ocupar as 

classes. Passamos por muitos lugares, pois, não tínhamos prédio próprio, mas 

tínhamos nossa garra para não deixar as crianças sem aula. Mesmo com tanta 

dificuldade, valeu à pena, pois era nossa meta. Nosso sonho se realizando. Em 

1986, fomos registradas em carteira, passando assim a fazer parte do quadro 

de funcionários da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. Vimos assim nosso 

esforço sendo reconhecido. Lecionei com muito amor e carinho na pré-escola 

até 13 de julho de 1993. Se preciso fosse, começaria tudo outra vez, pois não 

tem preço um sonho realizado, e hoje, mais do que nunca valorizado e amado 

por todos.”   

Profª Cleida Maria dos Reis 
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As dificuldades relatadas acima pela professora Cleida Maria dos Reis foram 

as mesmas que a Professora Edilaine Arneiro, que atualmente é professora na Rede 

Municipal da Educação Infantil, encontrou em 1986. Segundo o seu relato:  

“Em 1986 havia no distrito de Potim, apenas uma classe de pré-escola 

funcionando no Centro Pastoral com a professora Maria Teresa Bedaque R. 

Silva. Em junho deste mesmo ano, voltou a funcionar mais uma classe na 

danceteria GR2000 com a professora Edilaine Arneiro. As condições eram 

precárias: poucos materiais escolares, falta de mobiliário adequado e muitas 

vezes não havia funcionário para limpeza e merenda. Por problemas 

administrativos, diversas vezes as duas classes de pré-escola mudaram de 

endereço. Já funcionou num apartamento térreo próximo a danceteria GR2000, 

dentro da igreja da comunidade São José e até na varanda da casa da 

professora Maria Teresa. Em todas às vezes eram as próprias professoras que 

procuravam um lugar para a pré-escola se estabelecer, pois não havia 

preocupação alguma por parte das autoridades responsáveis. Contávamos 

apenas com a ajuda do vereador Jonas. Entre os anos de 1989 e 1990, as 

professoras resolveram conversar com o Diretor do Lar Monsenhor Filippo, 

Frei Arthur, para ver a possibilidade de acolher as classes de pré-escola. Como 

já havia um projeto do Lar Monsenhor  em criar uma creche em Potim, a 

direção do Lar entrou em contato com a Prefeitura de Guaratinguetá e as duas 

classes de pré-escola passaram a fazer parte da nova creche de Potim, 

chamada Creche Amor e Sorriso, localizada no Lar Monsenhor Filippo. A pré-

escola lá permaneceu até a emancipação da cidade de Potim no ano de 1991.” 

Profª Edilaine Arneiro 
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Como cumprimento da Legislação da Constituição Federal de 1988, em 1991, 

o distrito de Potim, depois de um plebiscito consequente da mobilização dos 

moradores, conseguiu sua emancipação político-administrativa. Com a 

municipalização, a prefeitura atribui ao Estado o atendimento à criança em idade de 

0 a 06 anos: (“Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante 

a garantia de: (...)IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos 

de idade.” - Constituição Federal de 1988) que mantinha uma escola de Educação 

Infantil, chamada “Carmem Lúcia” e ainda disponibilizava as professoras para a 

creche que funcionava no Prédio da entidade “Lar Monsenhor Filippo”. Essas 

professoras eram contratadas pela prefeitura, mas seu trabalho ocorria conforme o 

que a creche lhes solicitava, ou seja, o 

vínculo empregatício era com a 

prefeitura, mas toda a rotina de trabalho 

era subordinada à filosofia da 

instituição. 

 Na escola “Carmem Lúcia” o 

atendimento era para crianças de 05 e 

06 anos, em turmas dividas por idade e 

em dois períodos, manhã e tarde, sem 

critérios seletivos para o atendimento. O Lar Monsenhor Filippo atendia também 

crianças de 0 a 03 anos e em período integral, tendo o trabalho da mãe o principal 

critério para matrícula. Portanto, o trabalho desenvolvido pela escola era de caráter 

educacional, comprometido com o desenvolvimento integral da criança, em todos os 

aspectos: intelectual, físico, afetivo e social da criança, conforme está previsto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. O trabalho desenvolvido pela instituição 

era voltado para o assistencialismo, priorizando apenas os cuidados básicos como 

abrigo, alimentação, higiene e sono, tendo o atendimento às crianças carentes e 

apoio à mãe trabalhadora como objetivo de seu trabalho. 
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“Meu nome é Juliana e estou trabalhando como professora aqui em Potim 

desde 1993, quando assumi a minha primeira turma de Educação Infantil no 

Lar Monsenhor Filippo. Era uma turma de 30 crianças no período da manhã. Na 

época, a prefeitura só cuidava da Educação Infantil, porém não havia muitos 

recursos ministrados por ela, pois nós que trabalhávamos no Lar éramos 

cedidas para a entidade. No Lar tínhamos tudo o que precisávamos: salas 

amplas, parque, refeitório e tudo era responsabilidade do Lar. Existia também, 

na época, uma outra escola de Educação Infantil, “Carmem Lúcia” que 

funcionava numa casa onde as salas eram separadas por biombos e ali tudo 

era improvisado. Mas funcionava bem, de acordo com a boa vontade das 

professoras. Em comparação de como era e de como está, a Educação Infantil 

hoje, muita coisa melhorou, pois estamos vendo melhor o desenvolvimento 

dos nossos alunos e isso é o que importa.” 

Profª Juliana Cristina de Abreu Lemes Corrêa 

 

A escola “Carmem Lúcia” foi transferida para um prédio próprio, construído 

para esse fim e inaugurada em 09/03/2002, recebendo o nome de “Escola Municipal 

Doutor Geraldo José Rodrigues Alckmin”. Infelizmente, foi construída sem parâmetro 

de adequação na estrutura física para o atendimento às crianças de 04 e 05 anos, 

por conta disso, em 2003 as classes de Educação Infantil foram transferidas para a 

“Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professora Judith 

Siqueira Weber” onde permaneceram até o ano de 2008. Em 2009, com a 

inauguração da “Escola Municipal de Educação Infantil Professora Sandra Aparecida 

dos Santos Teberga”, as classes para crianças de 04 e 05 anos tiveram seu espaço 

próprio e de uso exclusivo. 

O atendimento direto nas creches municipais (crianças menores de 04 anos) 

começou também em 2009. Antes disso, o atendimento era feito por meio de 

convênios com entidade filantrópica/ religiosa (Lar Monsenhor Filippo/ Congregação 

do Santíssimo Redentor), e por um curto espaço de tempo, com um outro convênio, 

o “Centro Educacional Hokemãh”, uma creche vinculada ao “Instituto Social  

Mamulengo”. Quando foi encerrado esse último convênio, por motivos legais, as 
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crianças que frequentavam esse espaço, passaram a ser atendidas nas creches 

“Frei Galvão” e “Cidade Nova”, e quanto ao “Lar Monsenhor Filippo”, a prefeitura 

disponibilizava funcionários, professores e alimentação para cinco turmas de período 

integral, garantindo assim a permanência das crianças atendidas pelo convênio 

encerrado. 

Mais tarde, com o encerramento do convênio do Lar Monsenhor Filippo com os 

Redentoristas, as crianças que eram beneficiadas por esse convênio tiveram o 

atendimento suspenso. Assim, a prefeitura passou a atender também a essas 

crianças. 

Hoje, essas dez turmas permanecem em atendimento, porém agora de 

maneira direta. A Prefeitura aluga o espaço e mantém a denominação de “Creche 

Municipal Lar Monsenhor Filippo”, uma maneira do poder público homenagear a 

instituição, que por anos foi espaço para atendimento das crianças pequenas de 

Potim, antes mesmo da emancipação do município. A parceria da entidade com a 

Educação Infantil é de longa data, soma mais de vinte anos, parceria essa que 

rendeu muitos frutos, que passou por diversas etapas e modelos de relacionamento 

– desde informalidade no empréstimo de funcionários públicos até a formalização do 

Convênio que incluía o repasse de verba do FUNDEB para o “Lar”. 

A história de parceria entre o Lar e a Prefeitura é importante, pois demonstra a 

dificuldade do Município em encontrar espaço físico adequado e parcerias estáveis 

para compartilhar a responsabilidade nesta área da Educação Infantil. 

Em 2008, o município contava apenas com duas unidades de atendimento à 

Educação Infantil, o “Lar Monsenhor Filippo” e a “Escola Municipal de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental Professora Judith Siqueira Weber”. Entre os anos de 

2009 à 2011, foram inauguradas seis unidades de Educação Infantil:  

 EMEI “Professora Sandra Aparecida dos Santos Teberga”, atendendo 

crianças entre 04 e 05 anos, divididas em turmas nos períodos manhã e tarde;  

 Creche Municipal “Frei Galvão”, atendendo crianças entre 02 e 03 anos, em 

período integral;  
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 Creche Municipal “Frei Arthur Salvatti” (homenagem ao religioso que acolheu 

em 1986 as classes da pré-escola), atendendo crianças entre 02 e 03 anos em 

período integral;  

 Creche Municipal “Cidade Nova”, atendendo crianças entre 04 e 05 anos em 

período integral e parcial;  

 EMEI e Creche “Vista Alegre” atendendo crianças entre 03 a 05 anos em 

período integral e parcial;  

 Creche “Lar Monsenhor Filippo” atendendo crianças entre 02 a 05 anos em 

período integral. 

No ano de 2012, o Município atendia em média 710 crianças com faixa etária 

entre 02 a 05 anos e contava com turmas de 04 e 05 anos em período integral. 

Todas as turmas tinham professor com formação em pedagogia e Agente Auxiliar de 

Creche com formação mínima no Ensino Médio. 

A instituição dos cargos de Direção e Assessor Pedagógico para escolas com 

06 salas de aula ou mais, foi instituída recentemente, junto com a elaboração de um 

plano de carreira que prevê para cada escola, de acordo com suas necessidades, 

cargos de direção, vice-direção e assessor pedagógico. 

Com a nova estrutura, a prioridade é dar caráter pessoal para o 

acompanhamento pedagógico, focado nas necessidades e dificuldades de cada 

criança e a equipe escolar é parte indispensável e insubstituível nesse processo, 

pois todos os que trabalham na escola são educadores. A educação acontece em 

cada canto da escola, em cada descoberta, em cada momento, em cada tarefa 

cumprida, enfim, em cada espaço onde pode ter um contato com pessoas 

diferentes. 

A real importância da Educação Infantil para o desenvolvimento da criança e 

para as suas futuras aprendizagens é evidente, pois é nessa fase que serão 

trabalhadas habilidades que só podem ser desenvolvidas na idade de zero a cinco 

anos. Uma das questões que tem nos preocupado é a transição da criança da 

Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Entendemos que pela diferença de 

concepção entre os dois segmentos, a nova data de corte para a matrícula das 

crianças (31 de março, de acordo com a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 
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2009) e o aumento do Ensino Fundamental para o Ensino de 9 anos, a criança 

chega “mais nova” ao Ensino Fundamental e acaba, por um lado, sendo cobrada 

com relação à sua maturidade e, por outro, não atendendo às expectativas do 

primeiro momento do Ensino Fundamental. Sendo assim, tanto as crianças quanto 

os professores, passam por um período difícil de adaptação. 

Com o objetivo de minimizar as dificuldades encontradas durante esse 

processo para as crianças, os profissionais da Educação Infantil, decidiram 

organizar e refletir sobre como a criança aprende e sobre quais estratégias podem 

ser adotadas, a fim de que esse processo aconteça de maneira harmoniosa.  

 

 

CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA A LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

A evolução da linguagem da criança é o resultado da convivência familiar, 

escolar e social. Pensando especialmente na linguagem oral, há tempos atrás, 

crianças silenciosas eram consideradas modelos de bons alunos, pois de certa 

forma, prestavam atenção nas aulas e pouco incomodavam os colegas e 

educadores. Hoje, os alunos desde a Educação Infantil já demonstram autonomia 

quanto à linguagem, tendo mais liberdade de expressão. Atualmente, as crianças 

estão mais falantes e permanecer em silêncio tornou-se mais difícil devido à 

realidade que essas crianças estão inseridas, realidade esta que instiga as crianças 

à comunicação cada vez mais cedo. O que a criança sente, pensa e fala deve ser 

levado em conta no processo ensino-aprendizagem. Esse é um aspecto que deve 

ser considerado tanto pela Educação Infantil quanto pelo Ensino Fundamental, ou 

seja, a criança deve ser vista como agente ativo de sua aprendizagem. É o que dela 

se espera e o que ela espera da escola. 

As atividades voltadas para linguagem oral devem ser consideradas com a 

mesma importância das voltadas à escrita. O que se vê normalmente nas fases 

finais da Educação Infantil e nas iniciais do Ensino Fundamental é uma exacerbada 

preocupação com a escrita, que, por muitas vezes, menospreza os aspectos 

emocionais, cognitivos e até mesmo físicos das crianças. As atividades propostas às 
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crianças dessas fases de transição devem contemplar todos esses aspectos para 

garantir um ambiente escolar tranquilo e que assegure seu desenvolvimento global. 

De acordo com o subsídio do governo do estado de São Paulo, sobre o ensino 

de nove anos:  

“Ampliação do Ensino Fundamental visa dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido nas escolas de Educação Infantil, ou garantir àqueles que nunca 

frequentaram a escola um início de escolaridade tranquilo e promissor. A unidade 

escolar deverá, então, assegurar um trabalho pedagógico que envolva experiências 

em diferentes linguagens e suas expressões, buscando uma metodologia que 

favoreça o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo dessa criança” (trecho retirado 

do documento de Orientações Curriculares “Expectativas de aprendizagem para o 

primeiro ano do ensino fundamental”, Prefeitura do Município de São 

Paulo/Secretaria Municipal de Educação). 

  

Compreendemos que um dos aspectos fundamentais para a Educação Infantil 

é a valorização da oralidade. A criança precisa ter um repertório para saber 

expressar seus desejos, sentimentos, ideias e pensamentos e, ao serem iniciadas 

no processo de leitura e escrita, possam a fazer uso da competência linguística que 

deverá ser desenvolvida. Nessa perspectiva, é preciso garantir na pratica 

pedagógica do educador, diversas situações didáticas que contemplem o trabalho 

com oralidade como: Roda de Conversa, o Reconto, entre outros.  Estes momentos 

tão ricos são muitas vezes rígidos e controlados, ficando com o educador o controle 

da conversa.  

À criança deve ser assegurado o direito de desenvolver competências de 

linguagem oral e escrita.  Para isso a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, nas 

séries iniciais, devem proporcionar oportunidades para que elas possam expressar 

seus conhecimentos, opiniões, ideias e pensamentos acerca de vários assuntos. 

As atividades de linguagem oral e escrita promovem experiências significativas 

de aprendizagem que ampliam as capacidades de comunicação e expressão e de 

acesso ao mundo letrado pelas crianças. Além de desenvolver as competências de 



 

21 

 

falar e escutar que estão inteiramente ligadas ao ler e escrever. Isso garante um 

ingresso mais rico e prazeroso no Ensino Fundamental.  

As atividades de linguagem oral e escrita imergem as crianças no mundo de 

relação entre a leitura e a escrita. 

Ao pesquisar entre tantas referências, coletamos do currículo de Bueno Aires 

(Diseño Curricular para La Educacion Inicial) que: “A leitura tem lugar em uma 

situação comunicativa em que interage um escritor, um leitor em uma mensagem 

escrita. O escritor tem refletido suas ideias em palavras e tem deixado sua marca em 

sua escrita, o leitor interpreta o texto e recria em cada leitura, por isso cada escrita 

gera infinitas leituras possíveis”. (tradução livre) 

Assim a leitura na Educação infantil deve oferecer amplas possibilidades para o 

educador apresentar diversidades de textos e propiciar aos pequenos, habilidades 

leitoras através de ações como: 

 Ler notícias interessantes e solicitar comentários pessoais; 

 Ler repertório de texto de tradição oral, para brincar e jogar, 

reconhecendo as rimas e repetições; 

 Propor atividade solicitando que localize palavras num texto que sabe de 

memória. Exemplo: a palavra “BORBOLETINHA” na cantiga preferida da sala. 

 Efetuar atividades que envolvam a identificação de nomes dos colegas da 

classe, todos os dias. Exemplo: Encontrar o nome dos colegas no cartaz de nomes, 

na estratégia da chamada, no jogo da memória de nomes, bingo de nomes; 

 Ler, ainda que não convencionalmente. Exemplo: fazer a leitura do título do 

livro infantil que está manuseando, ler o nome do colega no crachá, ler a música ou 

cantiga mais conhecida escrita no cartaz da sala, etc. 

