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Caros professores 

É com muita satisfação que apresentamos as Diretrizes Curriculares para o município 

de Lagoinha, organizadas num conjunto de oito cadernos sendo: 

1. Diretrizes Curriculares: Concepções e o trabalho com nomes próprios; 

2. Diretrizes Curriculares: A Matemática na Educação Infantil;  

3. Diretrizes Curriculares: A Linguagem Oral e Escrita na Educação Infantil;  

4. Diretrizes Curriculares: Música, Movimento e Brincadeira na Educação 

Infantil;  

5. Diretrizes Curriculares: Identidade e Autonomia na Educação Infantil; 

6. Diretrizes Curriculares: Natureza e Sociedade na Educação Infantil; 

7. Diretrizes Curriculares: A Arte na Educação Infantil;  

8. Diretrizes Curriculares: Avaliação e práticas de Acolhimento na Educação 

Infantil. 

Eles são fruto dos estudos e reflexões sistematizadas por uma comissão e validadas 

por todos vocês. Entre os anos de 2012 a 2016 cada caderno foi produzido e 

compartilhado, finalizando com a aprovação da Câmara Municipal, por meio do 

Projeto de Lei nº 924 de 11 de outubro de 2016. 

Esse documento norteará as práticas desenvolvidas na EMEI ARCO-ÍRIS. Esperamos 

que essas orientações norteiem todo o trabalho desenvolvido em nossa escola por 

meio do brincar e da autonomia dos nossos pequenos. 

Bom trabalho! 

Equipe gestora 
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Para começar... De quem estamos falando?  

Antes de começarmos a pensar no trabalho com os nomes próprios na 

Educação Infantil, é fundamental esclarecermos sobre qual concepção de criança 

estamos partindo, o que pensamos serem suas necessidades e como ela aprende1. 

Afinal, quem é essa criança? 

A concepção de criança é historicamente construída, muda através dos tempos 

e até mesmo dentro de uma sociedade e época. Isso significa que a criança já foi vista 

e tratada de uma maneira diferente da que vemos e tratamos hoje e, certamente, 

mudará daqui a um tempo. Até em um mesmo contexto social, dependendo de 

diversas variáveis, como de sua classe socioeconômica e grupo étnico, essa concepção 

pode ser diversa. A criança é um sujeito social, histórico e de direitos, que é marcada 

pelo meio em que vive, ao mesmo tempo, em que o marca e que produz cultura. Ela se 

relaciona, brinca, deseja, observa, se comunica, explora, questiona e constrói sentidos 

e aprendizagens sobre si e sobre o mundo que a cerca. 

Mesmo com tantas possíveis concepções, pesquisas sobre o desenvolvimento 

humano mostram que a criança é “um ser competente, ativo e agente de seu 

desenvolvimento” (ORIENTAÇÕES CURRICULARES: Expectativas de Aprendizagens e 

Orientações Didáticas para a Educação Infantil. Secretaria Municipal de Educação – São 

Paulo: SME / DOT, 2007, p. 17-18). Desde o nascimento, ela busca atribuir significados, 

construir hipóteses a respeito de suas experiências e testá-las.  Por isso, a importância 

de terem amplas oportunidades de trocar experiências e conhecimentos. Essas 

oportunidades se caracterizam como situações de aprendizagem e se dão através das 

relações com os outros 

e com os objetos, da 

organização dos 

materiais, espaços e 

tempos. 

O aprendizado 

                                                             
1 As fotos que compõem o volume foram coletadas durante o ano em que o documento foi escrito. 
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pode ser favorecido pela interação com diferentes parceiros, como as outras crianças e 

os adultos (educadores, familiares e outros que participam de seu convívio). A criança 

também aprende com o meio (com os objetos, os materiais, os espaços), consigo 

mesma (testando possibilidades e limitações através da relação com seu corpo e com o 

meio), com suas experiências cotidianas (atividades rotineiras) e com os limites (sendo 

necessárias negociações e flexibilidade, assim como coerência nas normas, regras e 

combinados estabelecidos). Nessas interações com os objetos, espaços e com os 

outros, ela se desenvolve de maneira integrada: em relação à sua motricidade, 

linguagem, pensamento, afetividade e sociabilidade. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, “o 

conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso 

trabalho de criação, significação, ressignificação” (p.23, vol. 3).  Nas interações com 

diferentes parceiros, vão sendo construídas significações compartilhadas, a partir das 

quais aprendem como agir ou resistir aos valores e normas da cultura e de seu 

ambiente. 

  As crianças são seres únicos em suas individualidades e diferenças, cada uma 

com seu ritmo e forma de se colocar e se manifestar. Elas têm uma natureza singular, 

pois pensam e sentem o mundo de um modo próprio. O brincar é uma atividade muito 

importante, pois propicia a oportunidade de imitar o conhecido, tentar entender sua 

realidade e construir o novo.  

O educador também aprende muito na relação com as crianças! Seu papel é 

oferecer situações motivadoras e desafiadoras, que reorganizem o que existe e o que 

elas já sabem para que criem novos significados. Sem esquecer de que ele é um grande 

modelo de atuação para os pequenos e que a afetividade é fundamental nesse 

processo. 

Pensando nas crianças como seres que constroem conhecimentos, expressam-

se, interagem, interessam-se e vivenciam o mundo, sendo a escola responsável, 

juntamente com a família, por favorecer seu desenvolvimento integral, como 

aproximá-las do mundo das letras? Como considerá-las e respeitá-las nesse processo, 

de modo a torná-lo significativo para elas? 
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Por que é importante trabalhar com o nome próprio? 

 

Primeiramente, é necessário esclarecer que a alfabetização e o letramento não 

são os únicos objetivos da Educação Infantil. A educação infantil deve promover o 

desenvolvimento integral da criança, considerando os aspectos físicos, emocionais, 

afetivos, cognitivos e sociais da criança, visto que é um ser completo e indivisível. 

Conforme o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, os objetivos da 

Educação Infantil são: 

• Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações; 

• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e 

seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e 

bem-estar; 

• Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua 

autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e 

interação social; 

• Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a 

articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e 

desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 

• Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez 

mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e 

valorizando atitudes que contribuam para sua conservação; 

• Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; 

• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas 

às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser 

compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no 

seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua 

capacidade expressiva; 

• Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, 

respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade (p. 63). 
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Não podemos nos esquecer de que esse mesmo documento sugere que a 

Formação Pessoal e Social e o Conhecimento de Mundo são experiências essenciais de 

serem vividas na escola. No âmbito de experiência Formação Pessoal e Social, há o eixo 

que propõe prioritariamente a construção da Identidade e da Autonomia das crianças. 

O documento que se refere ao Conhecimento de Mundo contém eixos de trabalho 

orientados para a construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as 

relações que estabelecem com os objetos de conhecimento: Movimento, Música, 

Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. Diante de 

tantas experiências que precisam ser vividas na Educação Infantil, não podemos 

considerar que o único objetivo da escola seja ensinar as crianças a ler e escrever!  

Voltando ao assunto desse documento, que é justamente o trabalho com o 

nome próprio, esperamos que as crianças reflitam sobre o mundo das letras e não 

somente decodifiquem a escrita (aprendendo somente a “desenhar” e reconhecer 

letras). Nossa expectativa não é que elas decorem o alfabeto e algumas palavras sem 

contexto, mas que se apropriem das práticas sociais de leitura e escrita e atribuam 

sentido a estas.  

