


32

EXPEDIENTE
Caderno de Boas Práticas
Referências Educativas 
no Vale do Paraíba 

Realização 
Fundação Lucia e 
Pélerson Penido — FLUPP

Coordenação Executiva
Escola de Educadores

Supervisão Pedagógica
Kelly Cristina dos Santos 

Coordenação da Pesquisa
Maria Grembecki

Autores dos Desenhos
Ana, Ana Lívia, Ana Vitória, Antonio, 
Francisco, Gabriela, Gustavo,  
Larissa Rebeca, Pedro Henrique,  
Rosa e Taylla.

Revisão
Beatriz K. C. Q. Bonometti
Maria Eugênia A. Pessiguelli
Natalia Rodrigues Vieira

Projeto Gráfico 
e Diagramação 
Camilla Sola

DIMENSÃO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
01 - Parceria da Coordenação Pedagógica com professores_ pág. 6
02 - Identidade da criança na transição da Educação 
        Infantil para o Ensino Fundamental_ pág. 12
03 - Parcerias e mobiliário na transição_ pág. 18
    
DIMENSÃO MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUAGENS
04 - Desenho_ pág. 24
05 - Literatura_ pág. 30
06 - Mini arvorismo_ pág. 36
07 - Brincadeiras cantadas_ pág. 42
08 - Música_ pág. 48
09 - Desenho neon_ pág. 54

DIMENSÃO INTERAÇÕES
10 - Tempo das crianças_ pág. 60
11 - Grêmio Mirim_ pág. 66
12 - Trabalho em pequenos grupos_ pág. 72
13 - Literatura na praça_ pág.78

DIMENSÃO PROMOÇÃO DA SAÚDE
14 - Horta_ pág. 84

DIMENSÃO ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS
15 - Reorganização do espaço_ pág. 90
16 - Areia_ pág. 96
17 - Recreio_ pág.102
18 - Jogos de percurso_ pág. 108
19 - Mala de brinquedos_ pág. 114

DIMENSÃO COOPERAÇÃO E TROCA COM AS FAMÍLIAS 
E PARTICIPAÇÃO NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
20 - Oficina com pais e familiares_ pág.  120

32



54

Esta publicação é fruto de uma trajetória de formação continuada de um 
grupo de municípios que uniu educadores e representantes da comunidade, 
comprometidos com o direito fundamental de todos os cidadãos, conforme Art. 
205. da Constituição Federal, “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.”, dando ênfase à Educação Infantil. A iniciativa contou 
com o apoio da Fundação Lucia e Pélerson Penido (FLUPP), organização sem fins 
lucrativos que tem o objetivo de apoiar projetos ligados à Educação, através do 
Programa VIM — Valorizando uma Infância Melhor.

O Programa VIM propõe o desenvolvimento dos eixos formativo, comunitário 
e ambiente escolar, com foco específico nas políticas públicas voltadas para 
a Educação Infantil. A implantação do Programa pela FLUPP tem por base o 
estabelecimento de uma rede colaborativa de municípios da região do Vale do 
Paraíba (SP), engajados no propósito de investir nas condições necessárias para que 
todas as crianças possam alcançar seu pleno potencial de desenvolvimento  
ao longo da infância.

Nesse contexto, a FLUPP conta com a parceria da Communitaria Consultoria 
Social, para a constituição de um Grupo Gestor Local (GGL) que promove a 
elaboração, o monitoramento, a avaliação e a gestão orçamentária dos projetos de 
infraestrutura e dos projetos comunitários. Já no âmbito formativo, a parceria com 
a Escola de Educadores é fundamental para liderar as iniciativas de formação por 
polos, as ações diretas com grupos nas cidades e até mesmo nas escolas, além  
de ações de acompanhamento à distância. 

A celebração das boas práticas desenvolvidas pelos profissionais de educação 
se dá por meio de duas iniciativas: o Seminário anual “O Infantil é fundamental” 
e o Prêmio FLUPP de Educação. O primeiro envolve mais de 400 profissionais de 
Educação Infantil da região, com objetivo de dar visibilidade às boas práticas que 
acontecem nas instituições escolares bem como refletir e ampliar os conhecimentos 
e os repertórios dos profissionais presentes a partir de palestras e oficinas 
ministradas por especialistas em temas específicos relacionados à infância. Já a 
segunda iniciativa, a premiação, destaca e reconhece experiências educativas 

planejadas, realizadas e documentadas pelos profissionais da Educação Infantil. 