Observamos nos exemplos acima a importância do papel do educador. A ele 

cabe a mediação entre a criança e o mundo letrado, promovendo aprendizagens. 

“O docente é um mediador entre texto e a criança. No que consiste essa 

mediação? É ele que apresenta livros às crianças é quem seleciona quem propõe 



 

22 

 

fazer a biblioteca na sala. É quem ao ler em voz alta aos alunos lhes transmite 

segredos da linguagem escrita”. (tradução livre dos currículos de Buenos Ayres 

analisados página 268). 

Os alunos da Educação Infantil não leem convencionalmente, mas podem 

obter informação no texto, guiando-se por algumas indicações como: número de 

palavras ou letras, espaço entre elas, presença de letras conhecidas. Essas 

situações são oferecidas na rotina planejada pelo docente através da leitura diária 

na “roda de história” ou no “canto da leitura”, espaço destinado para a leitura 

individual ou compartilhada. Nessas situações, ao explorar o livro, a criança observa 

a presença de distintos tipos de letras que se agrupam em 

distintas palavras. Frente a essa observação, ela formula 

hipótese como, por exemplo, atribuir maior importância a grupos 

de letras maiores.  

 “A criança trata então de estabelecer uma 

correspondência entre as informações do texto que tem diante 

de si. É frequente que as crianças do jardim não tenham acessado ainda a hipótese 

de que tudo o que lê é o que está escrito ou que existe um paralelismo entre a 

ordem das palavras lidas. (tradução livre dos currículos de Buenos Ayres estudados, 

página 270). 

Essa diversidade de atividades de linguagem oral e escrita deve existir tanto na 

Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental. Os professores dessas fases 

devem interagir entre si para que as situações de linguagem sejam o mais próximas 

possível para que não haja discrepâncias entre o que a criança experimenta nessas 

fases. Uma parceria entre esses professores quanto ao planejamento dessas 

atividades e de outras talvez seja o melhor caminho. 

Propomos aqui, atividades integradoras entre esses dois âmbitos educacionais, 

para assegurar à criança em transição, maior condição de adaptação e, por isso, 

mais tranquilidade para aprender. Assim, como nos orienta o documento 
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“Expectativa de Aprendizagem para o ensino de nove anos”, do governo do Estado 

de São Paulo, pág. 3: 

É, portanto, função do professor considerar, como ponto de partida para sua 

ação educativa, os conhecimentos que as crianças possuem, advindos das mais 

variadas experiências sociais, afetivas e cognitivas a que estão expostas. Detectar 

os conhecimentos prévios não é uma tarefa fácil. Implica que o professor estabeleça 

estratégias didáticas para fazê-lo. A observação aprofundada das crianças é um 

instrumento essencial neste processo. Os gestos, movimentos corporais, sons 

produzidos, expressões faciais, as brincadeiras, toda forma de expressão, 

representação e comunicação devem ser consideradas como fonte de conhecimento 

para o professor saber sobre aquilo que a criança já sabe.  

A prática educativa deve buscar situações de aprendizagens que produzam 

contextos cotidianos nos quais, por exemplo, escrever, contar, ler, desenhar, 

procurar uma informação, etc. tenha função real. (Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil. MEC/SEF, 1998) 

 

 

PEQUENOS LEITORES, GRANDES AUTORES 

Em nossas escolas e creches, encontramos com frequência no trabalho com 

oralidade as cantigas de roda, as brincadeiras e jogos cantados com músicas e 

gestos, mostrando como é forte o trabalho com a linguagem oral, porém não vemos 

o mesmo com a linguagem escrita. Ainda se prioriza a atividade gráfica como 

principal foco da aprendizagem da linguagem escrita, como se somente grafando 

letras e números, estivéssemos proporcionando o acesso ao mundo letrado. Mas, 

claro que apesar deste aprisionamento na grafia, temos trabalhos ricos, quando, por 

exemplo, através das questões levantadas nas rodas de conversa a fala se 

transforma em escrita através do educador que atua como escriba. Nossa discussão 

é o que estamos proporcionando da cultura escrita aos nossos alunos e com que 

saberes chegam ao Ensino Fundamental.  
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“Até agora, a escrita ocupou um lugar muito estreito na prática escolar, em 

relação ao papel fundamental que ela desempenha no desenvolvimento cultural da 

criança. Ensinam-se as crianças a desenhar letras e construir palavras com elas, 

mas não se ensina a linguagem e escrita. Enfatiza-se de tal modo a mecânica de ler 

o que está escrito, que acaba-se obscurecendo a linguagem escrita como tal”. 

(Telma Weisz 2002, p.139) 

Hoje com pesquisas avançadas na área de psicologia linguística, mostra-se 

que a comunicação escrita está presente na realidade de todas as crianças, haja 

visto o acesso a tantos estímulos gráficos dos meios de comunicação de massa, 

propagandas, etc. As crianças se interessam desde muito cedo pela escrita tentando 

compreender atos dos adultos nas práticas comunicativas orais e escritas, isso muito 

antes de apresentarmos formalmente a escrita para ela.  

As práticas de leitura e escrita nessa fase terão significado quando o educador 

demonstrar-se interessado, pois é ele quem empresta sua voz nas leituras e se 

torna escriba nas escritas coletivas, é através do olhar competente do docente que a 

criança se reconhecerá. É o educador quem irá apoiá-la em suas hipóteses, 

ajudando a organizar suas reflexões sobre a linguagem oral e escrita. 

O trabalho com a linguagem deve contar com as expectativas de 

aprendizagens, são elas: comunicação do cotidiano, rodas de conversa, brincadeiras 

com as palavras, conhecer narrativas literárias e desenvolver comportamentos 

leitores, usos e práticas da linguagem escrita, leitura e escrita do próprio nome e 

escrita espontânea, tendo ou não o professor como escriba. Essas atividades devem 

estar presentes tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental. 
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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

1. COMUNICAÇÃO DO COTIDIANO: comunicar-se com diferentes 

propósitos, pedir algo, contar algo, informar fatos, descrever, narrar, explicar, 

transmitir uma informação ao outro, contar fatos passados, manifestar opiniões, 

expressar sentimentos ou emoções, etc. 

2. RODA DE CONVERSA: momento em que a criança demonstra 

competências linguísticas: descrever, relatar, argumentar, ouvir o outro, dar 

opiniões, etc. 

3. BRINCADEIRAS COM PALAVRAS: o vasto repertório de brincadeiras, 

cantigas, quadrinhas e demais textos de tradição oral brasileira são fontes 

inesgotáveis de prazer para as crianças e de informações sobre a grafia das 

palavras e seus usos.  

4- CONHECER DIVERSOS GÊNEROS 

LITERÁRIOS E DESENVOLVER 

COMPORTAMENTO LEITOR: O adulto deverá ler 

para as crianças diferentes textos: poemas, 

notícias, parlendas, narrativas, receitas, regras do 

jogo, entre outros. Propor atividades nas quais a 

criança “leia sem saber ler convencionalmente”, encontre seu próprio nome, observe 

e manuseie diferentes fontes de textos como livros, revistas, gibis, jornais. O 

importante é tornar a leitura uma atividade lúdica para a criança.  

“É de grande importância o acesso, por meio da leitura pelo professor, a 

diversos tipos de materiais escritos, uma vez que isso possibilita às crianças o 

contato com práticas culturais mediadas pela escrita. Comunicar práticas de leitura 

permite colocar as crianças no papel de “leitoras”, que podem relacionar a 

linguagem com os textos, os gêneros e os portadores sobre os quais eles se 

apresentam: livros, bilhetes, revistas, cartas, jornais etc.” (Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil, volume 3, página 141). 

5- LEITURA E ESCRITA DO PRÓPRIO NOME (escrita a partir dos 4 

anos): Atividade diárias que envolvam a escrita e a observação do próprio nome e 
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que viabilizem à criança apropriarem-se da escrita convencional progressivamente. 

São exemplos as atividades com crachás, listas de nomes exposta na sala, quebra-

cabeça, jogo da memória, dominós e tentativas de escrita do nome. 

6- ESCRITA ESPONTÂNEA (a partir dos 4 anos): As tentativas de escrita 

devem ser diárias, as crianças devem escrever de forma espontânea, porém com 

significado, com objetivos claros. A oralidade é a base na qual a escrita deve se 

pautar. As crianças devem ser instigadas a realizarem, com a ajuda do adulto,  

reescrita de histórias, escrita de cartas, notícias, convites, poemas e outros tantos 

textos que devem conhecer muito bem anteriormente, pela oralidade. Essas 

atividades devem ser momentos de reflexão e desenvolvimento para a criança, 

momento em que se lançam a escrever o que já sabem muito bem falar e entendem 

o significado do que estão fazendo antes mesmo de se apropriarem da escrita 

convencional. Esse processo levará a criança a avançar nesse sentido. 

 

“Nas atividades de escrita, parte-se do pressuposto que as 

crianças se apropriam dos conteúdos, transformando-os em 

conhecimento próprio em situações de uso, quando têm problemas a 

resolver e precisam colocar em jogo tudo o que sabem para fazer o 

melhor que podem.” (Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, volume 3, página 148). 

 

 

CONDIÇÕES DIDÁTICAS PARA AS SITUAÇÕES DE LEITURA DO ALUNO 

Para que os alunos tenham possibilidade de ler, sem que ainda tenham o 

domínio da leitura convencional, é preciso ter o máximo de informações sobre o 

texto proposto. Esse conhecimento permitirá que façam antecipações pertinentes 

sobre o que pode estar escrito e verifiquem se tais antecipações são adequadas, 

sendo os textos de memória os mais adequados para essa prática, pois, os mesmos 

são antigas manifestações da cultura popular e universalmente conhecidos. Entre 
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eles: as adivinhas, as cantigas de roda, as parlendas, travas língua, os poemas e 

canções. 

 

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM DA LEITURA: 

 Organizar os versos de uma parlenda conhecida, através de figuras 

representando a parlenda. 

 Participar da elaboração de listas e consequentemente poderem 

realizar a leitura de textos memorizados. 

 Preencher cruzadinhas em que conte com um banco de palavras para 

consulta. 

  Garantir a leitura feita pelo educador das regras de uma nova 

brincadeira. 

  Fazer leitura de texto instrucional para confecção de um brinquedo. 

 Organizar um mural para a troca de leitura entre as salas. 

 Promover indicações literárias de criança para criança, de turma para 

turma. 

 Organizar mostras de livros de um mesmo autor para divulgar as 

preferências da turma. 

 Confeccionar coletâneas das histórias favoritas, para que todos tenham 

acesso ao texto. 

 Organizar painéis informativos sobre o movimento e as novidades da 

biblioteca da escola 

 Incentivar troca de livros e revistas etc. 

 

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM DA ESCRITA 

Para aprender a escrever, não basta compreender o sistema de escrita 

alfabético. Escrever envolve dominar o processo de produção de um texto, o que 

implica conhecer as diferentes possibilidades da linguagem, dependendo daquilo 
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que se tem a intenção de comunicar e para quem. Envolve também dominar 

algumas práticas comuns aos escritores, tais como: planejar o que vai escrever e 

interromper sua escrita para reler o que foi escrito. 

Quando ainda não dominam o funcionamento do sistema de alfabético, os 

alunos podem produzir textos e contarem com o educador como escriba daquilo que 

ditam. 

 Ditar para o educador um bilhete coletivo. 

  Escrever uma carta para: autor do livro lido na classe, carta para 

diretora, colegas de outra classe, carta para o colega que esta faltando às aulas, 

etc. 

 Entrevistar com diversos fins, os pais sobre brincadeiras, cantigas, etc. 

 Recorrer ao alfabeto exposto na sala, cartaz de nomes, listas diversas 

para escrever em situações de prática social. 

 Produzir listas em contextos necessários a uma comunicação social 

(lista de brincadeiras preferidas, etc.). 

 Arriscar a escrever seguindo sua hipótese (escrita espontânea). 

 Elaborar convites. 

 Produzir escrita do título de uma história, brincadeira, etc. com análise 

coletiva; 

 Elaborar fichas (regras de brincadeiras, descrição de animais, etc.). 

 Desenhar e legendar em duplas (por exemplo, sobre a brincadeira 

aprendida). 

 Escrever em dupla uma regra de brincadeira, nome de uma história, 

nome do colega etc. 

 

 

MODELO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

“A concepção de aprendizagem que embasa este e os demais documentos 

orientadores da rede municipal pressupõe que o conhecimento não é concebido 
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como uma cópia do real e assimilado pela relação direta do sujeito com o objeto de 

conhecimento, mas, produto de uma atividade mental por parte de quem aprende 

que organiza e integra informações e novos conhecimentos aos já existentes, 

construindo relações entre eles.” (Guia de planejamento e orientação didática do 

programa ler e escrever, volume I). 

Esse modelo de aprendizagem vem ao encontro de nossas aspirações, onde 

se leva em conta a concepção de aprendizagem e se prioriza a problematização de 

atividades oferecidas aos alunos, levando em conta o esforço que os mesmos 

precisam para se apropriar do conhecimento. O papel do docente como articulador 

entre a aprendizagem, o aprendiz e o conteúdo significativo é a intervenção didática, 

fazendo com que o educando, além do conteúdo das diversas áreas do 

conhecimento, saiba conviver consigo próprio e com os colegas. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DA ROTINA E AS MODALIDADES ORGANIZATIVAS DO 

TEMPO DIDÁTICO 

 

A Educação Infantil em seu Referencial Curricular Nacional, propõe que a 

organização contemple: 

  Atividades permanentes 

  Sequência de atividades 

  Projetos 

  Cantos de atividades diversificadas. 

 

 

Abaixo, inserimos uma tabela, organizada a partir do texto: “É possível ler na 

escola?”, de Delia Lerner, em: Ler e escrever na escola – o real, o possível e o 

necessário. (Porto Alegre: Artmed, 2002, p.73-87), que retoma e facilita o 

entendimento sobre essas diferentes modalidades organizativas do trabalho, 

lembrando que algumas situações didáticas não cabem para a Educação Infantil. 
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ATIVIDADES 

SEQUENCIADAS  

ATIVIDADES 

PERMANENTES  
PROJETOS  

ATIVIDADES 

INDEPENDENTES  

São situações 

didáticas articuladas, que 

possuem uma seqüência 

de realização cujo 

principal critério é o nível 

de dificuldade – há uma 

progressão de desafios a 

serem enfrentados pelos 

alunos para que 

construam um 

determinado 

conhecimento. 

São situações 

didáticas propostas com 

regularidade, cujo 

objetivo é constituir 

atitudes, desenvolver 

hábitos etc. Por exemplo: 

para promover o gosto 

de ler e escrever, 

desenvolver atitudes e 

procedimentos que 

leitores e escritores 

desenvolvem a partir da 

prática de leitura e 

escrita.  

São situações 

didáticas que se 

articulam em função de 

um objetivo (situação-

problema) e de um 

produto final. 

Contextualizam as 

atividades de linguagem 

oral e escrita (ler, 

escrever, estudar, 

pesquisar) e podem ser 

interdisciplinares.  

São situações 

ocasionais em que 

algum conteúdo 

significativo é trabalhado 

sem que tenha relação 

direta com o que está 

sendo desenvolvido nas 

outras atividades ou 

projetos, ou situações 

de sistematização de 

algum conhecimento 

estudado em outras 

atividades ou projetos.  

Tempo de 

duração: Variável.  

Tempo de 

duração: Repetem-se 

de forma sistemática e 

previsível – semanal, 

quinzenal ou 

mensalmente.  

Tempo de 

duração: Depende dos 

objetivos propostos – 

podem ser dias ou 

meses. Quando de longa 

duração, os projetos 

permitem o planejamento 

de suas etapas e a 

distribuição do tempo 

com os alunos.  

Tempo de 

duração: Variável, mas 

normalmente trata-se de 

uma atividade única.  

Característica 

básica: Funcionam de 

forma parecida com os 

projetos e podem 

Característica 

básica: A marca 

principal dessas 

situações é a 

Característica 

básica: Ter uma 

finalidade compartilhada 

por todos os envolvidos, 

Característica 

básica: Tratam de 

conteúdos significativos, 

ainda que não façam 
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integrá-los, mas o 

produto final é apenas 

uma atividade de 

sistematização / 

fechamento.  

regularidade e, por isso, 

possibilita contato 

intenso com um tipo de 

texto, autor, assunto etc.  

que se expressa na 

realização de um produto 

final, cuja construção 

desencadeou o projeto.  

parte do currículo da 

série, ou sistematizam 

conhecimentos 

estudados.  