Dessa forma, não seria eficiente começar esse processo com palavras simples e 

sonoras (babá, bebê, papá), que não se ligam a nada, sem um contexto claro. O 

trabalho baseado nas descobertas da Psicogênese da Língua Escrita, o estudo da 

origem e do desenvolvimento da escrita, principalmente realizados pela psicolinguista 

argentina Emilia Ferreiro (FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua 

Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985), orienta o uso do nome próprio como 

ponto de referência e partida para que as crianças confrontem suas ideias sobre a 

língua. Isso porque o nome de uma pessoa a individualiza, a representa, é a extensão 

da sua identidade para mundo das letras. Aprender a ler e a escrever o próprio nome 

estimulam aprendizagens relacionadas ao mundo da leitura e escrita, bem como eleva 

a autoestima das crianças.  

Além dessa questão relacionada com a gradativa construção da identidade dos 

pequenos, os nomes são elementos presentes na organização do cotidiano e têm 

função social claramente definida (identificar pessoas, reconhecer desenhos e 
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pinturas, marcar seus pertences). São falados e escritos diariamente e costumam ser 

palavras, em geral, reconhecidas entre tantas outras. 

O nome próprio tem uma forte carga afetiva para a criança e costuma ser sua 

primeira conquista escrita, fonte de prazer e satisfação. Um trabalho de alfabetização 

e letramento a partir da leitura e escrita do nome deve receber atenção especial na 

Educação Infantil, pois fornece diversas informações para as crianças: torna-se um 

modelo para pensar e compreender como a escrita e a leitura funcionam; é a 

oportunidade de colocar em prova, ante a um modelo convencional, as ideias a 

respeito do funcionamento do mundo das letras; a leitura e escrita do nome fornece às 

crianças um repertório básico de letras que lhes servirá de fonte de informação para 

produzir outras leituras e escritas; ao aprender a escrever o próprio nome, o sistema 

de escrita pode vir a ser objeto de reflexão e discussão. A leitura e a escrita do nome 

permite que as crianças coloquem-se a estudar e resolver problemas sobre o sistema. 

O trabalho com os nomes próprios vai além de aprender a ler e escrever seu nome e 

dos amigos, pode servir de 

referência e base para as crianças 

aprenderem a escrever qualquer 

palavra ou texto. 

 

 

 

 

Ler e escrever o próprio nome e de outras crianças do grupo impulsiona 

descobertas como: não é qualquer conjunto de letras que é usado para qualquer 

nome; a ordem e a quantidade das letras não é aleatória; ajuda a entender que o início 

e o final do nome escrito tem algo a ver com o início e o final do  nome quando ele é 

dito; ajuda a entender o valor sonoro convencional das letras. 
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Como as crianças refletem sobre o sistema de escrita (o mundo das letras) a 

partir dos nomes próprios  

 

As crianças desenvolvem suas estratégias para reconhecer seu nome e o dos 

colegas: vão se atentando as letras e seus formatos, às primeiras, últimas e 

intermediárias, à quantidade, aos sinais gráficos etc. A leitura é, à princípio, realizada 

por indícios e a escrita costuma começar pela imitação da escrita do nome, como se 

estivessem desenhando. As crianças também usam como referência para a escrita a 

separação das letras, o sentido da escrita, a primeira letra de seu nome, as letras que 

mais usa. Aos poucos, passam a observar as regularidades, como por exemplo, os 

adultos em sua volta leem e escrevem os nomes da esquerda para a direita. Ao ler e 

escrever seu nome, a criança nota que as letras sempre se repetem e aparecem na 

mesma ordem. Para escrever alguns nomes são necessárias muitas letras e para outros 

menos. Ao compará-lo com os nomes de outras crianças, pode observar que alguns 

têm letras repetidas, mas em posições diferentes. Eventualmente, as crianças têm 

nomes parecidos (como Marisa e Marina) ou idênticos, mas não são a mesma pessoa 

(aqui sim, faria sentido colocar a primeira letra do sobrenome). Algumas possuem 

nomes duplos (Pedro Paulo), outros nomes simples (Laura). 
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Qual é o papel do professor nesse processo? Intervenções que favorecem a 

reflexão 

 

A partir de seu ingresso na escola, a criança deve ter inúmeras oportunidades 

de reconhecer e reproduzir seu nome. Isso não quer dizer que devamos realizar 

exercícios cansativos e rotineiros de leitura ou cópias sem sentido. As propostas 

devem ser variadas e desafiadoras, como por exemplo, a busca e a localização de seu 

nome entre outros no momento da chamada. As crianças devem ter oportunidades de 

realizar intercâmbios ricos, mediados pelo professor. A troca e a discussão sobre o 

sistema de escrita se tornam cada vez mais intensas. Sucedem-se e se promovem 

solicitações de colaboração entre as crianças, discussões sobre as formas gráficas ou 

de algumas letras que aparecem, diferenças de pontos de vista em relação a qualquer 

informação da escrita (como começa ou como termina o nome, a quantidade de 

segmentos que apresentam os nomes compostos, o número de letras ou a ordem em 

que aparecem). 

O papel do professor é criar situações em que os alunos possam pensar sobre a 

leitura e a escrita dos nomes e, assim, ampliar suas aprendizagens sobre o sistema de 

escrita.  

É fundamental que ele 

ofereça uma diversidade de 

materiais (além das 

plaquinhas e crachás, as 

letras móveis, teclados de 

computadores) e muitas 

oportunidades para a leitura 

e escrita do próprio nome. Solicitar que justifiquem suas decisões, problematizar suas 

hipóteses e que, se necessário, revisem o texto. 
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Levando-se em conta que o nome tornar-se-á uma fonte de informações e 

pesquisas sobre o mundo das letras, é importante que não se facilite ou se dificulte 

demasiadamente o processo de 

leitura e escrita: as placas e outros 

materiais utilizados devem ser 

idênticos (em relação à tamanho e 

cores), e o professor não precisa 

falar pausadamente ao lê-los, 

desenhar ou colocar algo que possa 

dar “pistas” para seu 

reconhecimento. As pistas devem 

ser as próprias letras (quantidade, presença de mais de um nome, formato) e sinais 

gráficos (como os acentos). 

O professor deve ajudar para que os alunos tentem "ler" coordenando várias 

informações. Por um lado, o nome é apresentado às crianças como uma informação 

que progressivamente é considerada, seja pela quantidade de letras ou palavras que 

possui, seja pelas letras e ordem em que estão organizadas. Por outro lado, aquilo que 

pode ser escrito nestes textos é restrito: o campo semântico é apenas o de seus 

nomes, o que faz com que suas antecipações lentamente se encaixam neste universo 

possível. 

Em todas as situações, o professor deve intervir para garantir que as crianças 

tenham oportunidades de aprender. Ele ajuda os alunos a compreenderem o sentido 

da escrita e, certamente, são necessárias muitas oportunidades para tornar isso 

possível. 