O fruto desse trabalho compõe a publicação a seguir, com uma seleção  
diversa e criteriosa de boas práticas observadas nos anos de 2017 e 2018, tanto  
pelo Prêmio FLUPP de Educação, como também apresentadas nos Seminários  
ou que se destacaram nas ações do GGL. São propostas planejadas e elaboradas 
por gestores das equipes técnicas das Secretarias de Educação, coordenadores, 
diretores, professores e demais funcionários das escolas com o objetivo de 
proporcionar uma Educação Infantil de qualidade para as crianças. 

Esse Caderno foi organizado a partir das orientações apresentadas no 
documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil publicado pelo 
Ministério da Educação — Secretaria de Educação Básica em 2009. Os indicadores 
de qualidade descritos nesse documento estão agrupados por dimensões que são 
as mesmas que agrupam os relatos no sumário deste Caderno.

Nele você encontrará relatos que propõem alternativas para garantir espaços 
formativos para os docentes; para uma transição mais suave e tranquila entre 
Educação Infantil e Ensino Fundamental; para novas formas de organizar os espaços, 
os materiais e o tempo favorecendo as brincadeiras e as interações das crianças; 
para que boas práticas de leitura se estendam para fora da escola, para desenvolver 
propostas dentro e fora da escola — como grêmios, recreios diferenciados, horta, 
arvorismo, entre outros que proporcionaram a participação ativa das crianças. 
Enfim, aqui você encontrará 20 boas práticas que colocam a criança no centro do 
planejamento curricular e como protagonista de seu processo de aprendizagem 
e desenvolvimento. Muitas dessas ações se transformaram em propostas 
institucionalizadas nas escolas e nas Redes de Ensino dos municípios. 

Esperamos inspirar educadores e todos os cidadãos interessados no propósito 
de garantir a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças brasileiras. 

Beatriz Ferraz        Eduarda Penido Dalla Vecchia
Diretora Escola de Educadores   Diretora Executiva da FLUPP

BRASÍLIA, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. Brasília, 2009.
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Junto com suas professoras, refletiu sobre 
como poderiam fazer uso da casinha de leitura, do 
muro de escalada, da horta, do parque sonoro e 
do mini arvorismo de forma a favorecer a interação 
das crianças e dos diferentes grupos, cuidando 
para que todos pudessem ter seu momento 
individual e coletivo. Observar e refletir sobre a 
organização do mobiliário e dos materiais das salas 
também foi tema de estudo coletivo dela e das pro-
fessoras — que passaram a organizar esse ambiente 
com cantos diversificados (faz de conta, massinha, 

[...] os saberes oriundos da experiência são, para o pro-
fessor, a condição para a aquisição e produção de seus 
próprios saberes profissionais. Ensinar é mobilizar uma 
ampla variedade de saberes, reutilizando-os no trabalho 
para adaptá-los e transformá-los pelo e para o trabalho. 
A experiência de trabalho, portanto, é apenas um espaço 
onde o professor aplica saberes, sendo ela mesma saber do 
trabalho sobre saberes, em suma: reflexividade, retomada, 
reprodução, reiteração daquilo que se sabe naquilo que  
se sabe fazer, a fim de produzir sua própria prática  
profissional. (TARDIF, 2002, p. 21)

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002. 

desenho, jogos, etc.) — favorecendo, assim, o prota-
gonismo infantil na escolha de com quem, com o 
que e do que brincar. 

Outros temas também foram trazidos por Valé-
ria para reflexão conjunta com sua equipe: 
• o acolhimento das crianças no período de  
adaptação e entrada;
• as formas de compartilhar com as famílias  
o dia a dia de seus filhos na escola; 
• as inovações e conceitos trazidos pela BNCC  

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Valéria dos Santos Costa Camargo,

Coordenadora Pedagógica 

ESCOLA: Maria Cleidson Mendes Roberti

MUNICÍPIO: São Bento do Sapucaí

TEMA: Parceria da coord. pedagógica com professores  

O cotidiano como  
espaço-tempo da  
formação continuada   

Desde que assumiu a coordenação 
da escola Maria Cleidson Mendes 
Roberti, Valéria faz uso de todos os 

espaços formativos para apoiar os professores 
em seus trabalhos com as crianças. Porém, 
foi a partir das formações de que participou 
no Programa VIM que ela qualificou esses 
momentos trazendo para discussão e reflexão 
novos conceitos e temas. 