Exemplos de 

situações didáticas: 

Atividades de ortografia, 

gramática, de 

aprendizagem sobre um 

gênero ou portador 

textual, de multiplicação, 

divisão etc. (ou seja, 

conteúdos que não 

poderiam ser aprendidos 

em uma única atividade 

– mas em várias, e nem 

necessitariam compor 

um projeto).  

Exemplos de 

situações didáticas: 

Roda de biblioteca, 

leitura compartilhada, 

roda de notícias, roda de 

curiosidades científicas, 

situações diárias de 

escrita para registrar e 

organizar conteúdos em 

estudo, cópia da lição de 

casa, realização das 

atividades propostas etc.  

Exemplos de 

situações didáticas: 

Confecção de um livro 

sobre um tema 

pesquisado e/ou 

composto de textos de 

um gênero estudado, 

confecção de cartazes, 

mural, folheto 

informativo, recital de 

poemas, leitura em voz 

alta de contos para um 

determinado público etc.  

Exemplos de 

situações didáticas: 

Discussão sobre um 

tema debatido na mídia, 

leitura de um conto, 

notícia ou poema trazido 

por um aluno, escrita de 

uma carta para um 

colega ausente, 

sistematização de 

conhecimentos 

estudados em uma 

sequência de atividades 

etc.  
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Para tratarmos de como a aprendizagem pode ocorrer e de como proceder 

para facilitá-la é preciso esclarecer algumas concepções sobre o desenvolvimento 

infantil.  

Ao nascer a criança traz consigo uma bagagem de definições: traços físicos, 

sexo definido, algumas capacidades de realizações e de aprendizagem. Essa 

aprendizagem ocorre durante todo o seu desenvolvimento como ser humano e 

algumas etapas podem ser previstas, como por exemplo, o andar e o falar. Essa 

bagagem trazida desde o nascimento é extremamente importante para a 

aprendizagem infantil, porém a aprendizagem não depende só dela. O meio que a 

criança está inserida tem fundamental importância, pois através do que lhe é 

proporcionado a criança pode superar seus limites ou não. 

“O desenvolvimento da espécie humana é, portanto, resultado de uma 

interação entre o programa de maturação (inscrito geneticamente) e a estimulação 

social e pessoal que a criança recebe das pessoas que a cuidam. Logo, entendemos 

que os aspectos psicológicos do desenvolvimento não estão predeterminados, mas 

são adquiridos mediante a interação com o meio físico e social que envolve a 

criança desde seu nascimento ” (Bassedas, Huguet e Solé, pág. 23) 

Para Piaget2, a criança aprende não somente pelo que traz em sua carga 

genética mas também por sua interação com o mundo que a cerca, a experiência 

que tem com o que encontra em seu meio.  A relação da criança com o objeto está 

atrelada ao processo de maturação de seu organismo, ao que vai experimentar com 

esse objeto, sua vivência e sobretudo a equilibração de seu organismo ao meio. 

"O conhecimento não procede nem da experiência única dos objetos nem de 

uma programação inata pré-formada no sujeito, mas de construções sucessivas com 

elaborações constantes de estruturas novas" (Piaget, 1976 apud Freitas 2000:64) 

                                                             
2 
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Não se trata de pretensão de resumir o pensamento de Piaget nessas poucas 

linhas, mas sim de salientarmos aqui sua colaboração para compreendermos o 

desenvolvimento infantil, para que possamos olhar para a criança de maneira global, 

considerando também seu aspecto biológico. Entendemos esse aspecto como muito 

importante para a aprendizagem, mas não como pré-requisito para esta. Nesse 

sentido, compreende-se a maturação biológica como um fator que acompanha o 

desenvolvimento psíquico, físico e cognitivo da criança e, pensando especificamente 

na transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, essa deve ser vista 

como o desenvolvimento dessas potencialidades e não como mero treino de 

exercícios e/ ou testes de prontidão para o ingresso no Ensino Fundamental. 

“Isso ilustra claramente ao desenvolvimento, no sentido de entender que 

primeiro se desenvolve uma série de capacidades cognitivas e depois se pode iniciar 

o ensino de conceitos que envolvam tais capacidades” (Bassedas, Huguet e Solé, 

pág. 23). 

Com a colaboração sociointeracionista de Vygotsky para compreendermos a 

aprendizagem, temos que entender que o desenvolvimento humano se dá nas 

relações de  trocas entre parceiros sociais, através de processos de interação e 

mediação.  

Para Vygotsky, a relação entre pensamento e linguagem é estreita. A 

linguagem (verbal, gestual e escrita) é nosso instrumento de relação com os outros 

e, por isso, é importantíssima na nossa constituição como sujeitos. Além disso, é 

através da linguagem que aprendemos a pensar. (Ribeiro, 2005). 

Daí a importância do desenvolvimento da linguagem na Educação Infantil e no 

primeiro ano do Ensino Fundamental. 

Como consideramos a criança em sua globalidade, elencaremos a seguir as 

três grandes áreas de desenvolvimento segundo Bassedas, área motora, área 

cognitiva e área afetiva. 

Para Bassedas, a área motora engloba tudo o que se refere ao corpo humano, 

a área cognitiva corresponde às capacidades de compreender e atuar no mundo, 

resolvendo situações e desafios, considerando as capacidades relacionadas à 
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linguagem e a área afetiva aborda a relação intrapessoal, a interpessoal, a atuação 

e inserção social. 

 Área Motora: inclui tudo aquilo que se relaciona com a capacidade de 

movimento do corpo humano, (...) 

 Área cognitiva: aborda as capacidades que permitem compreender o mundo 

(...) 

 Área afetiva: engloba os aspectos relacionados com as possibilidades de 

sentir-se bem consigo mesmo (equilíbrio pessoal), o que permite confrontar-

se com situações e pessoas novas (relação interpessoal) e ir estabelecendo 

relações cada vez mais alheias, distanciadas, bem como atuar no mundo que 

o rodeia (atuação e inserção social).”  (Bassedas,Huguet e Solé, pág. 31) 

Para as crianças de 5 a 6 anos, na fase de transição, é preciso proporcionar 

situações de aprendizagens que garantam seu desenvolvimento global e o 

movimento deve estar em foco em grande parte dessas atividades.  

“Nessa faixa etária constata-se uma ampliação do repertório de gestos 

instrumentais, os quais contam com progressiva precisão. Atos que exigem 

coordenação de vários segmentos motores e o ajuste a objetos específicos, como 

recortar, colar, encaixar pequenas peças etc., sofisticam-se. Ao lado disso, 

permanece a tendência lúdica da motricidade, sendo muito comum que as crianças, 

durante a realização de uma atividade, desviem a direção de seu gesto; é o caso, 

por exemplo, da criança que está recortando e que de repente põe-se a brincar com 

a tesoura, transformando-a num avião, numa espada etc.” (Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil. MEC/SEF, 1998, vol. 3 p. 24) 

Ainda segundo o Referencial podemos perceber a atenção voltada, nessa faixa 

etária, para alguns recursos relacionados ao desenvolvimento do corpo. 

É necessário garantir situações nas quais será possível desenvolver  

capacidades e repertórios próprios baseados na realidade da criança e no meio em 

que vive.  

“As brincadeiras que compõem o repertório infantil e que variam conforme a 

cultura regional, apresentam-se como oportunidades privilegiadas para desenvolver 
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habilidades no plano motor, como empinar pipas, jogar bolinhas de gude, atirar com 

estilingue, pular amarelinha etc.” (Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil. MEC/SEF, 1998, vol. 3 p.25) 

Enfim, para conhecer o desenvolvimento infantil, faz-se necessário muito 

estudo e pesquisa por parte do educador. Aqui fica nossa intenção de chamar à 

atenção para com esse aspecto e de garantir que a criança de 5 e 6 anos será 

atendida tanto na Educação Infantil como no Ensino Fundamental como uma criança 

dessa faixa etária. 

 

 

MATRIZ CURRICULAR 

As propostas Curriculares da Educação Infantil devem garantir que as crianças 

tenham experiências variadas com as diversas linguagens, reconhecendo que o 

mundo no qual estão inseridas por força da própria cultura é amplamente marcado 

por imagens, sons, falas e escritas. 

Nesse processo, é preciso valorizar o lúdico, as brincadeiras e as culturas 

infantis. (DCNEI,2013- p 93) 

 

 

 

HABILIDADES DENTRO DAS DIFERENTES LINGUAGENS E MEDIAÇÃO DO 

PROFESSOR. 

 

NÍVEL DE ENSINO: INFANTIL I e II 

HABILIDADES: FALAR, ESCUTAR, LER 

E ESCREVER 

AÇÕES E INTERVENÇÕES DO 

PROFESSOR 

Expressar oralmente: para conversar, brincar, 

comunicar, seus desejos, sentimentos, 

preferências, ideias e pensamentos, na 

diversidade de ações diárias. 

Criar situações em que as crianças possam 

expressar-se oralmente, dar atenção, atribuir 

sentido, reconhecer e valorizar sua fala. 

Compreender o constante “burburinho” da sala de 

aula, pois ele é revelador do que dialogam. 

Relatar fatos que compõe episódios cotidianos, Solicitar relatos sobre episódios do cotidiano, dar 
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ainda que com apoio de recursos e ou do 

professor. 

importância ao comentário de cada um, 

considerando a criança um interlocutor real, 

responder ou comentar com coerência, sem fazer 

julgamentos, estabelecendo assim uma ponte entre 

a fala da criança e do adulto.  

Escutar atentamente o que os colegas falam, 

através da roda de conversa, respeitar opiniões, 

e o momento da fala de cada par, assim como 

sua própria fala, verbalizar e conseguir estruturar 

suas ideias e pensamentos.  

Criar situações em que as crianças tenham que ouvir 

os colegas, para exercitarem a fala, perguntar, expor 

suas ideias, dúvidas e descobertas, ampliando seu 

vocabulário, aprendendo a olhar, a ouvir os amigos, 

a valorizar o coletivo e a troca de aprendizagem. 

Comentar notícias veiculadas em diferentes 

mídias: rádio, televisão, internet, jornais, revistas 

etc. 

Ler para crianças notícias interessantes e solicitar 

comentários pessoais: matérias e reportagens, 

artigos selecionados pela professora ou pela família. 

Usar o repertório de textos de tradição oral, tais 

como parlendas, quadrinhas e adivinhas, para 

brincar e jogar. 

Ler e ensinar para os alunos, quadrinhas, adivinhas, 

cantar ou entoar canções, declamar poesias, dizer 

parlendas, textos de brincadeiras infantis etc. 

Reconhecer e utilizar rimas em suas 

brincadeiras. 

Tornar observável para as crianças as rimas e 

repetições. 

Identificar e distinguir parlendas, quadrinhas, 

adivinhas contos clássicos ou de fadas, fábulas, 

literatura de cordel e outros textos de tradição 

oral, receitas, cartas, bilhetes apresentados pelo 

professor. 

Oferecer oportunidades frequentes de contato com 

diferentes suportes de texto: jornalísticos, revistas, 

poemas, poesias, folclóricos, jornalísticos, narrativos, 

descritivos, tornando observáveis as características 

linguísticas, estruturais e função social e sendo o 

professor mediador desta função. 

Participar da roda de conversa para expressar 

seus pensamentos, tendo o educador como 

mediador da oralidade, da interação e da 

aprendizagem. 

Contextualizar a fala através das situações rotineiras 

em que a criança participe pedindo informações ou 

solicitações a outros professores, funcionários, pais 

ou as crianças. Elaborar coletivamente cartas, 

pedidos, avisos, recados ou convites, a diversos 

segmentos da escola ou fora dela, trabalhando 

assim o uso de perguntas, expressões de cortesia e 

formas de iniciar conversação. Cuidar para que 

todos participem 

Localizar palavras num texto que sabe de 

memória, tais como as brincadeiras cantadas, 

adivinhas, quadrinhas, parlendas e demais textos 

do repertório da tradição oral. 

Propor atividades solicitando que a criança diga 

onde está escrita determinada expressão e ou 

palavra em textos conhecidos. 
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Localizar um nome específico numa lista de 

palavras do mesmo campo semântico (nomes, 

ingredientes de uma receita, peças de jogo, etc) 

Realizar atividades que envolvam a identificação de 

nomes das crianças da sala e de nomes em 

diferentes listas, usando práticas sociais tais como 

chamadas, elaboração de lista de material para festa 

etc. 

Escutar atentamente. Fazer comentários sobre a 

trama, os personagens e cenários. Relembrar 

trechos. Conseguir relacionar as ilustrações com 

trechos da história. 

Ler narrativas, contos, lendas, fábulas, parábolas, 

literatura de cordel  para as crianças, tornando 

observáveis as linguagens próprias a este tipo. 

Recontar histórias conhecidas, recuperando 

algumas características da linguagem do texto 

lido pela professora, amigos ou da sua vivência.  

Oferecer a criança apoio de diversos elementos 

como; figuras que  acompanham a história , 

diagramação, conhecimentos prévios sobre o 

assunto, usar: embalagens comerciais,  folhetos de 

propaganda,  histórias em quadrinhos, imagem ou 

foto,  marca ou  logotipo, ajudando assim a lembrar o 

conteúdo. 

Apreciar a leitura feita pela professora e 

comentar suas preferências, por diversos tipos de 

textos.  

Ler para as crianças diferentes tipos de livros e 

textos tornando observáveis os procedimentos de 

leitura para cada tipo de texto. (poemas, trava-

línguas, parlendas) 

Emitir comentários pessoais e opinativos sobre o 

texto lido. 

Planejar situações de Roda de biblioteca e Produção 

oral com destino escrito, usando o professor como 

escriba, texto coletivo com a sala. 

Familiarizar-se com os gêneros textuais.  Apresentar diversos gêneros textuais de maneira 

criativa. 

Antecipar significados de um texto escrito. Criar oportunidade de escrever coletivamente 

contos, tornando observáveis suas características. 

Inclusão: Ampliar o universo cultural, conhecer e 

aprender a respeitar os alunos de necessidades 

especiais, amigos por exemplo: com deficiência 

auditiva ou portadores de paralisia cerebral, 

autistas, etc.  

Desenvolver a sociabilidade, a comunicação com 

recursos variados.  

Integrar todo o grupo com os alunos de 

necessidades especiais, inclusive na roda de 

conversa, para que ele desenvolva um modo 

particular de se comunicar com o grupo. Buscar 

entender e valorizar as diferentes possibilidades de 

expressão dos alunos. Trabalhar paralelamente com 

a família o entendimento da necessidade especial e 

suas intervenções (entender uso de aparelhos e 

orientações de técnicos especialistas) Se necessário 

ter um atendimento especializado. 
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Associar as letras ao próprio nome e aos dos 

colegas. 

Criar situações de aprendizagens das letras de 

maneira lúdica. 

Escrever o nome próprio e o de seus colegas 

onde isto se faz necessário. 

Proporcionar a utilização da escrita do nome em 

diversas situações. 

Localizar o nome de um colega (ou o dele) na 

lista de alunos da classe. 

Proporcionar situações onde se faça necessário a 

leitura e a escrita do nome. 

Familiarizar-se com as letras do alfabeto exposto 

na sala e em outras situações de prática social. 

Proporcionar momentos lúdicos e de aprendizagem 

significativa. 

Escrever espontaneamente de acordo com sua 

hipótese de escrita. 

 

 

 

 

ROTINA 

 

 

 A rotina é um fator de extrema importância para o ambiente escolar. 

 

“... o estabelecimento de uma rotina de trabalho com a classe cumpre a 

função de organizar o tempo que as crianças passam na escola”. 

Paula Stella no texto “A História de uma Classe”: 

 

A rotina de uma classe ou de uma unidade escolar deve ser planejada 

mediante as características e necessidades do grupo de crianças para que seja 

adequada e contribua para a formação das mesmas, sendo um instrumento que 

facilita a dinâmica da aprendizagem e a organização do tempo. 

Uma rotina que contribua para que as crianças sintam-se seguras e autônomas 

deve contar em seu planejamento com flexibilidade, diversidade e regularidade. 

Flexibilidade em atender as possíveis alterações que podem ocorrer em rotinas 

estabelecidas, diversidade em comtemplar várias características pertinentes ao 

grupo ao qual a rotina está inserida e regularidade em proporcionar situações que 

ofereçam estabilidade e segurança às crianças.  
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O que é rotina? 