Não basta apenas colocar os nomes em listas ou à disposição em pedaços de 

papel. O professor precisa planejar boas situações para que as crianças utilizem os 

nomes como fonte de informação para escreverem outras palavras, para analisarem 

suas partes e, de fato, pensar sobre o sistema da escrita. Seguem, a seguir, algumas 

atividades que podem ser desenvolvidos pelos educadores. 
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Atividades sugeridas 

 

1. Cantigas que envolvam o nome 

Primeiramente, é necessário que as crianças reconheçam a si e aos seus colegas de 

sala pelo nome. É importante que se evitem apelidos, principalmente pejorativos 

(tanto para as crianças como para os educadores) ou chamá-los pelos sobrenomes. As 

canções que citam nome podem ajudar tanto na tarefa de reconhecer uns aos outros 

como organizar algumas atividades (quando cantar o nome será sua vez de ir arrumar 

a mochila). Alguns exemplos: João roubou pão, A canoa virou, Bom dia, amigo como 

vai? etc. 

 

2. Chamada e trabalho com crachás 

Para as crianças que estão frequentando a escola pela primeira vez, é necessário 

que façamos inicialmente o uso de fotos para a realização das chamadas (é possível 

usar diversas estratégias para essa atividade). Com a turma das crianças de 4 anos, 

quando todos estiverem reconhecendo a si e aos colegas, é interessante escrever os 

nomes ao lado ou embaixo das fotos, lembrando das orientações citadas (todos da 

mesma cor e tamanho de letra, escritos em caixa alta). O educador deve chamar a 

atenção para o nome escrito e ouvir o que as crianças têm a dizer (alguém já tinha 

visto, onde costumamos escrever etc.). Depois de um tempo, incentivar que as 

próprias crianças busquem suas fichas e de outros colegas. 

No segundo semestre ou com as crianças de 5 anos (dependendo da turma) é 

possível retirar as fotos e fazer a chamada somente com os nomes (lembrando, mais 

uma vez, que devemos pensar em estratégias para tornar esse momento desafiador). 

No início, o desafio é reconhecer o próprio nome. Depois, passaremos a pedir que 

busquem os nomes de seus amigos. 

Quando as crianças já estiverem familiarizadas com o nome, podemos fazer muitas 

brincadeiras utilizando essas fichas: eleger o ajudante do dia, quem será responsável 

por determinada tarefa ou os grupos para determinadas brincadeiras; brincar de nome 

oculto - esconder as letras com outro papel e mostrar somente a primeira ou última 
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para que adivinhem (ir mostrando aos poucos as demais letras e sinais gráficos); 

brincar de dança das cadeiras com as fichas para que se sentem etc. 

Crachás ou filipetas de nomes: algumas ideias 

 O professor pode dispor dos crachás, em algumas situações na mesa, em outras no 

chão e solicitar que a criança venha pegar o seu; em outro momento, pode pedir que 

pegue o crachá da amiga (o) que  tenha a mesma inicial de seu nome. Com o crachá 

pode-se trabalhar: na lousa os nomes que começa com a mesma letra, com qual letra 

terminam, quais são os maiores e menores nomes, listas de nomes parecidos e em que 

mudam, nomes de meninas e meninos. 

 

3. Nomes e letras no leque 

Material: leques de papel sulfite, confeccionados pela professora, contendo o nome 

dos alunos da classe (um em cada leque). Dobrar a folha tantas vezes quantas forem as 

letras do nome da criança e escrever uma letra em cada dobra (de modo que ao abrir e 

fechar o leque as letras possam ser vistas e escondidas uma a uma).  

Esta atividade refere-se à análise do todo e das partes na composição dos nomes e 

está relacionada com a capacidade da criança de inferir qual é o nome completo a 

partir de seus segmentos (partes). 

À medida que o leque se abre e se fecha mostram-se maiores ou menores quantidades 

de letras. Com isso, os alunos vão integrando as partes do texto escrito com as 

respostas orais correspondentes. Estes tipos de situações são potencialmente 

conflitivas para as crianças em processo de alfabetização: integrar as hipóteses sobre 

como analisar as partes, deixando estável o modelo convencional de seu nome e ir 

dando-lhes uma interpretação a cada letra. 

Este jogo pode sugerir outras atividades que tratem da relação parte todo: 

 composição do nome e descoberta de suas partes: pode-se compor com 

letras móveis um nome e logo pedir as crianças uma interpretação de 

suas partes, ou seja, as letras; 
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 composição por partes e descoberta do todo: pode-se proceder, como 

em um jogo apresentando a informação de forma parcial ou ocultando 

parte da informação. 

 

4. Transformando nomes 

Material: letras móveis e fichas com os nomes dos alunos da classe (apenas o primeiro 

nome / letra de forma maiúscula). 

 Trata-se de um jogo em que se propõe que os alunos comparem pares de nomes 

escritos com as mesmas letras, mas em uma ordem diferente (LUIZA  LUZIA) ou 

nomes muito semelhantes sendo que um deles contém menos letras de que o outro 

(CARINA  CATARINA). 

Pede-se que a partir de um nome façam uma mudança de ordem, uma eliminação ou 

um acréscimo para dar lugar a um outro nome (Paula  Paulo / Ana Rosa  Rosana). 

O objetivo é que os alunos observem e descubram as transformações. Para isso, se 

apresentam atividades de: 

 - eliminar letras, como em: (FABIANO FABIO); 

 - eliminar e ordenar, como em (MARIANA  MARINA); 

 - substituir uma letra, como em (ROBERTO  ROBERTA); 

 - juntar e eliminar, como em (ANA MARIA  MARIANA); 

 - mudar a ordem, como em (LUIZA  LUZIA). 

Esta atividade faz uso deste tipo de material (letras feitas de plástico, de borracha, de 

madeira, de papelão ou cartolina, separadas umas das outras, fáceis de manusear pela 

criança que está aprendendo a ler e escrever) porque as letras são móveis e, portanto, 

modificáveis e transladáveis (isso é: pode-se mudá-las de lugar muito agilmente, com 

menos trabalho do que fazer substituição de letras no papel se o aluno estivesse 
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usando papel, lápis e borracha). Além disso, as letras móveis garantem a 

correspondência com os sons. 

Letras Móveis (quais e quantas são as letras, em que posição fica cada uma, qual 

vem antes e qual vem depois, quais das “minhas letras” têm no nome dos meus 

colegas)   

• Selecionar dentre todas as letras disponíveis, as letras que usa para escrever 

seu nome; 

• Ordenar as letras de seu nome, já separadas pela professora; 

• Escrever o nome de 4 amigos com as letras separadas pela professora; 

• Pedir para crianças que têm nomes com a mesma inicial, escrever uma o nome 

da outra.  

 

5. Lista de Palavras 

O professor escreve o nome de cada aluno em uma folha grande e coloca em uma 

das paredes da sala. Cada criança terá que colecionar palavras que comecem com a 

inicial de seu nome, encontra a palavra e escreve sendo que as palavras as crianças 

poderão encontrar nas revistas, livros, folders ou até mesmo num banco de palavras. O 

professor pode colocar uma legenda se achar necessário. Para escrever a palavra na 

lista, a criança tem que saber o que está escrito e o que significa. (pode ser uma lição 

de casa trazer palavras para a lista). O professor pode pedir para as crianças 

procurarem nos livros ou nas revistas da sala palavras que comecem com a inicial dos 

nomes, ela pode ler as palavras encontradas e dizer o que significam.  