Nos momentos de HTPC — que antes 
eram ocupados em grande parte para 
informes e preparação de material para 
atividades com as crianças — Valéria come-
çou a trazer temas da prática pedagógica 
cotidiana da Educação Infantil, tais como 
aqueles relacionados aos espaços coleti-
vos, à organização das salas e dos mate-
riais e ao dia a dia das crianças na escola. 
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apoiar as professoras em questões mais logísticas, 
como os pedidos de material e os agendamentos 
de passeios.

Muitas foram as conquistas na qualidade 
da prática pedagógica que Valéria identifica a 
partir desse trabalho de formação continuada 
com a equipe docente. Ela conta orgulhosa que 
as crianças estão cada vez mais explorando, se 
expressando, fazendo escolhas, sendo ouvidas, 
criando hipóteses; enfim, sendo protagonistas de 
seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. 
Toda essa mudança só foi possível em função da 
qualidade da educação oferecida pela sua equipe 
de professoras às crianças — pois as formações e 
os encontros individualizados proporcionados às 
educadoras possibilitaram a construção de novos 
conhecimentos e a qualificação de sua prática.

Com o intuito de garantir a qualidade e a 
equidade da Educação Infantil do município de São 
Bento do Sapucaí, Valéria fez esse mesmo trabalho 
formativo individualizado com as professoras de 
outras 7 escolas rurais pelas quais ela também é 
responsável. 

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTI-
NUADA DOS PROFESSORES 

A formação continuada do professor é um 
processo constante realizado ao longo da sua vida 
profissional. Ela deve atrelar estudos sobre conhe-
cimentos científicos com os saberes da prática 
docente de forma a promover aprendizagens 
significativas. Portanto, é essencial para a qualida-
de do trabalho pedagógico com bebês e crianças 
pequenas garantir espaços e tempos de estudo  
e discussão — sendo papel da escola promover  
tais momentos. 

O coordenador pedagógico, nesse processo, 
assume o papel de organizador do meio social 
educativo e se responsabiliza, junto com o profes-
sor, pela qualidade dos contextos e experiências de 

aprendizagens das crianças, fomentando a ideia da 
formação docente como um continuum, conside-
rando como componentes constitutivos as práticas, 
os conhecimentos e as experiências pedagógicas 
dos educadores. 

Assim, para garantir a qualidade da formação 
continuada dos professores é fundamental que 
eles sejam protagonistas de seus processos de 
construção de conhecimento. Nesse sentido, uma 
estratégia essencial é a interação com seus pares e 
com seu formador. Já que é a partir do estudo e da 
reflexão sobre como as crianças aprendem e sobre 
a maneira pela qual elas estabelecem conexões, 
que a aprendizagem acontece. 

POSSÍVEIS AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DESTE PROJETO: 
• Identificar os espaços e tempos disponíveis  
para a formação continuada dos professores;  
• Planejar os encontros com os professores  
garantindo a presença de estratégias formativas 
que coloquem os professores no centro de seu 
processo de aprendizagem. Certificar-se de que 
eles tenham uma duração prolongada no tempo, 
que favoreçam a troca de conhecimentos entre 
os participantes e que atrelem os conhecimentos 
científicos e práticos; 
• Realizar reunião de avaliação para refletir sobre  
o andamento das formações e, então, validar as 
ações e propor alterações para melhoria.

da etapa da Educação Infantil como, por exemplo,  
a concepção de criança, como ela aprende,  
o papel do professor;
• a organização curricular por campos de  
experiências e os direitos de aprendizagem. 

Além desses momentos coletivos, a coor-
denadora realiza ainda encontros individuais 
com suas professoras uma vez na semana e são 
nesses momentos que ela consegue apoiar a 
ação de cada docente. Sendo assim, Valéria se vale 
de diferentes estratégias para identificar aspectos da 

[...] está atento à realidade, que é 
competente para localizar os te-
mas geradores (questões, contra-
dições, necessidades, desejos) do 
grupo, organizá-los e devolvê-los 
como um desafio para o coletivo, 
ajudando na tomada de consciên-
cia e na busca conjunta de formas 
de enfrentamento. O intelectual 
orgânico é aquele que tem um 
projeto assumido consciente-
mente e, pautado nele, é capaz de 
despertar, de mobilizar as pesso-
as para a mudança e fazer junto 
o percurso. Em grandes linhas 
cabe ao coordenador fazer com 
sua “classe” (os seus professores) a 
mesma linha de mediação que os 
professores devem fazer em sala: 
acolher, provocar, subsidiar e  
interagir. (VASCONCELLOS, 2011, p. 5). 