A rotina é a gestão do tempo com as diferentes atividades realizadas como 

meio de garantir qualidade na prática pedagógica, prática essa focada no 

desenvolvimento integral da criança, com o intuito de organizar as atividades 

baseadas nos conteúdos propostos, portanto essas atividades deverão ser 

previamente pensadas pelo educador, pelo gestor ou por qualquer profissional de 

Educação Infantil, sem distinção entre cuidar e educar. O planejamento e a 

organização de todo o trabalho desenvolvido com as crianças deve ser pautado na 

rotina.  

Rotina não quer dizer algo estático, imutável e desgastante, pelo contrário, 

embora o nome possa sugerir outros significados, rotina na Educação Infantil é 

exatamente o oposto de tudo isso. A rotina deve ser regular e flexível, atender ao 

mesmo tempo os objetivos do educador e considerar o educando como participante 

ativo, ou seja, seu interesse deve ser levado em conta. A constância das atividades 

garante o avanço da aprendizagem, dá continuidade ao trabalho realizado, gera 

segurança à criança e torna possível a avaliação por parte do educador do resultado 

desse trabalho. Porém, atividades de algum projeto, de alguma data comemorativa 

ou mesmo um acontecimento não esperado como uma chuva forte, um circo que 

chegou à cidade e se instalou ao lado da escola, a morte de alguém ou uma 

epidemia podem modificar as atividades que estavam preparadas para aquele dia. 

Daí então a importância da flexibilidade. Deixemos claro que esse dinamismo não se 

refere aos improvisos diários de um trabalho não planejado. Essa flexibilidade está 

voltada às atividades pertinentes que antes faziam parte do planejamento e 

precisaram ser modificadas, e não à falta de planejamento. 

A rotina na Educação Infantil refere-se muito mais ao sentido de planejar as 

atividades, considerando a turma em sua faixa etária, suas experiências, o local, os 

materiais disponíveis, a proposta pedagógica, o tempo que a criança passa naquele 

local, a comunidade em que essa criança vive do que um esquema que corresponda 

apenas ao olhar do adulto.  

“A rotina representa, também, a estrutura sobre a qual será organizado o 

tempo didático, ou seja, o tempo de trabalho educativo realizado com as crianças. A 
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rotina deve envolver os cuidados, as brincadeiras e as situações de aprendizagens 

orientadas.” (RCNEI, vol. 1, pág. 54). 

Outro aspecto que devemos levar em consideração é que a rotina não é algo 

que ocorre apenas com o trabalho do educador diretamente com sua turma, 

tratamos da rotina que engloba todas as ações da criança durante o tempo que está 

na unidade de Educação Infantil. 

Essa gestão de tempo visa estruturar as atividades e ao mesmo tempo 

envolver as crianças, instigando-as à autonomia e transmitindo-lhes segurança. 

Essa segurança é resultado da regularidade das atividades, que conforme vão 

sendo desenvolvidas, fazem com que as crianças tomem consciência das situações 

cotidianas e assim entendam a sequência. Por exemplo, a criança na “roda de 

conversa” já sabe que depois do lanche realizam a escovação e que depois do 

parque vão ao banheiro para lavar as mãos. Sendo assim, passam a conhecer suas 

atividades, têm consciência do que vai acontecer ali e isso transmite segurança, pois 

a insegurança pode ser resultado do desconhecido e do novo. Sentimos 

insegurança para fazer aquilo que não somos muito experientes, já para o que 

temos experiência fazemos sem problemas. 

“As rotinas atuam como organizadoras estruturais das experiências 

cotidianas, pois esclarecem a estrutura e possibilitam o domínio do processo a 

ser seguido e ainda substituem a incerteza do futuro por um esquema fácil de 

assumir. O cotidiano passa então a ser algo previsível, o que tem importantes 

efeitos sobre a segurança e a autonomia da criança…”  

Miguel Zabalza 

 

 

 

Como elaborar uma rotina? 

Para organizar a rotina da criança deve-se pensar em todos os momentos 

desde a entrada até a saída, em todos os adultos que participarão desses 

momentos nos espaços e materiais. A rotina deve ser elaborada baseando-se nas 

seguintes considerações: 
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 Todos os profissionais devem conhecer a importância da rotina e participar 

ativamente de sua elaboração, revisão e desenvolvimento; Devemos sempre 

rever a rotina, pois, muitas vezes, aquilo que foi colocado no papel ao ser 

colocado em prática toma outra proporção, ou o que deu certo para um grupo 

pode não dar certo para outro. É muito importante ouvir todos os que fazem 

parte dessa rotina, então todos os educadores devem fazer registros no 

decorrer desta para contribuir quando se fizer necessária uma revisão. 

 O tempo dever ser pensado e organizado para diminuir a ociosidade, 

buscando sua otimização, viabilizando melhor aproveitamento do tempo. Aqui 

otimização não se refere à quantidade de atividades realizadas e sim ao 

aproveitamento com boa qualidade do tempo respeitando a criança como 

criança e os seus interesses. 

 As necessidades de cada criança e/ou de cada turma; 

 Valorização comum entre as atividades realizadas pelo professor e as 

realizadas por outro profissional, ou seja, o trabalho realizado pelos auxiliares, 

pela equipe da cozinha, da limpeza, também deve ser valorizadas ao elaborar 

a rotina; 

 Os objetivos da Unidade de Educação Infantil assim como os de cada 

atividade;  

 Observação e registro diversificados referentes à rotina; 

 Repensar a rotina segundo esses registros realizados por todos os 

envolvidos: professores, auxiliares e demais profissionais; 

 Atividades realizadas nos diferentes espaços como salas, pátios, parques, 

etc.; 

 Atividades permanentes e variáveis, a rotina deve contemplar todas as formas 

de modalidades organizativas; 

 Atividades realizadas com outras turmas, em subgrupos, com turmas de 

outras escolas, etc.; 

 Crianças como agentes ativos (ajudante do dia, por exemplo); 

 A acolhida das crianças deve ter um momento especial na rotina; 
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 É importante ter imagens (fotos, desenhos, recortes, etc.) que representem a 

sequência das atividades e qual está sendo desenvolvida naquele momento, 

por exemplo, um cartaz interativo que se monta com as crianças no início do 

dia e expõem-se as atividades daquele dia, permitindo à criança localizar qual 

atividade está sendo realizada naquele momento, quais já foram e quais 

ainda estão por vir. 

 A rotina deve ser relacionada aos dias da semana, por exemplo, é importante 

a criança saber que se hoje é terça-feira é dia de visitar a biblioteca, se hoje é 

sexta-feira então amanhã não é dia de ir à escola, e que hoje tem atividades 

na horta, pois é quarta-feira. 

 

Qual a importância da rotina para a criança?  E para o educador? 

A importância da rotina para a criança é que ela vai sentir segurança por 

entender a sequência habitual das atividades desenvolvidas no período que 

estiverem na escola e assim vão se tornando mais autônomas. 

Por exemplo, as crianças sabem que logo que chegam à escola vão para o 

refeitório tomar o café, em seguida para a sala já se sentam em círculo para a 

hora da leitura e logo após já sabem que é a hora do parque, quer dizer que 

existe uma sequência e assim elas vão se adaptando e entendendo sua rotina na 

escola. 

Para o educador a rotina é de extrema importância, pois através dela é que 

ele vai planejar suas atividades dentro do seu projeto durante o ano letivo. Por 

exemplo, o educador tem que levar as crianças, de acordo com seu plano, na 

brinquedoteca, na área externa ou no mural de azulejos, então na hora de 

preparar suas aulas, ele já vai especificar esse momento. O mesmo deve ser 

feito com as demais propostas para o desenvolvimento da aprendizagem das 

crianças. 
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Por que a rotina se faz necessária no ambiente escolar? 

 No ambiente escolar, a rotina é fundamental, pois assim é que se 

consegue organizar o tempo para cada turma dentro dos diversos espaços da 

escola.  

É preciso entender que a escola tem outros espaços além da sala de aula 

como o refeitório, o parque, o pátio enfim, lugares comuns a todos.  Com base 

nisso é necessário ter uma rotina institucional para que todos possam aproveitar 

da melhor maneira possível esses lugares. 

A rotina institucional deve ser elaborada em parceria entre diretores, 

coordenadores, professores e demais educadores da escola, visando à 

qualidade do ensino e o bom aproveitamento dos espaços. 

 

Como agir quando a rotina precisa ser modificada? 

 Rotina é um elemento de extrema importância na Educação Infantil, pois 

proporciona segurança e estabilidade, permitindo que a criança construa as 

próprias referências e desenvolva sua autonomia. 

Mas a palavra rotina não deve ser relacionada a uma severa disciplina. Toda 

e qualquer rotina pode ser flexível, pois esses anos escolares são importantes na 

vida da criança, ela está crescendo e desenvolvendo-se, novas necessidades, 

novos interesses, tais como um brinquedo ou brincadeira que deixou de ser 

interessante, a história preferida que foi trocada por outra, e dúvidas poderão 

surgir a todo instante. 

Dúvidas relacionadas com o estado emocional e/ ou físico da criança, por 

vezes, até por conta de espaço físico da 

escola, por condições climáticas, quando 

a rotina teve que ser alterada, porque foi 

planejada uma ida ao parque e choveu, 

quando uma atividade planejada teve 

que ser mudada porque uma criança 

está doente ou um funcionário da escola 

faltou, impossibilitando a realização da 
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mesma. 

O educador precisa estar atento e ser receptivo a essas eventuais 

circunstâncias, para modificar a aula prevista em função dessas necessidades 

emergenciais, de maneira afetiva, para que a criança sempre se sinta em um 

ambiente organizado e entenda que a rotina pode ser modificada. 

 

 

 

Como amenizar o impacto da mudança de rotina no processo de 

passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental? 

 

A rotina é um fator importante no ambiente escolar por proporcionar à 

criança sentimentos de segurança e estabilidade, além de garantir as 

experiências que a criança deve ter contato (de acordo com o currículo e do 

PPP). É possível destacar algumas situações importantes para o dia-a-dia na 

escola, que fazem parte da rotina na Educação Infantil e que devem ser mantidas 

no Ensino Fundamental, pois, além de dar segurança e estabilidade, estimulam a 

construção do conhecimento e amenizam o impacto sofrido pelas crianças na 

passagem de um ciclo para outro. 

Alguns momentos como a “Roda de Conversa”, “Hora da Higiene”, a “Roda 

de Leitura, a “Hora da Brincadeira”, o “Lanche” e a “Hora do Parque” são, entre 

outros, momentos que possibilitam a socialização, o desenvolvimento de hábitos 

e o fortalecimento de habilidades que contribuem para a formação global da 

criança. 

Como forma de atenuar o impacto na passagem da Educação Infantil para o 

Ensino Fundamental, também se faz necessária uma preparação com as crianças 

no sentido de não sofrerem com a mudança na rotina. 

Essa preparação pode acontecer com algumas medidas que farão com que 

a criança não se assuste com uma rotina diferente em um ambiente diferente. 

Medidas como, por exemplo, a organização e o cuidado com o próprio material 

escolar, como arrumar o estojo e guardar pertences na mochila, além do 
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agendamento de visitas às escolas de Ensino Fundamental do Município podem 

fazer a diferença no estabelecimento de uma rotina que seja prazerosa e que 

traga elementos interessantes pertencentes tanto à Educação Infantil quanto ao 

Ensino Fundamental. 

 

 

ESPAÇO 

 

Um assunto muito pertinente e relevante que é discutido no cotidiano da 

Educação Infantil é o espaço! Esse precisa ser organizado de maneira que estimule 

o desenvolvimento e crescimento da criança, possibilitando as interações diversas. 

Além de ser um universo rico em desafios, descobertas e possibilidades, precisa 

funcionar como mediador de aprendizagens, sempre pronto a atender as 

necessidades afetivas, fisiológicas e aquelas que estabelecem relação com a 

construção da autonomia e da socialização da criança. 

Algumas sugestões serão dadas, visando uma plena estimulação do 

desenvolvimento e crescimento da criança, uma experiência prática, objetiva e 

didática de educadores que trabalham no município de Potim, tendo em vista os 

espaços escolares internos e externos, a fim de que deixem marcas positivas na 

vida da criança.  

 

 

Como o espaço pode contribuir para a aprendizagem da criança? O que o 

espaço comunica sobre a proposta educativa da instituição? 

 

Ao longo do tempo o espaço escolar tem ganhado um novo conceito, antes 

apenas visto em sua dimensão física. Hoje, apesar de espaço e ambiente serem 

conceitos diretamente ligados, pode-se dizer que a expressão espaço diz respeito 

ao local onde são realizadas as atividades, composto pelos móveis, decoração e 

materiais didáticos. O termo ambiente refere-se ao conjunto já descrito do espaço 
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físico acompanhado das interações que são produzidas nesse meio, entre as 

pessoas envolvidas no processo, crianças e adultos. 

É reconhecida a importância que o espaço representa na aprendizagem e 

formação da criança, podendo promover ou até inibir o desenvolvimento dela. Para 

favorecer o desenvolvimento da criança, é importante que no espaço onde ela passa 

boa parte do seu tempo exista um universo de possibilidades que favoreça o ato de 

aprender e do cuidar, pois a escola é um local que intervém de forma a favorecer 

sempre a aprendizagem da criança. Por exemplo, uma sala com um canto de leitura 

ao alcance da criança, construirá no grupo, o hábito da leitura, ampliação de 

repertório literário, valorização, interesse e cuidado com esses valiosos portadores 

de cultura, aprendizagem, diversão e fantasia. A criança mais autônoma, apropriada 

desses valores e comportamentos, terá condições de fazer bom uso da biblioteca 

coletiva da escola, tendo um comportamento condizente com a sua real utilidade do 

livro, leitura e apreciação. 

A forma como o espaço escolar é cuidado e organizado, comunica o caráter 

formativo, inclusive as concepções e as ideias que a escola acredita e defende. 

Portanto, se faz necessário um esforço coletivo por parte dos funcionários que 

trabalham na escola, na tentativa de compreender que o objetivo principal de ter um 

ambiente como esse, é de oferecer a criança condições para que ela, de fato, 

cresça, se desenvolva e aprenda.  

A infraestrutura é essencial no desenvolvimento, devendo ser planejada de 

maneira que dê oportunidade para a criança desenvolver o controle sobre o espaço, 

fornecendo instalações físicas convenientes e materiais, a fim de que a criança 

satisfaça suas necessidades sem solicitar ajuda 

constantemente do adulto. Por exemplo, o 

bebedouro deve ficar à altura da criança. Em 

relação as noções de higiene, elas só podem ser 

ensinadas na prática, caso contrário fica muito vago 

para os pequenos. Ao usar o sanitário precisam de 

acesso ao papel higiênico, para aprenderem como 

se limpar e depois jogar o papel no lixo. E também 
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a dar descarga após terminar as suas necessidades, lavar as mãos com sabonete 

depois de usar os sanitários e antes das refeições e em outros momentos em que se 

faça necessário. 

A Educação Infantil deve ser vista como uma etapa em que é vital oferecer à 

criança constantemente orientações e ambientes estimulantes, que não imponham a 

cultura adulta, que descentralize a figura do adulto transformando-o num parceiro da 

criança a fim de que ela se sinta segura e confiante ao explorar o ambiente. Ao 

mesmo tempo tenha a oportunidade para contato social e momentos de privacidade. 

 

De que maneira o espaço pode informar para os pais sobre a 

aprendizagem das crianças? 

 

Sabe-se que dentro da escola, numa sociedade democrática, há uma busca e 

construção de novos conhecimentos, novas idéias e relações, portanto a escola 

deve ser um ambiente em que todos possam sentir-se seguros, acolhidos e 

respeitados. 

Neste contexto, é importante que os pais identifiquem na sala de aula, no pátio, 

na recepção da escola, entre outros espaços e através das intervenções que 

aparecem neles, o planejamento da equipe de professores, o compromisso e o 

cuidado na organização das atividades elaboradas. Corredores e recepção com 

painéis expondo trabalhos das crianças, quadro informativo com indicações das 

datas comemorativas, reuniões, rotinas da escola, fotos de alguma atividade 

realizada e fotos de situações cotidianas, comunicam aos pais como elas aprendem 

e se relacionam. Legendas, registros e pequenos bilhetinhos escritos pelo professor 

também comunicam sobre a aprendizagem das crianças.  

A sala de aula pode estar preparada com cantos, materiais, brinquedos 

organizados ao alcance da criança, atividades desafiadoras. 