 

6. Jogos com os nomes e outras atividades 

• Bingo de nomes: a criança recebe uma cartela com vários nomes de crianças da 

sala, o professor vai os tirando de uma caixa e as crianças vão preenchendo até 

que complete a cartela. Assim que completar de preencher ela grita bingo. 
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• Jogo da Memória: pode-se usar os crachás ou filipetas com nomes das crianças, 

que ficam virados. Cada um, em sua vez, vira um crachá ou filipeta e vai 

memorizando para formar duplas. Ganha quem conseguir o maior número de 

crachás ou filipetas. Essa atividade também pode ser realizada com as fotos ou 

com nomes e fotos. Para essa atividade o professor deverá produzir o material 

para que não deixe nenhuma marca após o uso das crianças.  

• Caça palavras: confeccionado pelo professor, usando os nomes da turma. 

Procurar palavras conhecidas dentre várias: a criança procura o seu próprio 

nome e de seus colegas de sala pinta ou circula. Para as crianças maiores, pode 

também usar nomes de pessoas que trabalham na escola ou familiares. 

• Forca: coloca-se a inicial do nome na lousa e as crianças vão tentando adivinhar 

que letras serão usadas para formar esse nome. Cada letra não utilizada entra 

como uma parte do corpo para a forca. Usar também o “banco de letras”, 

sendo que banco de letras é um arquivo que vai se produzindo durante a 

atividade com letras já faladas pelas crianças, pode ser combinadas com as 

crianças que as letras que já estiverem no banco de letras não poderão ser 

faladas. 

• O que é, O que é? (letras, características da criança): o professor começa 

escrever um nome na lousa e as crianças, consultando a lista de nomes da sala, 

tentam adivinhar de quem é o nome e que letras são necessárias para 

completá-lo. 

• Letras móveis: cada criança recebe um conjunto de letras móveis (em grupo ou 

sozinha) monta o nome. 

• Escrita de nomes de crianças que estão em um mesmo grupo, numa mesma 

mesa ou participando de uma roda de determinada brincadeiras. 

• Palavras Cruzadas. 
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SUGESTÕES2 DE ATIVIDADES COM NOMES PRÓPRIOS 

Objetivos  

Estas atividades permitem às crianças as seguintes aprendizagens:  

- Diferenciar letras e desenhos;  

- Diferenciar letras e números;  

- Diferenciar letras, umas das outras;  

- A quantidade de letras usadas para escrever cada nome;  

- Função da escrita dos nomes: para marcar trabalhos, identificar materiais, registrar a 

presença na sala de aula (função de memória da escrita) etc;  

- Orientação da escrita: da esquerda para a direita;  

- Que se escreve para resolver alguns problemas práticos;  

- O nome das letras;  

- Um amplo repertório de letras (a diversidade e a quantidade de nomes numa mesma 

sala);  

- Habilidades grafo-motoras;  

- Uma fonte de consulta para escrever outras palavras.  

O nome próprio tem uma característica: é fixo, sempre igual. Uma vez aprendido, 

mesmo a criança com hipóteses não alfabéticas sobre a escrita não escreve seu 

próprio nome segundo suas suposições, mas, sim, respeitando as restrições do modelo 

apresentado. As atividades com os nomes próprios devem ser sequenciadas para que 

possibilitem as aprendizagens mencionadas acima. Uma proposta significativa de 

alfabetização, aquela que visa formar leitores e escritores, e não mero decifradores do 

sistema, não pode pensar em atividades para nível 1, nível 2, nível 3...  

É preciso considerar:  

· Os conhecimentos prévios das crianças.  

· O grau de habilidade no uso do sistema alfabético.  

· As características concretas do grupo.  

· As diferenças individuais.  

                                                             
2 Fonte: Revista Nova Escola 
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Conteúdos  

Leitura e escrita de nomes próprios  

 

Tempo estimado  

O ano todo.  

 

Materiais necessários  

- Folhas de papel sulfite com os nomes das crianças da classe impressos  

- Etiquetas de cartolina de 10cm x 6cm (para os crachás)  

- Folhas de papel craft, cartolina ou sulfite A3  

 

Organização da sala  

Cada tipo de atividade exige uma determinada organização:  

- Atividades de identificação das situações de uso dos nomes: trabalho com a sala toda.  

- Identificação do próprio nome: individual.  

- Identificação de outros nomes: sala toda ou pequenos grupos.  

 

Desenvolvimento das atividades  

1. Selecione situações em que se faz necessário escrever e ler nomes. Alguns 

exemplos: Escrever o nome de colegas para identificar papéis, cadernos, desenhos 

(pedir que as crianças distribuam tentando ler os nomes). Lista de chamada da classe. 

Ler cartões com nomes para saber em que lugar cada um deve sentar; para saber, 

quem são os ajudantes do dia, etc.  

 

2. Peça a leitura e interpretação de nomes escritos.  

 

3. Prepare oralmente a escrita: discuta com as crianças, se necessário, qual o nome a 

ser escrito dependendo da situação. Se for para identificar material da criança, use 
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etiquetas; para lista de chamada use papel sulfite ou papel craft.  

 

4. Seja bem claro nas recomendações: explicite o que deverá ser escrito, onde fazê-lo e 

como, que tipo de letra usar, etc  

5. Peça a escrita dos nomes: com e sem modelo. 

Objetivos 

Ao final das atividades, a criança deve: 

- Reconhecer as situações onde faz sentido utilizar nomes próprios: para etiquetar 

materiais, identificar pertences, registrar a presença em sala de aula (chamada), 

organizar listas de trabalho e brincadeiras, etc. 

- Identificar a escrita do próprio nome. 

- Escrever com e sem modelo o próprio nome. 

- Ampliar o repertório de conhecimento de letras. 

- Interpretar as escritas dos nomes dos colegas da turma. 

- Utilizar o conhecimento sobre o próprio nome e o alheio para resolver outros 

problemas de escrita, tais como: quantas letras usar, quais letras, ordem das letras, 

etc., e interpretação de escritas. 

  

Identificação de situações onde se faz necessário escrever e ler nomes. Aproveite 

todas as situações para problematizar a necessidade de escrever nomes.  

 

Situação 1- Recolhendo material. Questione as crianças como se pode fazer para que 

se saiba a quem pertence cada material. Ouça as sugestões. Distribua etiquetas para as 

crianças e peça que cada uma escreva seu nome na sua presença. Chame atenção para 

as letras usadas, a direção da escrita, a quantidade de letras, etc.  
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Situação 2 - Construindo um crachá. Questione as crianças como os professores podem 

fazer para saber o nome de todas nos primeiros dias de atividade. Ajude-as a concluir 

sobre a função do uso de crachás. Distribua cartões com a escrita do nome de cada 

uma que deverá ser copiado nos crachás. Priorize neste momento a escrita com a letra 

de imprensa maiúscula (mais fácil de reprodução pela criança). Solicite o uso do crachá 

diariamente.  

Situação 3 - Fazendo a chamada. Lance para a classe o problema: como podemos fazer 

para não esquecer quem falta na aula?  

 

Observações: todas essas situações e outras têm como objetivo que as crianças 

recorram à escrita dos nomes como solução para problemas práticos do cotidiano.  

 

Identificação do próprio nome 

Dê para cada criança um cartão com o nome dela. 

- Apresente uma lista com todos os nomes da classe. Escreva todos os nomes com letra 

de imprensa maiúscula. Nesse tipo de escrita, é mais fácil para a criança identificar os 

limites da letra, o que também deixa a grafia menos complicada.  

- Peça que localizem na lista da sala o próprio nome. O cartaz com essa lista pode ser 

grande e ser fixado em local visível.  