VASCONCELLOS, C. S. O coordenador pedagógico na escola. Jornal notícias 
portal do professor, editorial 50, 2011. Disponível em: http://portaldoprofessor.
mec.gov.br/jornalImpresso.html?edicao=53. Acesso em: 29 out. 2019. 

prática pedagógica discutidas nas reuniões cole-
tivas que ainda precisam ser aprimorados: realiza 
devolutivas para as professoras após leitura dos 
planejamentos semanais e dos relatórios das crian-
ças, assim como, das observações feitas nas salas. 
Durante a reunião individual, ela compartilha o que 
observou e leu nos documentos entregues e, junto 
com a professora, planeja as mudanças necessárias.  

São também nesses momentos que as profes-
soras compartilham os relatórios bimestrais entre-
gues aos familiares. 

A coordenadora enfatiza que também costuma 
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ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Grasiele Israel de Melo,  

Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil

MUNICÍPIO: Roseira 

TEMA: Identidade da criança na transição da 

Educação Infantil para o Ensino Fundamental

identificar quais seriam as principais ações que 
deveriam ser implementadas para garantir o esta-
belecimento desses mínimos. Para que as crianças 
pudessem chegar ao Ensino Fundamental com um 
vínculo positivo em relação às suas aprendizagens 
e aos seus conhecimentos, foi estabelecido um 
livro de literatura infantil , que seria lido durante os 
meses finais da etapa de Educação Infantil e tam-
bém nos primeiros meses do Ensino Fundamental. 
Um livro que Grasiele chamou de objeto de tran-
sição. Para que essa ação fosse implementada, ela 
contou com a parceria do Secretário de Educação 
que, a partir do conhecimento que teve do projeto, 
aprovou a compra desses livros. 

Um dos aspectos que Grasiele percebia 
que dificultava a transição na rede de Roseira 
era a diferença entre o uso e a organização dos 
espaços e materiais nas escolas.

Para ela, esse era um aspecto que merecia 
muita atenção e planejamento para mudanças, 
uma vez que estava diretamente relacionado  
com a garantia de uma rotina mais próxima da 
Educação Infantil no primeiro ano do Ensino  
Fundamental, como forma de preservar a  
identidade da criança durante essa transição.  
Entendia que, para isso, as salas do primeiro  
ano deveriam estar organizadas em cantos  
durante todo ano e que era necessário garantir,  
no espaço externo, momentos de brincadeira 
livre, três vezes na semana. 

Para dar conta desse desafio, Grasiele  
precisava que os profissionais dos dois  
segmentos estivessem alinhados  sobre  
a concepção de criança  e sobre como essa  
aprende. Para tanto, era necessário que eles  
pudessem se encontrar para estudar e  
refletir juntos a respeito de suas dúvidas,  
ideias e experiências.  

A integração entre os 
profissionais da Educação 
Infantil e do Ensino  
Fundamental em prol  
de uma transição de  
qualidade para as crianças  

O ambiente interage, mo-
difica-se e toma forma de 
acordo com os projetos 
e experiências de apren-
dizado das crianças e dos 
adultos e num constante 
diálogo entre arquitetura  
e pedagogia. O cuidado 
com a estética, os objetos, 
os locais de atividade por 
parte das crianças e dos 
adultos é um ato educa-
tivo que gera bem-estar 
psicológico, senso de fami-
liaridade e pertencimento, 
gosto estético e prazer de 
habitar o local, que são 
também premissas e con-
dições primárias para a 
segurança dos ambientes. 

(REGGIO CHILDREN, 2013, p. 13)

REGIMENTO ESCOLAS E CRECHES PARA A  
INFÂNCIA DA COMUNA DE REGGIO EMILIA.  
2ª ed. Tradução Thais Helena Bonini, 2013.