O refeitório pode conter a rotina dos horários de alimentação, cardápio ilustrado 

com fichas dos nomes dos alimentos e os utensílios apropriados para a alimentação 

infantil. 
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O espaço da escola requer planejamento. Como podemos organizar esse 

espaço em “cantos ”para facilitar a aprendizagem? 

 

Organizar o espaço em “cantinhos” diversificados promove a autonomia da 

criança em relação a sua aprendizagem, e, a interação criança-criança e criança-

adulto, sendo o educador o mediador do grupo. 

As possibilidades de organização dos cantos são inúmeras e devem considerar 

a estrutura física da escola e suas características (ambientação sonora, iluminação, 

espaço para circulação da criança) e condições (brinquedos e mobiliário para 

acomodá-los, materiais variados, acessórios industrializados ou confeccionados na 

escola) para o planejamento quanto a reorganização deste espaço, favorecendo 

novas utilizações e vivencias. É importante ressaltar também a necessidade de 

delimitar os espaços de cada cantinho de maneira evidente, que oriente desta 

maneira as ações do grupo e também oferecer materiais que atendam a proposta de 

cada cantinho. 

Podemos tomar como exemplo o “cantinho da leitura”, que pode ser organizado 

utilizando almofadas delimitando o espaço e colocando ao alcance das crianças 

diversos materiais impressos (livros, revistas, jornais, histórias em quadrinhos etc.), 

distribuídos em baús, caixas, estantes ou até mesmo um tecido estendido no chão. 

Outra possibilidade é a organização do “cantinho faz de conta” utilizando pequenas 

araras com fantasias para delimitar o espaço e disponibilizando diferentes materiais 

que enriqueçam esta vivência. Uma sugestão interessante é o “cantinho da 

natureza”, podendo ser organizado com materiais naturais, tais como pedras, folhas, 

gravetos, areia, terras, argila a fim de futuras experiências e aprendizagens. 

 

Abaixo, acrescentamos tabelas que podem auxiliar no planejamento de cantos 

e espaços para crianças pequenas. Vale lembrar que o material foi retirado de um 

livro que trata do assunto com relação a crianças muito pequeninas. Mesmo assim, 

aqui há uma coletânea de boas ideias que envolvem, além dos brinquedos 

específicos para variadas brincadeiras, todo o aparato necessário para organizá-las. 
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Quais são as principais funções do espaço? O que as crianças aprendem 

com essa forma de organizar o espaço? 

 

O espaço é o local onde acontecerão encontros, trocas de experiências, 

discussões e interações entre as crianças, o educador e o mobiliário; sendo assim, 

requer organização e planejamento. É necessário que o educador proporcione um 

espaço que vise à descentralização de sua figura e tenha sentido a criança, 

oportunizando os seus movimentos corporais, tais como: subir, descer, correr, 

engatinhar, saltar, arrastar, empurrar e puxar objetos, enfim, com espaço para que 

as crianças se movimentem livremente e que seja adequado a sua idade, 

oferecendo segurança e incentivando a participação, de maneira mais segura e 

confiante, em seu próprio processo de aprendizagem.  

Esse espaço não é algo natural, mas sim, construído, pode ser transformado 

num local estimulante e acolhedor, porém, de trabalho organizado, sério e alegre. A 

construção desse espaço pode se dar inclusive com alguns pertences das crianças, 

a fim de que elas se sintam mais a vontade e criem uma relação afetiva com o 

espaço educacional. Por exemplo, a criança que frequenta a creche, a possibilidade 

dela ter o seu travesseiro, um lençol e uma coberta na escola, para preparar o seu 

cantinho na hora de dormir, ajudará na identificação do seu espaço. 

A criança precisa de um espaço que permita que ela aprenda com a própria 

ação, que funcione como um educador, oferecendo estímulo, apoio e aconchego. 

Um espaço planejado que permita a movimentação, podendo criar, construir e 

desconstruir, escolher, espalhar, jogar, criar, experimentar, fingir, tentar, errar, ler, 

fantasiar-se, permitindo interações em grupos pequenos ou grandes, a expressão de 

sentimentos e sensações como: proteção, carinho, raiva, saudades, emoção, 

alegria, curiosidade, etc. As demarcações desses espaços são importantes, para 

desenvolver na criança a noção espacial e o sentimento de domínio, controle e 

competência. 

No espaço externo, pode ser desenvolvido e incentivado o contato com a 

natureza, e com a estimulação dos sentidos, uma vez que ela nos proporciona 

diversas situações nos quais podemos estimulá-los, como por exemplo: o som dos 
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pássaros e da chuva, o cheiro da flor, observar o balanço de uma árvore e das 

folhas, sentir a textura de uma pedra, experimentar alguma verdura, enfim, podemos 

tê-la como aliada em várias situações de ensino aprendizagem. A possibilidade de 

levá-la para o espaço interno também é interessante, observar o plantar e nascer de 

uma flor em um vaso, janelas que permitam a visualização do céu, passarinhos, 

árvore, enfim, tudo que possa contribuir para esse processo. 

 

 

Quais aprendizagens os espaços da escola (ambientes internos e 

externos) podem favorecer? 

 

O espaço da escola pode auxiliar no desenvolvimento da autonomia, 

identidade pessoal, criatividade e espírito investigativo. 

“É essencial criar uma escola ou creche em que todos os integrantes se sintam 

acolhidos, um lugar que abra espaço às relações”. (Renaud, 2002.p.77) 

Permitir que a criança traga objetos de casa que tenham valor sentimental, 

além de desenvolver um vínculo afetivo, estreita a relação com o espaço escolar, 

favorecendo a individualidade, consequentemente, sua identidade. 

O espaço deve desenvolver a autonomia da criança. Um varal na altura da 

criança, onde ela mesma possa guardar suas atividades após o término, ajudará no 

cuidado, domínio e controle com os materiais. Usar o banheiro, acessar sua mochila 

e pertences pessoais, ter fácil acesso ao interruptor, maçaneta à altura, acesso ao 

papel higiênico, vaso sanitário e pia com tamanhos adequados, são situações que 

favorecem e estimulam a autonomia da criança. 

O ambiente externo deve ser uma extensão do ambiente interno, um espaço de 

interação, que proporcione oportunidades de exploração dos elementos da natureza.  

Onde acontece o contato com outros grupos, a liberdade e o autoconhecimento. 
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RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

 

As crianças têm direito de ser criadas e educadas no seio de suas 

famílias. O Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma, em seus termos, 

que a família é a primeira instituição social responsável pela efetivação dos 

direitos básicos das crianças. Cabe, portanto, às instituições estabelecerem 

um diálogo aberto com as famílias, considerando-as como parceiras e 

interlocutoras no processo educativo infantil (Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil, volume 1, p. 76). 

 

A escola e a família precisam estabelecer uma parceria para o pleno 

desenvolvimento das crianças, respeitando as faixas etárias e seus grupos. 

A escola deve conhecer a família e vice versa, para se ter uma boa 

comunicação e entendimento de ambas as partes. Os conflitos podem aparecer, 

mas devem ser resolvidos através do diálogo. 

 

 

Qual o perfil das famílias atendidas pela Educação Infantil de 

Potim? 

 

Os resultados apresentados abaixo foram tabulados a partir de 

questionários aplicados durante a matrícula das crianças nas Unidades de 

Educação Infantil no ano de 2012, essa amostra contabilizou 

aproximadamente 90 famílias.  
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Como estabelecer parcerias entre famílias e escola? Quais 

estratégias já são utilizadas e quais podemos utilizar para ampliar a 

parceria entre escola e família? 

 

A família deve participar do desenvolvimento educacional do seu filho 

juntamente com a escola. Sabemos desta difícil tarefa e por isso nós, como 

educadores, devemos pensar em estratégias que possibilitem essa parceria 

como:  

 A recepção e atenção adequada das famílias na escola. Por exemplo: todos 

os dias, na hora da entrada, acolhemos as famílias carinhosamente. Nesse 

momento, a família pode relatar algo que achar necessário e terá o devido 

atendimento por toda equipe escolar.  

 A escola também procura conhecer a realidade de cada família, suas 

características e necessidades; 

 Permitir à família o acesso à escola – conhecendo a rotina das aulas, 

alimentação, higiene e o próprio espaço. Os familiares têm direito de ter 

acesso à escola. Esse acesso é diário, mas pode ficar mais intenso no 

NÚMERO DE PESSOAS POR RESIDÊNCIA 
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período da adaptação ou em momentos em que a família ou a escola 

sentirem essa necessidade. 

 Durante o período de matrícula, conhecer família e criança através de uma 

entrevista: a família – perfil socioeconômico e a criança – seus hábitos, 

gostos e preferências.  

 Em interações nas reuniões, eventos proporcionados pela escola como: 

festas, culminância de projetos, feiras, mostras e outros. 

 Respeitar as diferenças socioculturais, religiosas e familiares. 

 Reuniões esclarecedoras em relação a alguns temas como: Adaptação, 

Conflitos, Data de corte. 

 

 

Como estabelecer canais de comunicação entre as famílias? 

 

Entrevista de ingresso da criança na escola: Através da entrevista o professor e 

diretor poderão conhecer as características da criança que está chegando e 

inicialmente poderá ser traçado seu perfil. Em relação à família, a entrevista ajudará 

no primeiro contato, onde as políticas da unidade poderão ser esclarecidas de 

maneira que eles possam compreender, aproximar-se e valorizar a tarefa educativa. 

Esta ferramenta poderá ser utilizada no ato da matricula onde se dá o primeiro 

contato entre família e escola.  

 

Informativos: (Folhetos, folders, jornais) distribuídos mensalmente aos pais 

compartilhando ações desenvolvidas pela unidade como, por exemplo, um passeio 

realizado a biblioteca municipal, com intuito de transmitir os acontecimentos e inseri-

los através dessas e de outras informações no contexto da escola. 

 

Redes Sociais: Devemos utilizar esta ferramenta como um canal de comunicação 

eficaz com a família como, por exemplo, blogs, facebook e sites, onde podemos 

postar datas de eventos, fotos, comunicados que podem ser transmitidos de forma 

instantânea aos pais. Para realizar essa ação, devemos estar atentos aos termos de 
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privacidade e não usar somente essa ferramenta como forma de comunicação, 

afinal nem todas as famílias têm acesso. 

 

Quadros de avisos: Para atender aos pais que não têm acesso à internet seriam 

instalados (entrada da escola, porta da sala de aula) quadros de aviso facilitando a 

visualização com o objetivo de informar a família sobre os eventos ocorridos na 

escola. 

 

Museu permanente: Espaços permanentes de exposição com produções e fotos das 

crianças em atividades diversas, para que os familiares saibam do que acontece na 

escola. As fotos e produções devem ser periodicamente trocadas. 

 

 

Quais são os conflitos mais frequentes enfrentados entre família e 

escola? Como conduzir? 

 

A relação entre a família e a escola no decorrer do ano pode apresentar alguns 

conflitos, como insegurança dos pais em relação à escola, aos professores, 

auxiliares e toda equipe escolar. Por isso e para melhorar a relação entre família e 

escola, devemos estreitar as relações compartilhando mais nossas ações e 

convidando-os a participar. Quando uma mãe questionar sobre a aprendizagem do 

seu filho, o educador deve saber ouvir e pensar em estratégias para compartilhar 

características do desenvolvimento e informações sobre as aprendizagens da 

criança e do grupo. 

No processo do desenvolvimento da autonomia uma das ações muito comuns 

é compartilhar com a criança o progressivo controle sobre seus pertences pessoais. 

Nesse processo, eventualmente perdem-se alguns objetos ou roupas, o que gera 

um desconforto na relação entre a família e a escola. Para minimizar conflitos dessa 

natureza podemos compartilhar as ações que desenvolvemos na escola, com o 

objetivo de tornarmos a criança mais autônoma nesse processo que é gradativo. 

Sabemos que apesar da família identificar alguns pertences da criança com o nome, 
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esses ainda se perdem e que a escola e o educador, mesmo envolvidos no projeto 

de dar progressiva autonomia às crianças com relação aos cuidados com seus 

pertences pessoais, não deixa de ter responsabilidade sobre eles junto com a 

família. Quando perder alguma coisa na escola, orientar o pai ou a criança sobre 

responsabilidades (dos pais, por exemplo: de nomear os pertences da criança); não 

eximindo a tarefa do educador de mediar as aprendizagens (sabendo trabalhar a 

autonomia da criança para com seu material e ajudando sempre que necessário). 

Ou quando a “criança está reclamando” de algum coleguinha, orientar os pais 

que todos estão se socializando e precisam compartilhar e aprender a viver 

harmoniosamente. 

O diálogo é o ponto de partida para o início do processo, “ouvir” as partes 

envolvidas no conflito, intervir e procurar juntos chegarem num denominador 

comum. 
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Textos complementares lidos durante a formação: 

 

“Por uma pedagogia da Educação Infantil” – Revista Pátio Educação Infantil Ano 

II, no. 5.   

 

“Estruturando a sala”, de Mara Campos de Carvalho e Renata Meneghini; 

 

“O Porquê da preocupação com o ambiente Físico”, de Mara Campos de 

Carvalho; 

 

“Espaço Atraente: Espelho de Valores”, de Beatriz Ferraz e Fernanda Flores. 

 

“Muitos mundos numa única sala” de Adriana Klisys: 

 

“Relatório de atividades da classe”, de Paula Stella 

 

“Passeando pelos cantos” do livro, O dia a dia das creches e Pré-escolas – 

Crônicas Brasileiras, Ana Maria Mello. 

 

“Cuidar, tarefa de todos” – Revista Avisa Lá   
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A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO 

 

O ato de avaliar é essencialmente uma atividade humana. Durante toda sua 

vida cotidiana, o ser humano realiza avaliações sobre si, sobre o outro e sobre todas 

as situações que o cercam. Através da avaliação é possível tomar decisões e 

planejar ações futuras para resolver determinadas situações. 

Na escola, avaliar consiste em refletir sobre a prática pedagógica, 

acompanhando e documentando a construção do conhecimento e a maneira como a 

criança aprende. Nas instituições de educação, percebe-se que a avaliação tem 

como objetivo não só acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem das 

crianças, mas também as ações pedagógicas dos docentes, as próprias instituições 

e Redes de ensino. Percebe-se, então, que a avaliação é de extrema importância no 

ambiente escolar. 

É preciso antes distinguir o que é a avaliação na educação infantil e a 

avaliação da educação infantil. A avaliação na Educação Infantil: 

 

“(...) é construída pelos(as) educadores(as) que interagem com os meninos 
e as meninas no cotidiano e pelas próprias crianças. É composta por 
instrumentos que auxiliam a historicizar o processo vivido no dia a dia, no 
percurso das aprendizagens, se afastando de toda e qualquer forma de 
avaliação que compare ou meça o desenvolvimento e a aprendizagem das 
crianças com finalidades classificatórias e segregacionistas”. 
(ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 01/13. Avaliação na Educação Infantil SP: 
Aprimorando os olhares, p. 25.) 

 
Já a avaliação da Educação Infantil: 

 
“(...) toma esse fenômeno sociocultural (“a educação nos primeiros cinco 
anos de vida em estabelecimentos próprios, com intencionalidade 
educacional, formalizada num projeto político-pedagógico ou numa proposta 
pedagógica”), visando a responder se e quanto ele atende à sua finalidade, 
a seus objetivos e às diretrizes que definem sua identidade. Essa questão 
implica perguntar-se sobre quem o realiza, o espaço em que ele se realiza e 
suas relações com o meio sociocultural. Enquanto a primeira avaliação 
aceita uma dada educação e procura saber seus efeitos sobre as crianças, 
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a segunda interroga a oferta que é feita às crianças, confrontando-a com 
parâmetros e indicadores de qualidade”. (Didonet, p. 340) 

 
A avaliação na Educação Infantil nem sempre se fez presente, pois as 

creches e pré-escolas eram vistas de maneira assistencialista e predominavam os 

atos de cuidar e proteger as crianças. Com o passar dos tempos, os atos de cuidar e 

educar passaram a ser considerados indissociáveis e a fazer parte da Educação 

Infantil. A avaliação se fez necessária com o objetivo de refletir e acompanhar o 

desenvolvimento infantil. 

A Lei de Diretrizes e Bases (nº 9.394/96), no artigo 31, deixa claro a 

importância da avaliação na Educação Infantil e seus objetivos: 

“Art. 31 – A Educação Infantil será organizada de acordo com as seguintes regras 

comuns: 

 I – avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 

crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental; 

II – carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas distribuídas por um 

mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional; 

 III – atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno 

parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; 

 IV – controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a 

frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas; 

 V – expedição de documentação que permita atestar os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança”. 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, orientam que: 

“As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 
acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das 
crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo: 
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 A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações 
das crianças no cotidiano; 

 Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, 
fotografias, desenhos, álbuns etc.); 

 A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de 
estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela 
criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior 
da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino 
Fundamental);  

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

A não retenção das crianças na Educação Infantil”. 