- Peça para cada um montar o próprio nome, usando letras móveis (que podem ser 

adquiridas ou confeccionadas).  

- Inicialmente realize esta atividade a partir de um modelo (crachá com o nome) e 

depois sem modelo, usando o modelo para conferir a escrita produzida. Identificação 

de outros nomes da classe  
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Apresente uma lista com os nomes das crianças da classe. 

Cada criança poderá receber uma lista impressa ou colocar na classe uma lista grande 

confeccionada em papel craft. Você poderá, também, usar as duas listas: as individuais 

e a coletiva.  

Atividade 1- Ditado  

Dite um nome da lista. Cada criança deverá encontrá-lo na lista que tem em mãos e 

circulá-lo. Em seguida, peça a uma criança que escreva aquele nome na lousa. Peça a 

elas que confiram se circularam o nome certo. Para que essa atividade seja possível a 

todas é importante fornecer algumas ajudas. Diga a letra inicial e final, por exemplo.  

 

Atividade 2 - Fazendo a chamada  

Entregue a lista de chamada das crianças da sala. Peça que as crianças digam os nomes 

das crianças ausentes e que circulem esses nomes. Siga as mesmas orientações da 

atividade 1, no tocante às ajudas necessárias para a realização da tarefa.  

 

 

Atividade 3 - Separando nomes de meninas e meninos  

Apresente a lista da chamada da classe. Peça para as crianças separarem em duas 

colunas: nomes das meninas e nomes dos meninos.  

 

Observação: em todas estas atividades é importante chamar a atenção para a ordem 

alfabética utilizada nas listas. Este conhecimento: nomeação das letras do alfabeto é 

importante para ajudar a criança a buscar a letra que necessita para escrever. Em geral 

as crianças chegam à escola sabendo "dizer" o alfabeto, ainda que não associando o 

nome da letra aos seus traçados. Aproveite esse conhecimento para que possam fazer 

a relação entre o nome da letra e o respectivo traçado.  
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Avaliação  

É importante observar e registrar os avanços das crianças na aquisição do próprio 

nome e no reconhecimento dos outros nomes. Tratando-se de uma informação social - 

a escrita dos nomes, é preciso observar se as crianças fazem uso dessa informação 

para escrever outras palavras. A escrita dos nomes é uma informação social, porque é 

uma aprendizagem não escolar. Dependendo da classe social de origem da criança, ele 

já entra na escola com este conhecimento: como se escreve o próprio nome e quais as 

situações sociais em que se usa a escrita do nome. Para crianças que não tiveram 

acesso a essa informação a escola deve cumprir esse papel.  

Sugerimos uma planilha de observação de nove colunas, contendo os seguintes 
campos:  
 
1. Nome da criança  

2. Escreve sem modelo?  

3. Usa grafias convencionais?  

4. Utiliza a ordem das letras?  

5. Conhece os nomes das letras?  

6. Reconhece outros nomes da classe?  

7. Escreve outros nomes sem modelo?  

8. Utiliza as letras convencionais na escrita dos nomes?  

9. Utiliza o conhecimento sobre os nomes para escrever outras palavras?  

Observação: A partir do registro na planilha acima é possível ter uma visão das 

necessidades de investimento com cada criança e também das necessidades coletivas 

de trabalho com a classe.  

O trabalho com nomes próprios, assim como com qualquer conteúdo na Educação 

Infantil, deve considerar a organização dos espaços e materiais, a rotina e a parceria 

com as famílias. A seguir, algumas reflexões sobre esses temas, levando em conta não 

apenas as aprendizagens envolvidas no eixo Linguagem Oral e Escrita, mas também, 

nas outras áreas de conhecimento.  
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A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E MATERIAIS 

 

 

O espaço escolar como um todo deve ser pensado com o objetivo de atender a 

sua demanda, alunos, professores e a comunidade. Para isso, é necessário conhecer o 

espaço que se tem e se utiliza e planejar a sua organização dentro de uma lógica que 

respeite a sua ampla utilização e o bem estar de quem nele vai conviver.  

Segundo Edwards, Gandini e Forman (1999), os espaços da escola, além de 

serem agradáveis e acolhedores, devem contar muito sobre os projetos e atividades, 

sobre as rotinas diárias e sobre as crianças e adultos que fazem das interações que ali 

acontecem, algo significativo e alegre. 

Levando-se em consideração que o espaço pode ou não favorecer 

determinadas aprendizagens, devemos organizá-lo de modo que contemplem algumas 

funções: Identidade pessoal, Desenvolvimento de competências, Oportunidades para 

o crescimento, Sensação de segurança e confiança, O contato social e a privacidade. 

Com isso, além de prazeroso, o espaço escolar proporcionará autonomia às crianças, 

condição fundamental para o seu desenvolvimento integral. 

 Identidade pessoal 

A escola deve permitir que as crianças deixem suas marcas no espaço, 

promovendo uma ligação afetiva. Isso deixa o espaço mais aconchegante e dá ao 

educador a chance de trabalhar o saber dividir, a cooperação, a individualidade e a 

identidade. Por exemplo: para montarmos o cantinho do cabelereiro, as crianças 
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podem trazer produtos de casa (como embalagens e acessórios...), favorecendo 

também a parceria escola e família. 

      

 Desenvolvimento de competências 

O ambiente infantil deve ser planejado para facilitar o trabalho do educador de 

tal forma que satisfaça as necessidades das crianças, promovendo seu 

desenvolvimento. O espaço deve favorecer a autonomia da criança, de modo que ela 

deve ser capaz de realizar algumas tarefas sem necessariamente depender do 

professor, como tomar água sozinha, pegar os materiais... 

 Oportunidades para o crescimento 

É importante que a criança conheça seu próprio corpo e as mais variadas 

possibilidades de movimentos. Isso a auxiliará na realização de movimentos 

coordenados, na experimentação de seu corpo no espaço e no conhecimento do 

espaço através do seu corpo. Daí a importância de os ambientes oferecerem espaços 

em que as crianças tenham mais possibilidade de se movimentar livremente e que 

sejam, ao mesmo tempo, seguros. 
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 Sensação de segurança e confiança 

O espaço pode contribuir para que a criança se sinta confortável e segura. É 

importante que ele também favoreça a estimulação dos sentidos, possibilitando que as 

crianças realizem ricas explorações. As atividades devem ser realizadas tanto em 

espaços externos como internos e os materiais oferecidos também devem ser variados 

em cores, aromas, sons, temperaturas, texturas etc. 

A exploração do ambiente é importante para o desenvolvimento motor, 

cognitivo e emocional das crianças. 
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 Contato social e a privacidade 

A escola deve oferecer diferentes oportunidades de convívio, com atividades 

individuais, em grupos pequenos e até em grandes grupos. Assim, o espaço pode ser o 

terceiro educador, estimulando a expressão de sentimentos como: carinho, raiva, 

cuidado... 

 

 

 

A sala de aula, especificamente, deverá contemplar as experiências previstas 

em seu Projeto Pedagógico. Algumas áreas poderiam possuir salas independentes, 

como é o caso de arte, educação física e informática, mas se não houver o espaço, o 

educador poderá criar este ambiente.  