Num dos encontros de Rede do Programa 
VIM — regularmente promovidos pela 
FLUPP – para reunir as equipes técnicas 

das Secretarias de Educação dos municípios do 
Programa o projeto “Transição” ganhou vida. 
Grasiele e os demais representantes do grupo 
definiram como principal objetivo preservar a 
identidade da criança durante sua passagem da 
Educação Infantil para o Ensino Fundamental. 
Para que todo o grupo pudesse assumir esse 
compromisso compartilhado, durante as forma-
ções, foram eleitos 3 “mínimos “ nos quais todos 
os municípios iriam se basear para planejar o 

seu próprio projeto de Transição a partir do seu 
contexto local. Esses mínimos diziam respeito ao 
espaço físico, ao conhecimento prévio das crianças 
e aos profissionais. 

Grasiele, como representante do município 
de Roseira, em parceria com a sua supervisora, 
assumiu o compromisso de planejar e colocar em 
prática o projeto Transição de Roseira. Um projeto 
que nasceu de um grupo, mas que ganhou mui-
tas caras e vidas, em cada um dos municípios que 
fizeram parte desse processo. O primeiro passo 
para o planejamento do projeto no município foi 
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Se não houvesse esse alinhamento nenhu-
ma das ações por ela pensadas para esse projeto 
teriam força. Ela desenhou um plano de formação 
que seria o carro chefe do projeto Transição. Como 
primeira ação, Grasiele fez suas reuniões iniciais 
com a coordenadora geral do Ensino Fundamental  
para que pudesse, além de compartilhar as premis-
sas do projeto, construir junto com a mesma o plano 
de formação dos coordenadores escolares e profes-
sores, principais atores no processo de transição das 
crianças. Chegaram, então, ao seguinte formato: 
reuniões com as coordenadoras das escolas de 

foco. Diante desse contexto, Grasiele e sua parceira 
definiram que o tema “concepção de crianças e 
como ela aprende” seria abordado a partir de uma 
reflexão sobre a rotina das crianças pequenas da 
Educação Infantil — como e porque ela não pode 
ter mudanças bruscas no primeiro ano do Ensino 
Fundamental. 

Novos encontros formativos foram planeja-
dos e organizados, tornando esse um projeto não 
apenas da Educação Infantil, mas um projeto do 
município de Roseira. Com pouco tempo de imple-
mentação, Grasiele pode observar avanços e identi-
ficar novas metas e desafios para a Rede de Ensino. 
Percebeu que algumas escolas já conseguem or-
ganizar a rotina das crianças de uma maneira mais 
próxima da Educação infantil, como ter brinquedos 
nas salas de aula, permitir que a criança traga seu 
brinquedo para a escola e momentos de brincadei-
ras livres na área externa. Acredita que esse avanço 
só pode ser conquistado devido às formações de 
professores e que essa ação foi a mais importante 
do projeto. Além disso, já identificou que para esses 
momentos se tornarem cada vez mais potentes e 
poderem unir os professores dos dois segmentos 
em prol da aprendizagem e desenvolvimento das 
crianças, são necessárias mais situações de troca de 
experiências e práticas. Foi possível para Grasiele, a 
partir dessa experiência de planejar e implementar 
o projeto, identificar outros desafios que precisam 
ser superados. Logo, ela já pensou em um novo 
tema para as formações de professores: Alfabeti-
zação: o que é papel do Infantil e o que é papel do 
Fundamental. 

Proposta de planejamento:  
transição da Educação Infantil  
para o Ensino Fundamental  

O QUE DEVEMOS LEVAR EM CONTA QUANDO 
PENSAMOS NA TRANSIÇÃO: 

A passagem para o Ensino Fundamental  
é um momento importante na vida das crianças 
pois além da mudança de professor, elas mudam 

também de escola e de percepção: passam a ser os 
“menores” e dividem os espaços com colegas bem 
mais velhos. Muda também sua rotina: os momen-
tos de estudo; provas e lições ganham um tempo 
maior no seu dia a dia e seus brinquedos passam a 
dividir o espaço com os cadernos, livros e estojos. 

Equipe técnica, gestores e professores podem 
fazer desses momentos algo significativo e tranqui-
lo para as crianças, mas para isso é preciso articu-
lação e compromisso compartilhado. E nada mais 
poderoso do que encontros formativos conjuntos 
entre os profissionais desses dois segmentos nos 
quais poderão aprender uns com os outros, refletir 
sobre suas concepções e práticas e, juntos, planeja-
rem uma passagem mais significativa e tranquila 
para as crianças. 