 

Ao registrar o que observa, o educador, além de conhecer individualmente cada 

criança, pode possuir um rico material para apoiar sua prática pedagógica, pois esse 

o auxilia a compreender as condições de aprendizagem das crianças, podendo 

ajustar sua prática às necessidades das mesmas. 

As crianças também devem ter o direito de acompanhar suas conquistas e 

dificuldades ao longo do seu aprendizado. 

 

“Esses momentos de retorno da avaliação para a criança devem incidir 
prioritariamente sobre as suas conquistas. Apontar aquilo que a criança não 
consegue realizar ou não sabe, só faz sentido numa perspectiva de possível 
superação, quando o professor detém conhecimento sobre as reais 
possibilidades de avanço da criança e sobre as possibilidades que ele tem 
para ajudá-la. Do contrário, ao invés de potencializar a ação das crianças e 
fortalecer a sua autoestima, a avaliação pode provocar-lhes um sentimento 
de impotência e fracasso”. (Referencial Curricular para a Educação Infantil, 
Vol.1, p.60) 

 

A forma como a avaliação é compreendida pelo educador e pela instituição é 

importante para uma representação positiva da criança, assim pode-se estabelecer 

prioridades para o trabalho educativo. Os pais e responsáveis, também têm o direito 

de acompanhar esse processo de aprendizagem, estando cientes dos avanços e 

conquistas dos filhos, além de compreender os objetivos e as ações desenvolvidas 

pela instituição. 
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Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil apontam 

como principais instrumentos de avaliação a observação e os registros. A concepção 

de avaliação que os Referenciais explicitam é:  

“...um conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir sobre as 
condições de aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às 
necessidades colocadas pelas crianças. É um elemento indissociável do 
processo educativo que possibilita ao professor definir critérios para planejar 
as atividades e criar situações que gerem avanços na aprendizagem das 
crianças. Tem como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar 
esse processo como um todo” (Referencial Curricular para a Educação 
Infantil. Vol 1, p. 59). 

Avaliação é um processo contínuo de registro de experiências vividas pelas 

crianças no dia a dia. A sistematização desses registros através de fotos, vídeos, 

relatórios, portfólios e produções das crianças, permitem uma reflexão sobre as 

ações e o pensamento das mesmas, além de ser um instrumento de avaliação do 

trabalho pedagógico do próprio professor. 

É possível e necessário avaliar as aprendizagens das crianças (tendo como 

referência o currículo de cada nível), as intervenções dos educadores, a instituição 

escolar e até a Rede de Ensino. A avaliação institucional é realizada na escola, com 

a participação de todos os profissionais da unidade e dos familiares. É a análise das 

condições da instituição e visa identificar suas potencialidades, fragilidades e 

planejar melhorias. 

O município pode elaborar instrumentos para avaliar a instituição ou utilizar os 

produzidos pelo MEC, como os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. O 

documento é uma proposta de avaliação da escola por sua comunidade 

(funcionários, familiares, crianças, conselheiros tutelares, de educação e dos direitos 

da criança, organizações não governamentais, órgãos públicos, universidades etc.). 

O instrumento traz algumas dimensões da qualidade de uma unidade escolar. Para 

avaliar essas dimensões, foram criados os indicadores, ou seja, sinalizadores de 

qualidade de importantes aspectos da realidade escolar. Através destes indicadores, 

é formulado um quadro que possibilita identificar o que vai bem e o que vai mal na 

instituição, situações que a comunidade escolar deve tomar conhecimento e discutir 
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maneiras para sua melhoria. A avaliação institucional possibilita uma valorização dos 

resultados dos contextos em que foram produzidos: 

 

“Permite comparar o que foi executado com o que estava previsto, 
identificando os resultados não previstos, os fatores que facilitam ou são 
obstáculos à qualidade da educação ofertada; favorece a reflexão 
fundamentada em dados, visando desencadear mudanças; põe em diálogo 
informações de fontes variadas (das crianças, dos docentes, das famílias, 
das condições objetivas de trabalho) possibilitando, desse modo, a 
avaliação do Projeto Político Pedagógico. Assim, a avaliação institucional 
pode ser instrumento potente para reconstrução das práticas, resultantes do 
confronto e da negociação de posições, de interesses, de perspectivas; e 
ainda, para o fortalecimento das relações internas, bem como das demais 
instâncias decisórias da Rede de Ensino”. (ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 
01/13: Avaliação na Educação Infantil SP, p.26) 

 

A maneira e instrumentos usados para avaliar podem ser discutidos pelo 

município e educadores, desde que respeitando as Diretrizes Curriculares para a 

Educação Infantil. O município de Potim, representado pela Comissão de Diretrizes 

elaborou orientações curriculares para o processo de avaliação que deverá ser 

realizado na Educação Infantil. 

 

HISTÓRICO DA AVALIAÇÃO NO MUNICÍPIO DE POTIM 

 

A avaliação na Educação Infantil em Potim já foi inexistente, assim como já 

contemplou alguns recursos como: boletins e relatórios. Inicialmente, não existia 

uma avaliação oficial, a não ser a que era feita de modo oral. Depois vieram os 

boletins que contemplavam conceitos como: REGULAR, BOM e ÓTIMO, outras 

vezes usando as cores VERMELHO, AMARELO e VERDE para representar esses 

conceitos, dependendo da atuação da gestão em vigor. 

Não há relatos de registros formais de instrumentos de avaliação anterior ao 

ano de 2000. A partir de 2003, a professora Maria de Lourdes Rodrigues Alves Dias, 

responsável pela Educação Infantil, incutiu um método de trabalho, que mudou 

drasticamente a metodologia vigente no município, além de introduzir o Conselho de 
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Classe (uma reunião para avaliar o trabalho realizado e traçar metas futuras) 

também incentivou a avaliação de forma oral com os alunos em Rodas de Conversa. 

  A professora Maria de Lourdes instituiu a sanfona do desenvolvimento, só 

com desenhos com giz de cera grosso para analisar a evolução do grafismo. A 

avaliação do desenho acontecia em uma só data, não era permitido o uso de outros 

materiais, classificava-se a fase do desenho em que a criança se encontrava 

(baseando-se na obra de Piaget) e essa classificação era socializada com as 

famílias. Não constava a sondagem das hipóteses de escrita ou outros instrumentos 

de avaliação. 

 Através da experiência acumulada, das observações dos educadores e dos 

estudos que a Rede vivenciou, considerou-se que a avaliação do desenho não 

deveria ser realizada dessa forma. Afinal, segundo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, as avaliações não devem ser classificatórias e 

sim processuais. Somente ao educador interessa saber em que fase a criança se 

encontra, para que ele possa oferecer atividades cada vez mais adequadas. Os pais 

e responsáveis devem ser informados das conquistas e desafios das crianças em 

relação às artes em geral, como por exemplo: como exploram e usam os suportes, 

os materiais, as cores, o espaço etc. Para que essas avaliações aconteçam, é 

fundamental que as crianças possam realizar diversas produções, que podem ser 

organizadas em pastas, sanfonas, portfólios, murais etc. 

O município adotou como prática a produção de pastas que reúnem os 

desenhos para análise da evolução do grafismo e da hipótese de escrita. Para a 

produção do desenho o professor oferece materiais diversos (papéis variados, giz de 

cera, lápis de cor, caneta hidrográfica), prática realizada do Maternal I ao Infantil II. 

Já a sondagem da hipótese de escrita é realizada apenas com os alunos do Infantil I 

e II, com base na concepção de Emilia Ferreiro. 

A sondagem deverá ser utilizada para auxiliar o professor em seu trabalho e 

não deverá ser exposta em reuniões de pais, para que se evitem análises indevidas 

e classificatórias. 

  Usa-se, também, além da Reunião de Avaliação Pedagógica (antigo 

Conselho de Classe), os relatórios individuais e coletivos como instrumentos de 
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avaliação, amparados pela observação e registros constantes. As Reuniões de 

Avaliação Pedagógica acontecem ao final de cada bimestre e têm como objetivo 

acompanhar o desenvolvimento do aluno buscando pensar nas intervenções futuras. 

Os relatórios coletivos são produzidos bimestralmente e apresentados à 

assessora pedagógica da Unidade Escolar e aos pares, nas Reuniões de Avaliação 

Pedagógica. Os relatórios individuais produzidos ao fim do 1º e do 2º semestre são 

apresentados à assessora pedagógica, que dará a devolutiva e o professor 

posteriormente os entrega aos responsáveis em Reunião. Esses relatórios devem 

contemplar o desenvolvimento do aluno de forma integral e neles devem constar 

suas experiências durante o processo de ensino-aprendizagem. 

 

DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS A SEREM UTILIZADOS PARA A 

AVALIAÇÃO 

 

Os relatórios individuais, coletivos e a sondagem são práticas importantes, 

que serão mantidas como formas de avaliação na Educação Infantil. O relatório 

coletivo deverá ser produzido bimestralmente e utilizado para a Reunião de 

Avaliação Pedagógica. Já o relatório individual será produzido ao final do 1º e 2º 

semestre e encaminhado aos pais ou responsáveis em reuniões. A coleta de dados 

para os relatórios será realizada durante todo o ano, através da observação e 

registro feitos pelo educador. 

Os pais e responsáveis devem ter acesso ao trabalho realizado na escola e 

ao desenvolvimento das crianças não somente através do relatório, mas também em 

outras situações como reuniões, museu permanente, mostra pedagógica, 

culminância de projeto, entre outros. Os educadores podem disponibilizar seu 

Horário de Estudo e Planejamento de Aula para receber os pais ou responsáveis 

para esclarecimentos a respeito do desenvolvimento do seu filho. 
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ORIENTAÇÕES PARA OS RELATÓRIOS 

 

O instrumento de avaliação da criança a ser entregue para os responsáveis é 

o relatório individual redigido pelo professor, lido e confirmado pelo assessor 

pedagógico (que poderá indicar ou não modificações). Em creches ou classes que 

possuem auxiliar (no caso de necessidades especiais) ou um segundo professor, o 

relatório deverá ser feito em parceria somando as informações de todos os 

envolvidos. Já o relatório coletivo continua sendo utilizado internamente, pelo 

professor, lido, confirmado pelo assessor pedagógico e discutido com os pares, no 

Conselho de Classe. 

ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO REGISTRO. 

Objetivos da referida proposta de registro: 

 Observar e registrar as experiências diárias vividas pela criança. 

 Acompanhar dentro de um processo contínuo e qualitativo do 

desenvolvimento da aprendizagem da criança. 

 Iniciar o relatório dando ênfase ao desenvolvimento da criança, explicitando 

sua trajetória: no ambiente da creche/escola, adaptação e interação com os 

colegas até os dias de hoje; 

 Apresentar as atividades propostas no bimestre/semestre junto aos 

apontamentos observados quanto à participação da criança; 

 Intervenções feitas pelo professor para o processo de aprendizagem; 

 Finalizar o relatório com sugestões para família e escola. 

 

Dicas para a escrita dos relatórios: 

 Utilizar linguagem clara; 

 Utilizar observações diárias e registros; 

 Tomar cuidado com erros de português e evitar a repetição de palavras. 
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  Evitar a utilização de termos específicos da área de pedagogia visto que os 

pais são os principais interlocutores; 

 Evitar o uso de diminutivos como amiguinho, escolinha; 

 Evitar adjetivos como “dócil”, “teimoso” e tantos outros; 

 Escolher bem as palavras. Em vez de dizer que “João é egoísta” diga, por 

exemplo, “ainda não consegue compartilhar os brinquedos”. Troque a palavra 

dificuldade por “necessita de auxílio para”, e em vez de “Fulano sente-se de 

tal forma” por “Fulano se mostra de tal forma”. 

  Ficar atento às questões de concordância, coerência e coesão do texto; 

 Deve-se proceder a relação com o registro anterior e ter coerência; 

 Descrever/pontuar as atividades preferidas da criança; 

 Os registros de avaliação devem ser significativos, documentando e ilustrando 

a história de cada criança. 

 É preciso registrar a participação da criança e suas aprendizagens nas 

diferentes situações propostas nas aulas, nos projetos, sequências didáticas 

e atividades permanentes. 

 Falar sobre as faltas da criança alertando para o prejuízo que demandam; 

 A avaliação deve sempre enfatizar os avanços e não apenas os fracassos, 

registrar o que a criança conseguiu e em que progrediu. Quais as 

intervenções realizadas do educador para evolução da criança. 

  Escrever as falas das crianças entre aspas; 

  A história de cada criança é particular, revela peculiaridades, curiosidades, 

avanços e dificuldades, considerando todas as áreas (brincar, aprender, 

relacionar-se...). Cada uma tem seu ritmo de entender, sua maneira e seu 

tempo de fazer as coisas, sugerindo, encaminhamentos e apontamentos de 

ações educativas. 

 

RELATÓRIO GERAL 

O relatório deve ser bimestral, entregue ao assessor pedagógico, 

obrigatoriamente digitado (Fonte Arial 12) em pen drive ou via e-mail.  
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 Pode conter fotos inseridas no próprio documento. 

 Podem ser anexadas produções das crianças, relevantes ao entendimento do 

próprio documento. 

 A impressão será de responsabilidade da escola. 

 O relatório deverá ser assinado pelo professor, por um gestor e deverá ficar 

arquivado na própria escola em versão digital. Essa documentação deve 

permanecer arquivada na Unidade Escolar até que a criança conclua a 

Educação Infantil. No caso do Infantil II, o relatório deve ser enviado para a 

escola de Ensino Fundamental em que ela está matriculada. 

 

MODELO DO RELATÓRIO GERAL 

Nome da escola: 

Nome da professora: 

Nível: 

Informações administrativas: 

Quantidade de alunos matriculados: 

Alunos frequentes: 

Transferidos: 

Desenvolvimento:  

O educador deverá relatar o trabalho realizado, bem como os avanços da classe e 

as intervenções realizadas para alcançar os objetivos propostos. 

Relacionar as faltas com o impacto na aprendizagem e socialização.  

Estipular metas para o bimestre seguinte. 
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RELATÓRIO INDIVIDUAL 

O relatório individual deverá ser encaminhado para os pais no dia da reunião 

semestral, evitando-se termos técnicos e de difícil entendimento, digitado (Fonte 

Arial 12) e impresso em papel timbrado. 

Ao redigir o relatório, o professor deverá aprofundar-se em eixos de maior relevância 

para cada faixa etária, como discriminado no quadro abaixo: 

 

 Berçário I 

Berçário II 

Maternal I 

 

Maternal II 

 

Infantil I 

 

Infantil II 

 

1º semestre * Adaptação * 
Interações  

 

* Adaptação 

* Formação 
Pessoal e 
Social 
(Identidade e 
autonomia) 

* Adaptação 

* Formação 
Pessoal e 
Social 
(Identidade e 
autonomia) 

*Brincadeiras 
(ênfase no faz-
de-conta) 

* Adaptação 

* Formação 
Pessoal e 
Social 
(Identidade e 
autonomia) 

*Brincadeiras 
(ênfase no faz-
de-conta) 

 

* Adaptação 

* Formação 
Pessoal e 
Social 
(Identidade e 
autonomia) 

* Linguagem 
Oral e escrita 

2º semestre * Interações 

* Autonomia 
(em relação 
aos 
movimentos e 
linguagem 
oral) 

 

* Linguagem 
Oral 

* Movimento 

 

*Brincadeiras 

(ênfase no faz-
de-conta) 

* Artes 

* Linguagem 
Oral 

 

* Linguagem 
Oral e escrita 

* Artes 

* Matemática 

* Movimento 

 

* Linguagem 
Oral e escrita 

* Matemática 

* Artes 

* Natureza e 
Sociedade 

 

Observação: Para as crianças que nunca frequentaram a escola, é importante levar essa 
informação em consideração e observar os focos contemplados nos níveis 
anteriores. 

 
É importante salientar que os demais eixos pertinentes a cada faixa etária 

deverão ser desenvolvidos em sala de aula. O quadro acima refere-se somente à 

escrita do relatório.  
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MODELO DO RELATÓRIO INDIVIDUAL 

Nome da escola: 

Nome do (a) professor (a): 

Nível: 

Nome do aluno:  

Data de nascimento: 

Número de faltas: 

Desenvolvimento: 

O educador deverá relatar o desenvolvimento da criança durante o semestre, 

desafios e possibilidades, evitando termos técnicos que dificultem o entendimento 

dos responsáveis procurando não expor a criança a situações constrangedoras.  