A criança deve se sentir bem e segura dentro do espaço escolar e a equipe, de 

forma coletiva, deverá pensar, repensar e definir as arrumações necessárias. À equipe 

gestora cabe o respaldo estrutural e a participação, juntamente com a equipe 
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pedagógica e os professores, nas demais mudanças e arrumações. Ouvir outros 

profissionais como, o pessoal da limpeza e inspetores pode ajudar a encontrar 

soluções simples e eficientes.  

Antes da construção do novo prédio, o espaço utilizado era adaptado para 

alunos da educação infantil e não construído para isso, não tinha área verde nem 

parque, mas possuía uma área coberta para as atividades extraclasse, o que é muito 

importante. O novo prédio foi construído com estrutura para a educação infantil, 

temos área verde, parque, mas falta uma área coberta para atividades extraclasse. 

Tudo isso estruturado dentro das necessidades e buscando atender aos 

quesitos já levantados acima, perderá o seu valor caso esse espaço físico não se torne 

um ambiente. Porque espaço físico é toda parte estrutural, por ambiente entende-se a 

utilização e as relações pessoais que serão estabelecidas entre alunos, professores e 

funcionários da escola dentro de um espaço físico. Portanto, pode-se ter um prédio 

lindo, mas com um ambiente totalmente desfavorável a prática educacional, ou ter um 

prédio feio, improvisado, mas que proporciona um ambiente saudável, acolhedor e 

dinâmico.    

O espaço escolar deve passar confiança e respeito à comunidade, nesse caso 

estamos falando tanto da arrumação como da manutenção e limpeza do mesmo. 

Algumas práticas ajudam a estabelecer um clima de confiança e respeito entre 

comunidade e escola como: ao escolher cores e móveis adequados à faixa etária 

atendida, criar um espaço coberto na entrada do prédio para atender a comunidade, 

principalmente pensando nos dias de chuva, e, ao convidar os pais para conhecer a 

escola.  

Os cantos como, leitura, brinquedoteca, das curiosidades e outros, podem 

favorecer as atividades diárias de uma escola e, principalmente, a aprendizagem. 

Contudo, esse espaço deve seguir objetivos claros e específicos, deve ser bem 

pensado, revisto e arrumado constantemente, para não se tornar um canto de 

entulhos e assim virar um obstáculo dentro do espaço escolar. 
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Assim, cada novo canto, com novos temas e personagens, é um estímulo para a 

capacidade de criação das crianças e dos educadores. O canto de atividades dá 

oportunidade para interagirmos com as crianças. Dá oportunidade também para que 

haja interação entre elas (SILVA; OLIVEIRA; DIMAS e ALVES, 2008, p. 153). 

      Uma escola deve ter espaço suficiente para atender confortavelmente a sua 

demanda, ou seja, não importa quanto de área, salas e outros pavimentos uma escola 

possua, o fundamental é a sua utilização e consequentemente a autonomia e 

harmonia que se estabelece nesse ambiente. Por exemplo, deve ser evitado material 

amontoado em finais de corredores e móveis espalhados de forma desorganizada pela 

sala de aula e áreas externas. Essa prática cria um ambiente de desordem e bagunça. 

Aos alunos deve ser possibilitada a experiência de contribuir na organização do 

espaço escolar e conviver em todos os espaços. Devem ser oferecidas oportunidades 

para as famílias interagirem e participarem do ambiente escolar. 

A arrumação espacial de uma escola nos ensina e nos fornece informações 

sobre ela, assim, quando a equipe escolar se reúne para realizar o planejamento, a 

arrumação desse espaço deve entrar na pauta de reflexão. Consequentemente, a sua 

organização deverá ser feita pelos profissionais envolvidos, professores, educadores, 

coordenadores e gestores. Mas todo espaço humanizado é dinâmico e suscetível a 

transformações, assim cada profissional da educação poderá realizar as mudanças que 

achar necessárias para uma melhor adequação e utilização desse espaço durante o 

ano letivo, podendo inclusive realizar mudanças de uma atividade para outra, tudo 

dentro do que achar necessário. Mudanças maiores devem ocorrer com planejamento 

e as crianças devem ser avisadas e ajudar na execução da atividade. 

O processo de ensino e aprendizagem ocorre na interação da criança com os 

espaços e ambientes que convive. Isso é entendido como contextualização. Seria 

muito importante a equipe escolar ter noção do espaço doméstico da clientela que 

atende, pois, muitas vezes, uma criança não realiza a tarefa porque não possui um 

lugar adequado em sua casa. Ou aparece com o material sujo de comida ou gordura, 

porque utiliza a mesma mesa onde as refeições são realizadas. Esse exemplo reforça o 
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argumento sobre a importância do espaço para a compreensão e interação com a 

realidade, isso é educação, isso é aprendizagem. 

De acordo com Horn (2004, p. 28):  

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

   

Assim, o espaço físico deve comunicar quais são os objetivos que serão 

construídos e atingidos dentro de um determinado ambiente. Cada unidade escolar 

possui e constrói o seu próprio ambiente, a organização do espaço físico deve seguir a 

mesma orientação que utiliza para o processo de ensino e aprendizagem.  
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Condições que precisam ser garantidas na rotina da escola. 

Respeitar a necessidade das crianças proporcionando a elas atividades desafiadoras. 

Criar e seguir uma rotina, especialmente pensada para um grupo de 

determinada faixa etária é de suma importância para as crianças, já que dessa forma, 

podem antecipar o que irá acontecer em seguida. Isso oferece uma sensação de 

segurança e permite que atuem com maior autonomia e tranquilidade no ambiente 

escolar. Como afirma Bassedas (1999), as atividades sucedem-se normalmente na 

mesma ordem, o que faz com que as crianças sintam-se seguras e confiantes. Por 

exemplo, quando atividades como organização dos cadernos, hora da história, roda de 

conversa e brincadeiras, acontecem cotidianamente e na mesma sequência, 

favorecem o desenvolvimento da autonomia da criança, já que ela, por si só, sabe para 

onde ir e o que fazer. 

Não podemos deixar de ressaltar a importância de que uma rotina seja, ao 

mesmo tempo, regular, flexível e bem diversificada, sendo estes princípios 

norteadores da rotina na Educação Infantil.  

Entendemos por regularidade a organização do tempo e da jornada. Como 

apresenta Bassedas (1999) em seu texto, as crianças se orientam no tempo com 

relação a ações que se repetem a cada dia, fazendo com que se sintam seguras e 

confiantes. Podem passar de uma atividade para outra sem se sentirem inseguras, pois 

sabem o que vai acontecer a seguir (etapas previsíveis). É fundamental que a transição 

de uma atividade para outra seja agradável (momentos de passagem). Quando o dia 

avança seguindo uma rotina conhecida, as crianças podem sinalizar suas necessidades 

individuais e depois voltar para a rotina do grupo. A separação dos pais e/ou familiares 

torna-se mais fácil. A rotina deve ser marcada por rituais e repetições que dão às 

crianças um sentido de continuidade e controle. A autora também diz que “que é 

necessário oferecer aos meninos e meninas pontos de referência estáveis, que se 

repitam a cada dia” (p.100). Dessa maneira, aprenderão a antecipar e a prever o que 

virá depois e se sentirão mais tranquilos na escola. Como coloca Nayara Barrocal em 

seu blog, “a rotina que nunca muda torna o trabalho do professor monótono, 

repetitivo e pouco interessante para seus alunos”.  
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Segundo Bassedas (1999), é preciso também prever atividades diversificadas ao 

longo de uma rotina de trabalho. As crianças dessa idade cansam-se rapidamente em 

atividades que requerem muita concentração, por isso é importante, sempre, termos 

alternativas às propostas programadas. A diversidade pode estar relacionada a 

diferentes aspectos: área de conhecimento ou linguagem, tipo de agrupamento 

(individual ou coletivo), maneira como é conduzida a proposta, espaço, participação 

das crianças (atividade mais livre ou mais dirigida), assim não corremos o risco de 

desenvolver “mais ou menos” uma atividade. Mesmo que a leitura de história 

aconteça todos os dias (e é desejável que aconteça), por exemplo, o professor pode 

pensar em maneiras diferentes de fazê-la: num dia pode ler na área externa, em outro, 

fazer um cabana onde os alunos entrem para ouvir a história, contar ou invés de ler, 

pedir que outro adulto da escola leia, até mesmo convidar os pais dos alunos para 

lerem para a classe de seu filho.  