POSSÍVEIS AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DESTA PROPOSTA: 
• Identificar os aspectos mais urgentes a serem su-
perados para garantir uma transição mais tranquila 
entre os segmentos e planejar estratégias para 
cada um deles;
• Articular os diversos atores que irão apoiar  
e se responsabilizar pelas ações planejadas; 
• Criar momentos formativos entre os profissionais 
dos dois segmentos com foco na reflexão e no estu-
do sobre conhecimentos que precisam ser compar-
tilhados e que favorecem o processo de transição: 
incentivar espaços que garantam a elaboração de 
estratégias e atividades com foco na transição; 
• Acompanhar o processo de transição a cada ano 
para observação, reflexão e ajustes necessários. 

EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
QUE FEZ PARTE DESSE PROJETO AO LADO 
DE GRASIELE: 
• Edson M. de Souza — Secretário de Educação
• Leonária R.de S. Correa — Supervisão de Ensino
• Simone Laureano Alves Vieira — Coordenadora 
Pedagógica do Ensino Fundamental
• Darlene Aparecida Moreira de Souza Miranda – 
Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil

“Educação Infantil e  
Ensino Fundamental 
são indissociáveis: am-
bos envolvem conheci-
mentos e afetos, sabe-
res e valores; cuidados 
e atenção; seriedade e 
riso. Para isso é preciso 
garantir que as crian-
ças sejam atendidas nas 
suas necessidades (a de 
aprender e a de brincar), 
que o trabalho seja  
planejado, acompanhado 
por adultos na Educa-
ção Infantil e no Ensino 
Fundamental e que sai-
bamos, em ambos, ver, 
entender e lidar com  
as crianças como  
crianças e não apenas 
como estudantes.” 
(KRAMER, 2007, p.20). 

KRAMER, Sonia. A infância e sua singularidade. In: 
BRASIL. Ministério da Educação.Secretaria de Educação 
Básica. Ensino Fundamental de nove anos: orientações 
para a inclusão da criança de seis anos de idade, 2007. 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, nas quais 
cada uma delas se reuniria com a sua equipe, e uma 
reunião com as equipes de professores dos dois 
segmentos, onde elas estariam juntas. Essas reuni-
ões aconteceram no último semestre do ano letivo 
e tiveram como foco a apresentação do projeto e da 
proposta do livro de literatura como objeto de tran-
sição. Mas o plano não parava por aí, como o desafio 
de Grasiele era a formação dos professores sobre a 
concepção de criança e como essa aprende, seriam 
necessários outros encontros formativos. Sendo assim, 
planejou junto com a sua parceira, dois encontros 
com todos os professores para o ano seguinte: um no 
primeiro semestre e outro no segundo semestre. Por 
ter sido Grasiele quem participou das formações do 
Programa VIM e elaborou o projeto Transição, as duas 
combinaram que quem conduziria os encontros seria 
ela, porém ambas estariam presentes e seriam as 
responsáveis por essa formação conjunta. 

O maior desafio que elas identificaram para a 
formação dos professores era convencê-los de que, no 
Ensino Fundamental, mesmo com toda a cobrança de 
provas e resultados de alfabetização, o brincar não po-
deria estar desvinculado do como a criança aprende. 
Pelo contrário, teriam que deixar claro que é através da 
brincadeira e das interações que elas aprendem e se 
desenvolvem. Também precisavam desfazer a ideia de 
que a última etapa da Educação Infantil é uma “prepa-
ração para o Ensino Fundamental”, pois perceberam 
que em muitas propostas de atividades esse era o 
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Da escolinha para 
a escolona…
Desde que Luciana assumiu a  

coordenação da Rede Municipal  
de Natividade da Serra, tinha como 

desafio pessoal e profissional tornar a passa-
gem das crianças de Educação Infantil para  
o Ensino Fundamental mais orgânica e  
tranquila para os pequenos. Sua maior  
preocupação era com a escola Profª.  
Therezinha Lemes Porto Pinto, pois é a  
única da Rede que fica no centro da cidade  
e atende apenas crianças da Educação Infantil. 
Ao final da Etapa II, último segmento da  
Educação Infantil do município, todas as  
crianças passam a frequentar a escola  
Profª. Isabel Cristina Rodrigues de Menezes 
Menecucci, que atende alunos do Ensino  
Fundamental I e divide o prédio com as  
turmas de Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio, ambas de responsabilidade do Estado. 