Sugere-se anexar ao relatório fotos e atividades realizadas pela própria criança. 

 

ORIENTAÇÕES PARA AS SONDAGENS 
 

1.1. Sondagem da hipótese da escrita  

A sondagem é um recurso que o professor dispõe para conhecer as hipóteses 

que as crianças têm sobre a escrita. É uma situação de avaliação que o educador 

realiza individualmente com a criança, com objetivo de adequar o planejamento das 

aulas, oferecer atividades ajustadas e organizar agrupamentos produtivos. É 

importante ressaltar que esta avaliação não é classificatória nem utilizada para 

aprovação e reprovação da criança e também não é o único momento de 

observação da leitura e escrita. 

Orientações para a sondagem  
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 Escolher quatro palavras sendo uma polissílaba, trissílaba, dissílaba e 

monossílaba no mesmo campo semântico (Lista de supermercado, material 

escolar, animais, brinquedos, partes do corpo humano, etc.) a serem ditadas 

e uma frase que deve conter uma das palavras escolhidas.  

 O propósito da sondagem é fazer com que os alunos escrevam da maneira 

como acreditam que as palavras devem ser escritas. As escolhas das 

palavras ditadas devem ser cuidadosas, evitando palavras com vogais 

repetitivas e próximas (ARARA, ABACAXI), pois essas podem causar 

conflitos na escrita. 

 

Exemplo:  

TORNOZELO 

CABEÇA 

PERNA 

PÉ 

MINHA CABEÇA DÓI 

 

 Antes de iniciar o processo de sondagem, na roda de conversa, o educador 

deverá explicar para as crianças que irá acontecer uma atividade em que 

todas vão participar, mas não no mesmo dia. Enquanto uma estará com a 

professora, as demais brincarão nos cantos diversificados. 

 Dite normalmente as palavras e a frase, sem silabar. 

 No momento do ditado da lista, as palavras devem seguir a ordem citada 

acima (polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba). Esse cuidado deve 

ser tomado porque, no caso das crianças escreverem segundo a hipótese do 

número mínimo de letras, poderão recusar-se a escrever se tiver que começar 

por monossílaba. É importante que tenha uma palavra ditada da lista na frase, 

para observar se as crianças voltam a escrever essa palavra de forma 

semelhante, ou seja, se a escrita dessa palavra permanece estável mesmo 

no contexto de uma frase. 
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 Cada palavra escrita deve ser acompanhada imediatamente da leitura da 

criança. 

 É importante que o educador registre a escrita e a leitura da criança, bem 

como as outras informações que julgue relevante em folha a parte. Exemplo: 

Se a criança falou algo em voz alta, demorou para escrever, procurou outras 

fontes na sala etc. 

 Material utilizado: folha A4 em branco e para a escrita usar caneta 

estereográfica, canetinha ou lápis preto. Não é necessário utilizar a borracha 

nesse momento, pois se caso a criança errar a mesma pode riscar a palavra 

ou partes dela. Dessa forma, o educador tem o registro de todas as tentativas 

feitas pela criança e pode avalia-lo melhor. Caso o educador opte por usar a 

borracha, ele deve ficar atento para escrever em sua folha de registro todas 

as tentativas da criança, mesmo aquelas que foram apagadas. Por esse 

motivo, sugere-se que a borracha não seja usada nesse momento. O uso da 

borracha deve acontecer normalmente no cotidiano, em outros momentos de 

tentativas de escrita pelas crianças. 

 No caso de alguma criança rejeitar a fazer a sondagem, o educador deverá 

aplicar em outro momento para que a mesma possa ser realizada. Caso a 

criança continue se recusando a realizar a atividade, é possível oferecer o 

alfabeto móvel. Se ela solicitar algum material de apoio para escrita, o 

professor deve permitir (crachá com nomes, alfabeto da sala, parlendas em 

cartaz, etc.). 

 No momento da sondagem, o educador não deve corrigir a criança. 

 A partir dos registros obtidos pela sondagem o professor irá analisar3 todo o 

material. Além de identificar as diferentes hipóteses de escrita das crianças da 

sala, o professor dever usar essas informações para planejar suas aulas, 

atividades e formar os agrupamentos. 

                                                             
3 Texto retirado da Revista Nova Escola, disponível no link http://novaescola.org.br/lingua-

portuguesa/alfabetizacao-inicial/conhecer-nova-turma-431205.shtml, para ajudar a pensar na 

interpretação do material coletado nas sondagens. 

http://novaescola.org.br/lingua-portuguesa/alfabetizacao-inicial/conhecer-nova-turma-431205.shtml
http://novaescola.org.br/lingua-portuguesa/alfabetizacao-inicial/conhecer-nova-turma-431205.shtml
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“...(Emilia) Ferreiro e (Ana) Teberosky observaram que, na tentativa de compreender o 

funcionamento da escrita, as crianças elaboram verdadeiras "teorias" explicativas que 

assim se desenvolvem: a pré-silábica, a silábica, a silábico-alfabética e a alfabética. São 

as chamadas hipóteses. As conclusões desse estudo são importantes do ponto de vista 

da prática pedagógica, pois revelam que os pequenos já começaram a pensar sobre a 

escrita antes mesmo de ingressar na escola e que não dependem da autorização do 

professor para iniciar esse processo”.  

 

1.2. Hipótese Pré-silábica 

As crianças que têm essa hipótese não percebem a escrita ainda como uma 

representação do falado. Ela se caracteriza em dois níveis. No primeiro, as crianças 

procuram diferenciar o desenho da escrita, identificando o que é possível ler. Já no 

segundo nível, elas constroem dois princípios organizadores básicos que vão 

acompanhá-las por algum tempo durante o processo de alfabetização: o de que é 

preciso uma quantidade mínima de letras para que alguma coisa esteja escrita (em 

torno de três) e o de que haja uma variedade interna de caracteres para que se 

possa ler. Para escrever, a criança utiliza letras aleatórias (geralmente presentes em 

seu próprio nome) e sem uma quantidade definida. 

1.3. Hipótese Silábica 

Quando a escrita representa uma relação de correspondência termo a termo entre a 

grafia e as partes do falado. O aluno começa a atribuir a cada parte do falado (a 

sílaba oral) uma grafia, ou seja, uma letra escrita.  

Essa etapa também pode ser dividida em dois níveis: no primeiro, chamado silábico 

sem valor sonoro, ela representa cada sílaba por uma única letra qualquer, sem 

relação com os sons que ela representa. No segundo, o silábico com valor 

sonoro, há um avanço e cada sílaba é representada por uma vogal ou consoante 

que expressa o seu som correspondente.  

1.4. Hipótese silábico-alfabética 

Corresponde a um período de transição no qual a criança trabalha simultaneamente 

com duas hipóteses: a silábica e a alfabética. Ora ela escreve atribuindo a cada 

sílaba uma letra, ora representando as unidades sonoras menores, os fonemas.  
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1.5. Hipótese alfabética  

Quando a escrita representa cada fonema com uma letra, diz-se que a criança se 

encontra na hipótese alfabética. "Nesse estágio, os alunos ainda apresentam erros 

ortográficos, mas já conseguem entender a lógica do funcionamento do sistema de 

escrita alfabético", explica Regina Scarpa.  

 

CRONOGRAMA DE AÇÕES: 

Relatório geral da sala: 

Para realizar os relatórios, são utilizados os registros e observações realizados pelo 

professor ao longo do período. Se houver necessidade, é possível marcar uma 

conversa com o gestor da escola. 

1º bimestre: 

 Entrega do relatório do educador para o gestor: 2ª semana de abril 

 Devolutiva do gestor para o educador (oral ou escrita): 3ª semana de abril 

 Entrega da segunda versão para arquivo (quando houver necessidade): 

última semana de abril 

 Avaliação Pedagógica: até a primeira semana de maio 

2º bimestre: 

 Entrega do relatório para o gestor: 3ª semana de junho 

 Devolutiva do gestor para o educador (oral ou escrita): 4ª semana de 

junho 

 Entrega da segunda versão para arquivo (quando houver necessidade): 1ª 

semana de julho 

 Avaliação Pedagógica: até a segunda quinzena de julho 

3º bimestre: 

 Entrega do relatório para o gestor: 2ª semana de setembro 

 Devolutiva do gestor para o educador (oral ou escrita): 3ª semana de 

setembro 
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 Entrega da segunda versão para arquivo (quando houver necessidade): 4ª 

semana de setembro 

 Avaliação Pedagógica: primeira semana de outubro 

4º bimestre: 

 Entrega do relatório para o gestor: 3ª semana de novembro 

 Devolutiva do gestor para o educador (oral ou escrita): 4ª semana de 

novembro 

 Entrega da segunda versão para arquivo (quando houver necessidade): 1ª 

semana de dezembro 

 Avaliação Pedagógica: 2ª semana de dezembro 

 

RELATÓRIOS INDIVIDUAIS: 
Para realizar os relatórios, são utilizados os registros e observações realizados pelo 

educador ao longo do período. Se houver necessidade, é possível marcar uma 

conversa com o gestor da escola. 

1º semestre: 

 Entrega da primeira versão do relatório do educador para os gestores: 2ª 

semana de maio 

 Entrega da revisão dos gestores para o educador 2ª semana de junho 

 Segunda versão do relatório do educador para os gestores: 4ª semana de 

junho 

 Leitura final dos gestores: 2ª semana de julho 

 Entrega para os pais: última reunião de pais e responsáveis do semestre 

 Conversa com pais analfabetos ou para aqueles que têm dúvida: prever 

um momento na reunião de pais e responsáveis ou horários do EPA 

posteriores à entrega. 
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2º semestre: 

 Entrega da primeira versão do relatório do professor para o gestor: 2ª 

semana de outubro 

 Revisão dos gestores e entrega para os professores: 1ª semana de 

novembro 

 Segunda versão do relatório do professor para o gestor: 3ª semana de 

novembro (se houver necessidade, o professor pode completar seu 

relatório com informações que forem pertinentes) 

 Leitura final das gestoras: 4ª semana de novembro 

 Entrega para os pais: última reunião de pais e responsáveis do ano 

 Conversa com pais analfabetos ou para aqueles que têm dúvida: prever 

um momento na reunião de pais e responsáveis ou horários do EPA 

posteriores à entrega. 

 

Sondagens (para crianças de 4 e 5 anos) 

1º semestre: março e junho 

2º semestre: setembro e novembro 
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ADAPTAÇÃO
4
 ESCOLAR BEM FEITA, FAMÍLIA E CRIANÇA 

SATISFEITAS 

INTRODUÇÃO: 

A decisão de matricular a criança na instituição escolar é movida por 

diferentes razões, um momento muito delicado. Alguns pais precisam apenas de um 

lugar para deixá-la, enquanto outros entendem que esse é o ambiente mais 

apropriado para os pequenos. Nos dois casos, os primeiros dias na creche 

costumam não ser fáceis. As mães (ou responsáveis) choram discretamente, se 

sentindo culpadas pela separação, e a criançada abre o berreiro ao ver os adultos 

saírem pela porta. Evitar cenas assim é possível quando os profissionais programam 

ações de acolhimento que favorecem uma boa adaptação para todos. 

Nos primeiros dias na escola, os educadores, cada criança e sua família 

chegam a um ambiente novo, diferente e desconhecido. Lidam com sentimentos de 

medo, insegurança, angústia, entre outros, por isso é preciso respeitar o tempo das 

crianças e dos pais, para que se acostumem com a nova rotina, com as novas 

pessoas e comecem a confiar no que estão vivenciando. 

“A adaptação pode ser entendida como o esforço que a criança realiza para 

ficar, e bem, no espaço coletivo, povoado de pessoas grandes e pequenas 

desconhecidas. Onde as relações, regras e limites são diferentes daqueles 

do espaço domésticos a que ela está acostumada. Há de fato um grande 

esforço por parte da criança que chega e que está conhecendo o ambiente 

da instituição, mas ao contrário que o termo sugere não conhecendo o 

ambiente da instituição, exclusivamente dela adaptar-se ou não à nova 

situação. Depende também da forma como é acolhida.” (ORTIZ, Revista 

Avisa Lá). 

 

Nesse período as expectativas para que as crianças fiquem bem, envolve 

todos e depende do planejamento e da realização de ações de acolhimento. A 

                                                             
4 Parte desse documento foi produzido coletivamente por representantes dos municípios de Aparecida, 

Lagoinha, Roseira e Potim que participam da ação formativa Polo VIM I, durante o ano de 2016. 
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Equipe Gestora, coordenadores, vice-diretores e diretores devem orientar 

professores e demais funcionários sobre como fazer uma boa a adaptação, ouvir as 

famílias, trabalhar com dinâmica familiar e respeitar cada momento da criança nas 

diferentes faixas etárias. Os vínculos afetivos construídos entre famílias e escola, 

darão condições para que as crianças descubram sobre convívio, segurança, ritmos 

e exploração de novos ambientes. 

Esse documento deve orientar as práticas docentes, para minimizar a 

complexidade desse período, que parece curto para o adulto, e, pode significar a 

sensação de abandono definitiva para a criança. 

PAPEL DA ESCOLA NO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO 

É na matricula que se inicia o processo de adaptação, com ações como: 

 Receber os pais no ato da matricula, sanar todas as dúvidas, realizar 

entrevistas recolhendo os dados das crianças e família, visitar a 

creche/escola para apresentar o espaço e funcionamento. 

 Agendar reunião com os pais antes de iniciar as aulas, para combinar 

como serão os primeiros dias e apresentar a equipe escolar.  

É importante que cada assessor Pedagógico e diretor de escola atendam os 

pais e ou responsáveis, tranquilizando–os e passando confiança. Poderão organizar 

rodas de conversa entre pais novos e antigos, que já vivenciaram essa situação nos 

anos anteriores, usando materiais de apoio como slides com fotos, vídeos e 

produções das crianças.  

 

Algumas orientações para a família em relação aos seus filhos: 

 Conversar com seus filhos, antes de começar as aulas: falar sobre a escola 

ou creche, contar que alguém estará presente nos primeiros dias; 

 Ao se despedir informar a criança que está indo embora, que ficará com a 

professoras, educadores e coleguinhas. É fundamental sempre dizer a 
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verdade, e jamais ir embora sem se despedir da criança e dizer que volta 

para busca-la. 

 Não criar expectativas sobre a escola (dizer que a escola é linda, que o amigo 

é bom, que as professoras são maravilhosas), pois se as crianças não 

vivenciarem essas situações, poderão se frustrar. 

 Não omitir a verdade aos pequenos.  

 Os combinados que foram feitos em casa devem ser 

compartilhados com a professora, na frente das crianças, e, 

sempre cumpridos. 

 Quando estiver acompanhando a criança, evite permanecer por 

muito tempo com ela no colo, procure incentivá-la a participar das 

atividades. 

 Esclarecer que a escola é uma extensão da casa, mas não irá ocupar o lugar 

da mesma, porém, irá oferecer tanto cuidados como também socialização e 

aprendizagem em diversos âmbitos de conhecimentos. 

 Combinar o horário reduzido durante os primeiros 15 dias, lembrando que 

cada criança tem seu tempo de adaptação e se necessário, prolongar de 

acordo com a necessidade. O horário gradativo será estendido até que a 

mesma se sinta segura, e desenvolva confiança nos profissionais e socialize-

se com os colegas. 

 

O que as educadoras precisam garantir: 

 Proporcionar um ambiente atrativo e acolhedor para as crianças e atender 

bem os pais. 

 Receber as crianças de maneira carinhosa, levando a conhecer o ambiente 

da escola ou creche. 

 Buscar informações com as famílias sobre hábitos e costumes das crianças, 

para que possam planejar ações que melhorem a qualidade do acolhimento. 

 Possibilitar que a criança faça uso de objetos transitório, chupeta, pano, bicho 

de pelúcia, boneca, blusa da mãe, etc. 



 

89 

 

 No momento de adaptação confortar a criança para que a mesma se sinta 

segura. 

 Proporcionar um lugar específico para as mães que precisam amamentar 

durante o período de adaptação. 

 Ao observar as crianças e perceber que alguma não está bem, sempre 

informar os pais individualmente e também relatar os avanços. 

 Informar os pais para cumprir os horários combinados e procurar não faltar 

para facilitar a adaptação. 

 Dialogar com os pais informalmente ou através das agendas, fazendo 

combinados com os pais se caso haver mudança de comportamento em 

casa. 