 Aqui, ressaltamos atividades relevantes para a rotina, tais como, interação das 

crianças por meio de brincadeiras, cantigas de roda, rodas de conversa, músicas, 

cantos diversificados, parlendas e jogos educativos, que permitem a estimulação e 

desenvolvem a imaginação da criança. 

Outro princípio norteador da rotina na Educação Infantil é a flexibilidade, já que 

as necessidades urgentes das crianças, estado emocional, alterações de clima e outros 

fatores, podem mudar o que havia sido previsto. A rotina individual das crianças 

pequenas precisa ser respeitada (gestão de horários múltiplos). Aos poucos se 

adaptam a rotina do grupo, já que este é um grande e verdadeiro desafio para as 

crianças desta faixa etária. Por essa razão é importante termos flexibilidade para 

mudar o que havia sido planejado. O planejamento semanal deve ser uma referência 

importante para o trabalho, mas não uma prisão rígida. Imprevistos acontecem, é 

importante que o professor esteja atento àquilo que está acontecendo naquele 

momento, como afirma Bassedas (1999) em seu livro Aprender e Ensinar na Educação 

Infantil. 

Outro item importante da rotina é a sua organização, que deverá ser 

direcionada e pensada para cada faixa etária, pois, conforme a idade muda os desafios. 
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As atividades da rotina devem proporcionar que o aluno se torne capaz de desenvolver 

suas habilidades e competências.  Por exemplo, a vivência da rotina para criança de 5 

anos certamente será  diferente dos alunos de 4 anos. Esta organização poderá ser 

feita em equipe, ou seja, com os professores que lecionam com mesma turma, nos 

HTPCs, que proporcionará um momento de trocas de experiências e vivências entre os 

professores. 

Além da autonomia, a rotina da escola, se conduzida com intencionalidade, 

poderá também proporcionar a integração das crianças de diferentes faixas etárias, ou 

seja, promover a integração das salas. É possível planejar a rotina da semana com 

atividades que proporcionem esta integração, com filmes, jogos, momentos de parque 

coletivo, cantos, preparo de cantos com trocas de salas, show de talentos e projeto 

culturais. 

As crianças aprendem a se relacionar. 

As crianças aprendem a relacionar-se com meninos e meninas de outras idades 

e de outros grupos. Também se pode aproveitar as capacidades e os gostos de outros 

professores, ao participar de uma oficina ou de uma proposta conjunta e, desta 

maneira ampliar cada vez mais o leque de possibilidades e propostas. 

A importância do brincar. 

Vale a pena ressaltarmos a importância do brincar, porque a brincadeira é a 

linguagem da criança e deve permear a rotina. Dessa forma, ela não deve virar um 

modo de alcançarmos os nossos objetivos, pois ela é importante por si. 

Como apresentado na Lei 8069, de 13 de julho de 1990, denominada ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, acrescenta no CAPÍTULO II, INCISO IV, que toda 

criança tem direito de brincar, praticar esporte e divertir-se; poderá ser enriquecido na 

escola no momento em que o professor intervém e interage, porque no brincar a 

criança representa e procura entender o mundo em que está inserida, transformando-

o de acordo com as suas fantasias e necessidades. Momentos de brincadeiras devem 

aparecer na rotina num período pensado e enriquecido intencionalmente pelo 

professor. 
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Lembrando que o brincar é um dos diversos conteúdos da Educação Infantil, 

que além de trabalhar a socialização, afetividade, autonomia e identidade, durante as 

brincadeiras as crianças, inevitavelmente, terão que lidar com situações como dividir o 

espaço e os materiais, aprender a esperar sua vez. Esses conteúdos podem ser 

trabalhados, por exemplo, por meio de jogos direcionados, brincadeiras, cantigas, 

passeios, para que as relações interpessoais sejam construídas em um ambiente onde 

haja respeito, amizade e confiança. 

Na rotina escolar todos os profissionais, ou seja, pessoas que trabalham direta 

ou indiretamente com as crianças, deverão ser capacitadas para lidar com elas. Esta 

tarefa não é exclusiva do professor, coordenador, e diretor, pois o sucesso da 

educação partirá de todos os envolvidos no ambiente escolar. Sendo assim, é 

relevante que todos participem de cursos, palestras, orientações para que conheçam 

as DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO INFANTIL e, para isso, é preciso haver gestores, que 

proporcionem oportunidades de aprendizagens. 

Devemos diferenciar 2 itens, sendo eles: a rotina e o planejamento semanal. A 

primeira por sua vez está relacionada ao tempo, espaço, ritmo e interação e a segunda 

é o ajustamento, planejamento e aprofundamento das necessidades da criança ao 

longo do ano na Educação Infantil. 

Portanto, o sucesso no planejamento da rotina depende de todos os 

educadores da instituição, sendo eles: diretor, coordenador, professor, inspetor, 

secretário, agente de limpeza, afinal, todos os que trabalham na escola, estão 

envolvidos com a educação e o cuidado dos pequenos. Vale lembrar que a Educação 

Infantil não tem somente como objetivo fazer com que as crianças leiam e escrevam, o 

interessante é poder olhar para o que as crianças já sabem e vivem em outros 

contextos. Isso não somente para sabermos de onde partimos, mas também para 

podermos conhecer essa criança e sua família, considerar, compartilhar e valorizar 

seus saberes. E assim a UNIDADE ESCOLAR terá um ótimo desempenho e será 

agradável para toda equipe, pais e comunidade em seu redor. 
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A parceria família-escola, desafios e possibilidades. 

Lagoinha, como pequeno município interiorano do alto Vale do Paraíba, com 

fortes tradições caipiras, compôs sua rede de Educação Infantil há pouquíssimo tempo. 

Cidade que, até meados da década de 1970, possuía a maioria da população morando 

na zona rural e que dispunha de precárias oportunidades de escolarização formal (Os 

três primeiros anos do Ensino Fundamental). Neste contexto a Educação Infantil era 

algo inimaginável ou no mínimo inalcançável.  

A Educação Infantil se constituiu formalmente a partir de meados da década de 

1970, funcionando em diversos locais adaptados, como na antiga casa paroquial, 

casarão localizado no centro do município, nas dependências da EE Padre Chico, escola 

que atendia a todos os alunos, do primário ao antigo ginasial. A Pré-escola era 

totalmente custeada pelo estado, passando posteriormente à responsabilidade da 

prefeitura.  

Como município com forte influência rural, onde a educação formal era 

exclusividade da família, preparava-se a criança para o mundo do trabalho na 

comunidade local, tendo a escolarização como mero adorno ou complemento na 

formação da criança.  

Neste contexto, a cidade tem recente histórico na Educação Infantil, contudo a 

procura pelos serviços educacionais cresceu exponencialmente, principalmente a de 

pais da zona rural. A partir de 2005 foram fechadas as últimas unidades escolares 

agrupadas nos bairros, cabendo ao poder público ofertar transporte ao perímetro 

urbano, onde as unidades escolares a partir de então atenderiam a todo o município. 

Com essa possibilidade de transporte, as famílias da zona rural começaram a 

matricular suas crianças na educação Infantil, aumentando consideravelmente a 

procura por esse serviço.  

Como esse contexto ainda pode ser considerado recente, as relações entre 

escola e família e sua necessária parceria também ainda não se encontram maduras.  

 Cabe ressaltar que, pelo histórico da comunidade, a maioria dos pais tem 

grande interesse, cuidado pela vida escolar dos filhos e pela instituição. Embora a 
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maior porcentagem tenha baixa escolaridade, participam ativamente da vida dos 

filhos, cabendo à instituição oferecer mais oportunidades para essas interações.   

As reuniões de pais são momentos privilegiados para reforçar as relações, 

contudo não devem ser os únicos momentos de compartilhar as informações sobre o 

progresso dos alunos, afinal, toda a escola deve comunicar de muitas maneiras, os 

processos de aprendizagem que ali acontecem: seja nas paredes, jardins ou na 

decoração de cada sala de aula. O percurso só pode ser demonstrado mediante 

instrumentos como exposições permanentes, portfólios, relatórios e pastas. 

O sucesso ou fracasso de uma reunião de pais deve-se a sua organização; Focar 

em temas objetivos, afinal os pais querem saber mais de seus filhos e deixam seus 

afazeres por conta disto. A escola deve ter sensibilidade, possibilitando reuniões em 

horários em que os pais estejam disponíveis. São indispensáveis as reuniões de pais 

individuais quando existe uma situação mais séria onde pela delicadeza do assunto o 

aluno não pode ser exposto. 

É necessária sensibilidade e boa vontade no âmbito da gestão e mesmo na 

esfera administrativa mais geral, uma vez que podem ser agendadas reuniões 

individuais em horários em que determinados pais estejam disponíveis. No caso de 

bairros distantes, é possível reunir os pais moradores destes num centro comunitário, 

capela ou similar. O importante é estreitar o relacionamento com a família! 

Com uma gestão firme e coerente, na qual o Plano Municipal de Educação seja 

um todo não apenas construído para cada Unidade Escolar, a Rede deve ter uma 

ideologia e um objetivo claro, “falar a mesma língua”, contudo essa decisão cabe sem 

dúvida às ações da Secretaria Municipal de Educação. 

Além das reuniões feitas nas escolas, podemos promover encontros onde os 

pais tragam o que sabem para passar aos alunos e vice-versa, também promover 

momentos de recreações (exemplo: um espaço para hora de contos onde os pais leiam 

ou contem histórias para seus filhos e também colegas). Também se pode colocar um 

mural informativo aos pais. 
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Toda reunião deve ser pautada na premissa de informar o processo de 

aprendizagem, como ele se dá, como o professor o favorece, mostrar que a escola tem 

a autoridade técnica, sem ser autoritária. Levar os pais a conhecerem a rotina do local 

onde seus filhos estudam bem como conhecer as regras que possibilitam que este 

espaço funcione. 

A participação dos pais não deve se limitar a apenas ajudar em eventos festivos 

ou emergenciais (exemplo, pintura da escola, reformas, mutirão de limpeza) pode ser 

mais integrado, a escola principalmente de Educação Infantil pode e deve abrir suas 

portas, desde que estes momentos sejam planejados, pois se por um lado a escola não 

deve ter nada a esconder, por outro possui uma rotina que deve ser mantida.  

A rotina escolar possibilita e obriga que não apenas professores participem do 

processo educativo, todos na escola, embora tenham função diferenciada, são 

responsáveis pela educação dos pequenos. Cabe à escola ter espírito de equipe e 

clareza nos seus objetivos e discursos.  

Não apenas de reuniões e resoluções de problemas a integração entre a escola 

e família deve ser alimentada. Atividades que mostrem e valorizem os conhecimentos 

dos pais, e que também permitam que estes conhecimentos ajudem a melhorar a vida 

das crianças e da própria escola, são o combustível imprescindível para essa relação. 

(por exemplo, projetos de leitura, trazê-los para ensinar brincadeiras, ensinar receitas, 

confeccionar brinquedos, doação de brinquedos, mostrar sua profissão, valorizar os 

talentos da comunidade e diferentes culturas).  

Quando esse processo segue um caminho eficaz e produtivo, o resultado é um 

melhor aproveitamento do tempo, espaço e dos recursos da escola bem como da 

estruturação da rotina em prol do desenvolvimento dos alunos.  

A equipe escolar, neste contexto, deve ter papel ativo, não ficando apenas na 

situação de responder a demandas ou solucionar conflitos. Deve propor e resolver 

problemas e acima de tudo, ter conhecimento de seus deveres, compartilhando todo o 

processo com as famílias. 
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A boa integração da equipe e o prévio planejamento podem evitar os principais 

problemas que as relações entre família e escola enfrentam, relacionados a diferentes 

padrões disciplinares, alimentares e culturais, por vezes até religiosos. A escola deve 

prever isso em suas diretrizes e na entrevista inicial ou na primeira reunião, esboçar 

suas normas aos pais, sem, contudo se portar de maneira autoritária, pois mudanças 

podem ser bem vindas.  

Todo o processo de integração entre pais e escola deve ser pautado pela 

equidade, respeito e, acima de tudo, compreensão com as diversidades de arranjos 

familiares e situações sociais que estes pais vivem.  

A Rede Municipal de Educação de Lagoinha, atualmente conta com um belo 

projeto de integração entre a família e a escola intitulado: “Leia e Depois me Conte”. 

Nesse projeto, os alunos levam para casa exemplar de literatura infantil do acervo da 

biblioteca escolar, para que seus pais possam ler, preferencialmente com toda a 

família. Numa das ocasiões uma das docentes da EMEI “Arco Íris” acrescentou ao 

projeto, além dos usuais livros, exemplares de revistas, jornais e literatura em geral, 

para que os pais e demais membros da casa pudessem compartilhar com a criança a 

experiência de leitura.  

 O projeto, em ambos os casos foi muito positivo, a grande maioria dos pais 

liam para as crianças e essas voltavam muito entusiasmada de casa. 

Além de projetos, a unidade escolar precisa criar um canal permanente de 

informação sobre o cotidiano da escola. Uma boa medida seria a adoção de murais 

informativos permanentes, onde o responsável pela criança encontrasse informações 

sobre os projetos trabalhados, sobre as diretrizes da instituição, eventos como festas e 

comemorações, dicas de como ajudar os filhos na aprendizagem, viagens e demais 

utilidades. Caso tenha possibilidade, essa ação pode ser estendida na forma de boletim 

informativo ou pequeno jornal. Para pais que tenham acesso a meios digitais, 

informativos na internet na forma de site institucionais ou redes sociais podem ser 

bem vindos, uma vez que o custo de implementação e manutenção são quase zero.  
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