 Deixar os pais fazerem as primeiras trocas e o educador acompanha–os, para 

receber da família, algumas instruções e observar como é a reação da criança 

nesse momento, para melhor atende-la. 

 

Equipe Gestora: 

 Apoiar as professoras durante o planejamento atividades diversificadas e 

prazerosas. 

 Acolher a família de forma educada e carinhosa, transmitir confiança, se 

mostrar disponível para ouvi-los e orientá-los sempre que for necessário. 

 Garantir que as educadoras leiam às fichas informativas sobre as crianças 

antes do seu ingresso a creche ou escola. 

 Promover o ambiente tornando-o acolhedor, fazendo readequação do espaço 

físico, planejamento de cantos de exploração do brincar, com opções 

interessantes para esse período. 

 

Funcionários de serviços gerais: 

 Garantir alimentação solicitada via receita médica para atender casos 

específicos de alergia ou restrição alimentar. 
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 Educar e incentivar as crianças no momento da alimentação, deixando–as a 

vontade, como por exemplo, no caso dos bebês, permitir que possam comer 

com as próprias mãos se quiserem, oferecer o alimento na boca dos 

pequenos se necessário e deixar comer sozinhas, mesmo que tenham 

alguma dificuldade de manuseio dos talheres. 

 Sempre deixar o ambiente escolar limpo e arejado, sem inibir as crianças de 

estarem ali. Durante atividades de culinária, pintura, melecas, reconhecer que 

a sujeira faz parte do manuseio que realizam. 

 Garantir que os banheiros estejam sempre muito bem limpos, com os 

materiais necessários para higiene e com acesso adequado para os 

pequenos.  

 

Espaços: 

O ingresso das crianças nas instituições pode criar ansiedade, insegurança, 

causar medo, tanto para elas e para seus pais como para os educadores. A creche 

ou escola para melhor acolher as crianças organiza os espaços físicos para que haja 

uma boa circulação, limpeza e higiene dos ambientes e segurança. 

No planejamento escolar a equipe gestora junto com os profissionais da 

escola organiza os espaços, salas de aula, pátio, corredor, refeitório, secretaria para 

receber as crianças e pais, deixando o ambiente seguro, acolhedor, alegre e 

atrativo. 

Ao fazer a organização do espaço é necessário considerar alguns aspectos 

tais como: 

 Deixar os materiais acessíveis às crianças; 

 Montar cantos deixando uma boa circulação entre os espaços para favorecer 

a construção de autonomia; 

 Ao montar os cantos contemplar as preferências das crianças com brinquedos 

e brincadeiras relatadas pelas famílias. 

 Garantir a limpeza e organização dos brinquedos e espaços regularmente. 

 Orientar sempre a criança para a escolha dos espaços; 
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 Identificar os espaços para que as crianças possam se localizar. 

 Exploração dos diferentes espaços na escola ou creche porque tudo é novo e 

diferente para eles. 

 Salas de aulas montarem cantinhos diversificados. Exemplo: brinquedos, 

jogos, livros, tintas, papéis, etc. 

 Área externa (pátio, corredor, parque), cantos de música, arte, livro, 

brinquedos. 

 Momentos criativos como: Cineminha, teatro, dança com a participação 

família e criança. 

 No refeitório usar móbiles na altura das crianças com imagens não 

estereotipadas de frutas, alimentos, sucos e leite, para tornar o local 

convidativo. Optar por fotografias das preparações feitas na creche ou escola 

são uma boa dica! 

                            

PRÁTICAS DE ACOLHIMENTO: 

1º) Reunião de pais antes do início das aulas 

Ter um olhar para o desenvolvimento integral da criança, cuidando dos seus 

sentimentos e desconfortos emocionais é o elo do compromisso e da parceria entre 

escolas e famílias. Para tanto, o diálogo é a estratégia mais eficiente para que 

ambos compartilhem suas experiências, expectativas e pensem em conjunto sobre 

como cuidar dos processos de transição que serão vividos no ambiente escolar. 

Uma ação essencial para garantir essa conversa, é a reunião prévia. Ou seja, antes 

do início do calendário letivo, pais e gestores se encontram na escola para dialogar 

a respeito das questões que fazem parte do período de adaptação. Esse é um 

momento estratégico para que os vínculos de confiança entre crianças, famílias e 

profissionais se estabeleçam. 

O documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil do 

Ministério da Educação, volume II, página 32, item 3: “As propostas pedagógicas 

das instituições de Educação Infantil consideram que o trabalho ali desenvolvido é 
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complementar à ação da família, e a interação entre as duas instâncias é essencial 

para um trabalho de qualidade. No subitem 3.1: Antes de a criança começar a 

frequentar a instituição de Educação Infantil, são previstos espaços e tempos para 

que mães, pais, familiares e/ou responsáveis, professoras, professores, gestoras e 

gestores iniciem um conhecimento mútuo.” Ressalta que a relação entre escola e 

família, deve ter início antes de a criança frequentar a unidade de ensino e esse 

período é estratégico para informar as famílias sobre o período de adaptação e 

sobre a eventual necessidade de um familiar acompanhar a criança neste tempo. 

Essa informação prévia para os pais auxilia-os no planejamento quanto a essa 

permanência, a se organizarem, definir quem ficará com a criança nos dias que ela 

necessitar, podendo ser um avô, avó, tio, tia, um irmão mais velho, não 

necessariamente os pais. Sabemos que não é fácil para os pais/responsáveis se 

ausentarem de seus trabalhos por muitos dias, por isso, sendo informados com 

antecedência, poderão se programar e atender a necessidade de seus filhos, 

vivenciando com eles esta importante fase de suas vidas. 

Os familiares poderão ser informados, por exemplo, de quais atividades 

participarão junto com as crianças, quanto tempo ficarão com elas na instituição, 

onde permanecerão, como deverão se portar dentro das salas de aula e da unidade 

de ensino, enfim, todo o planejamento da acolhida. Essa organização evitará que os 

pais/responsáveis fiquem “perdidos” no que fazer, como fazer, onde ficar, como se 

portar etc. Se a criança perceber que o pai/responsável está inseguro dentro 

daquele novo espaço, a criança não se sentirá segura também. O medo do novo é o 

medo do desconhecido, se é feita uma apresentação prévia, quebra-se esse medo e 

ganha-se segurança para vivenciar  novas experiências. 

Neste período, pode-se também, colaborar com os familiares indicando como 

podem orientar seus filhos, sobre a ida da criança para a escola. Conversas do tipo: 

você vai brincar, vai fazer coisas que não faz em casa, vai fazer novos amiguinhos, 

vai pintar, vai brincar no parque, etc., ajudam a criança a se preparar para este 

momento. Levar a criança para conhecer o novo espaço, também é importante. 

Outra dica é orientar os familiares quanto ao momento de deixar a criança na 
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instituição ou na sala de aula, a despedida deve ser breve e segura, de forma a 

transmitir a certeza de que estará por perto e sempre à disposição. 

Pode-se sugerir que a organização da mochila e dos pertences que a criança 

irá levar para a escola seja feita junto com ela. É interessante solicitar que os pais 

enviem com antecedência fotos das crianças com seus familiares, para serem 

expostas nas salas de aula e/ou em painéis, assim, ao chegar, a criança irá se 

identificar com o novo espaço. 

Esse contato inicial, como já foi dito, além de proporcionar as famílias um 

tempo para se programarem quanto a quem poderá acompanhar as crianças neste 

período de adaptação, é importante para que os pais/responsáveis conheçam toda a 

dinâmica, rotina e espaços da Instituição, mantenham-se seguros e tranquilos e 

possam transmitir essa segurança e tranquilidade aos seus filhos. 

Cada unidade escolar precisa planejar esse encontro. A própria reunião com 

as famílias deve ser organizada com clima de acolhimento, como ponto de partida 

da construção dessa relação de confiança e de compromisso compartilhado. Os pais 

são essenciais nesse processo, a integração entre família e escola deve acontecer 

desde o começo. 

Para que a reunião de pais seja acolhedora e produtiva é preciso: 

 Formalizar e documentar os acordos entre famílias e escola através das 

fichas que serão preenchidas pelos pais no ato da matrícula, antecipando 

assim, as informações precisas; 

 Fazer os combinados de quem faz o quê: os pais irão demonstrar como lidam 

com as crianças, quais suas preferências, para que a educadora, na ausência 

dos mesmos, possa ter uma relação afetiva próxima à rotina habitual;  

 Esclarecer as dúvidas que surgirem no decorrer da reunião; 

 Conhecer os espaços da unidade e profissionais, estreitando laços, 

estabelecendo vínculos e ganhando confiabilidade. 
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Esta reunião deverá ser agendada com a família e gestores no ato da matrícula 

para que aconteça no início do ano letivo. Neste primeiro contato já serão 

formalizadas algumas orientações como: local e horários das reuniões de acordo 

com a faixa etária, isto é, como cada turma tem sua especificidade, precisará ser 

dividida de 0 a 2 anos e de 3 a 5 anos com pauta específica. Nessa pauta deve-se 

prever tempo para que os participantes expressem suas dúvidas, sentimentos e 

possibilidades de participação nesse processo. 

 

2º) Presença de um acompanhante 

Possibilitar a presença de um familiar junto à criança no seu período de 

adaptação escolar é uma ação de respeito à sua individualidade e complexidade, é 

garantir seu direito de acolhimento de forma compartilhada. Acompanhantes não só 

para alunos novos, mas para todas que tiverem necessidade. Não é uma exigência 

para todos ou só para os que choram, deve ser apresentada aos pais como uma 

possibilidade. 

Essa é uma ação que é apresentada no documento “Parâmetros Nacionais de 

Qualidade para a Educação Infantil” do Ministério da Educação, volume II, na página 

32, no item 03 “As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil 

consideram que o trabalho ali desenvolvido é complementar à ação da família, e a 

interação entre as duas instâncias é essencial para um trabalho de qualidade.” No 

subtítulo 3.2, onde é orientado “O período de acolhimento inicial (“adaptação”) 

demanda das professoras, professores, gestoras e gestores uma atenção 

especial com as famílias e/ou responsáveis pelas crianças, possibilitando, até 

mesmo, a presença de um representante destas nas dependências da 

instituição.”  E também mencionada na página 36, no item 10 “Os gestores ou 

gestoras atuam em estreita consonância com profissionais sob sua 

responsabilidade, famílias e representantes da comunidade local, exercendo papel 

fundamental no sentido de garantir que as instituições de Educação Infantil realizem 

um trabalho de qualidade com as crianças que a frequentam.” Subtítulo 10.12 “Têm 
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uma atenção especial com as famílias e/ou responsáveis durante o período de 

acolhimento inicial (“adaptação”) das crianças, possibilitando, até mesmo, a 

presença de um representante destas nas dependências da instituição.” 

Portanto, considera-se que para a promoção de uma Educação Infantil de qualidade, 

a “qualidade” do acolhimento no período de adaptação da criança e a permissão de 

um familiar nesse período dentro da instituição, deve ser concebida, pensada, 

discutida e planejada com toda a equipe escolar e famílias. Possibilitar a presença 

de um familiar para acompanhar a criança neste período de adaptação, é 

considerado pelo Ministério da Educação (MEC) um parâmetro de promoção da 

qualidade do ensino infantil, para tanto, deve ser uma ação efetiva, que mobilize 

todos os envolvidos, espaços e práticas. 

O direito da criança de ter um responsável acompanhando-a neste período de 

adaptação será oferecido a todas as crianças, porém sabemos que nem todas as 

crianças necessitam deste cuidado, algumas conseguem passar por esta transição 

casa/escola com mais tranquilidade e segurança, mas o seu direito deve ser 

resguardado. 

Normalmente uma semana é necessária para que algum familiar permaneça 

junto à criança na creche/escola, sendo seu tempo de permanência gradualmente 

reduzido, à medida que aumenta o tempo de permanência da criança na instituição. 

Quanto à organização dos espaços, as instituições de ensino devem, dentro 

de suas capacidades, prepararem um ambiente para acomodar os pais/familiares 

neste período, considerando que em um primeiro momento os responsáveis 

participam junto das atividades com as crianças e depois gradualmente vão se 

separando, ou indo para outro espaço dentro da instituição ou saindo da instituição.  

O documento “Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil” 

do Ministério da Educação, volume II, no item 16: “Espaços, materiais e 

equipamentos presentes na instituição de Educação Infantil destinam-se, também, 

às necessidades das famílias e/ou responsáveis pelas crianças matriculadas e dos 

profissionais que nela trabalham” Nos subtítulos: 16.1: São construídos e 
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organizados para atender às necessidades de saúde, segurança, descanso, 

interação, estudo, conforto, aconchego de profissionais e familiares e/ou 

responsáveis pelas crianças e 16.3: são previstos espaços para o acolhimento 

das famílias e/ou responsáveis, tais como local para amamentação, para 

entrevistas e conversas mais reservadas e para reuniões coletivas na 

instituição de Educação Infantil. Orienta que todas as unidades de ensino de 

Educação Infantil devam prever ambientes e espaços acolhedores e aconchegantes 

para acomodar as famílias em diversas situações do dia-a-dia que envolvam a 

segurança, o bem estar e o processo de aprendizagem da criança. 

Alguns ambientes podem ser especialmente preparados para acolhê-las 

neste período de adaptação, como por exemplo, reservar um espaço na biblioteca, 

no pátio, corredor, lugares que não atrapalhem a movimentação do cotidiano, da 

rotina escolar, mas que sejam estratégicos para proporcionar o encontro, a interação 

da criança com seu familiar. Eles podem se organizados com cadeiras, almofadas, 

algumas revistas, etc. Existem experiências de instituições que aproveitam este 

tempo que a família está na escola para realizar algumas atividades, com ou sem as 

crianças. Como por exemplo, propor para os pais confeccionarem bonecas de pano 

ou realizar oficinas de pintura. 

Não basta acolher os acompanhantes na instituição. É imprescindível um 

lugar planejado e estratégico para acomodá-los. Ficar com familiares transitando 

“perdidos” pela unidade, espiando os filhos pela janela ou o tempo todo dentro da 

sala de aula com a criança no colo, não auxilia o processo, pelo contrário, até 

atrapalha. 

Os pais/familiares devem sentir que sua presença na instituição, assim como 

a presença dos filhos, foi cuidadosamente pensada e programada. Isso reforça nos 

adultos e nas crianças, sentimentos de segurança e acolhimento. 
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3º) Organização prévia dos espaços 

Principalmente no período de adaptação, a qualidade da organização dos 

espaços, será determinante para favorecer a acolhida de todos. É importante 

explorar todo ambiente escolar e não só a sala de aula, permitir também que as 

crianças transitem em todos os ambientes existentes: tanque de areia, parque, área 

externa, sala de aula e sempre na companhia de um educador, pois isso dará 

segurança e familiaridade com o novo ambiente.  

 Prever ações em parceria com as famílias para diminuir os impactos desse 

período tanto para os alunos novos, quanto para os que já estão na escola, 

com atividades em que os já frequentes apresentem espaços, brinquedos e 

brincadeiras aos iniciantes. 

 Planejar um espaço para que os pais também participem atuando no 

desenvolvimento de brincadeiras e/ou rodas cantadas. 

 Preparar um canto, que lembre o ambiente doméstico com os objetos que os 

remetam ao ambiente familiar, tais como: cheirinho, chupeta, brinquedo 

preferido e outros. Pensamos no canto com o objetivo de promover mais 

autonomia e liberdade no uso desses objetos e, para que façam uso quando 

sentirem vontade de recorrer a eles. 

 

Uso de objetos de apego: 

O sentimento de segurança é favorecido quando as crianças reconhecem e 

se apoiam em algo conhecido. Algumas adotam chupetas e paninhos antes de 

ingressar na escola, outras não largam a própria mochila e outras ainda, não largam 

uma foto ou roupa de alguém de referência. Esses objetos ocupam o lugar de apoio 

emocional, geram conforto e acalmam quando se sentem inseguros. Por esses 

motivos, durante as primeiras semanas, incentivamos que não desgrudem desses 

objetos enquanto sentem necessidade. 
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Logo que observamos que estão interagindo com outras crianças e nas 

propostas oferecidas, vamos incentivando que guardem os objetos em suas 

mochilas para que o uso não se torne um hábito, algo que é usado mecanicamente 

à todo momento. Gradativamente, poderão ser estabelecidos acordos com as 

crianças para que recorram às suas chupetas e paninhos, apenas quando estão 

com sono ou com algum mal estar. 
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