Essa condição preocupava muito Luciana, 
pela diferença que seria sair de um ambiente 
em que havia um cuidado e proteção constan-

te com as crianças e um espaço destinado exclusi-
vamente a elas (na Educação Infantil), e chegar no 
primeiro ano do Fundamental tendo que dividir 
banheiro, refeitório, salas e pátios também com os 
jovens do Ensino Médio. 

Com esse desafio para resolver e com o 
apoio da formadora do Programa VIM, Luciana 
organizou, no início de um ano letivo, uma 
roda de conversa com as turmas recém-che-
gadas ao primeiro ano da escola Profª. Isabel 
Cristina Rodrigues de Menezes Menecucci. 
Durante a conversa, se surpreendeu com o que 
as crianças relataram. Elas diziam que o espaço 
era grande para eles brincarem, que tinha qua-
dra (coisa que não tinham na Educação Infan-
til), mas também mencionavam que sentiam 
falta de um parquinho.

Para conseguir a estrutura do parquinho, tão 
querido das crianças, a coordenadora Luciana pre-
cisou negociar com o dirigente de ensino, uma vez 
que o espaço da escola não era apenas do municí-
pio. Tinha também que conseguir financiamento 
para a compra deste parquinho. Foram alguns me-
ses de negociação, mas conseguiu a autorização da 
Diretoria de Ensino e, com o apoio da FLUPP e da 

“Diferente é o nosso pensamento e a nossa atitude com 
relação a uma criança que sentimos que é ativa e que 
está conosco no explorar, no procurar algo a cada dia, 
no extrair um significado, um pedaço de vida. E, para 
nós, esses significados, essas teorias explicativas são  
de grande relevância e muito reveladoras das maneiras 
como as crianças pensam, interrogam, interpretam  
a realidade e as próprias relações com ela e conosco.  
É aqui que me parece encontrar-se a gênese da  
“Pedagogia da Relação e da Escuta[...]”. (RONALDI, 2014, p. 80) 

ZERO, Project: Tornando visível a aprendizagem: crianças que aprendem individualmente e em grupo. Reggio Children; 
tradução Thaís Helena Bonini - 1. ed. - São Paulo: Phorte, 2014. Il. 

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Luciana Aparecida da Silva Santos,
Coordenadora de Projetos Educacionais 
MUNICÍPIO:  Natividade da Serra
TEMA: Investir em parcerias e no mobiliário na transição 
da Educação Infantil para o Ensino Fundamental

equipe do GGL, o parquinho foi adquirido. O que 
faltava era encontrar um espaço para ele, pois, para 
implantá-lo no prédio do Estado, teriam que esco-
lher entre ele e a horta. Então, decidiram aguardar 
a entrega do novo prédio, destinado exclusivamen-
te para os alunos da Rede Municipal. 

Passado um tempo, Luciana foi assistir ao 
vídeo que havia feito da roda de conversa com as 
turmas de primeiro ano e uma coisa chamou muito 
a sua atenção: todas as crianças ficavam com as 
pernas balançando, já que as cadeiras eram altas 
demais para eles. Em todas as salas da escola,  
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as cadeiras e mesas eram igualmente grandes. Ficou pensando como seria ruim para a turma do primei-
ro ano ficar o tempo todo nessa condição e, nesse momento, lembrou-se de um mobiliário da Educação 
Infantil que não estava sendo usado e que estava guardado num depósito. Que maravilha, conseguiu 
adequar as salas das três turmas de primeiro ano! Já era mais um passo dado.

Com o desafio da infraestrutura encaminhado, era o momento de pensar numa proposta de in-
tegração entre as turmas da Educação Infantil e as do Ensino Fundamental. A ideia de que a escola de 
Educação Infantil é a “escolinha” e que quando as crianças passam ao Ensino Fundamental começam a 
frequentar a “escolona” estava presente no discurso de toda a comunidade escolar: pais, responsáveis, 
professores e crianças. Luciana percebeu aí uma importante questão sobre a qual deveriam refletir: será 
que essa visão não atrapalha o processo de transição, especialmente para as crianças? 

Em sua rotina como coordenadora da Rede Municipal, faz visitas periódicas às escolas rurais que 
compõem a Rede, tanto para acompanhar o trabalho realizado com as crianças quanto para as forma-
ções da equipe. Numa dessas visitas Luciana descobriu que, nas escolas rurais, crianças dos diferentes 
segmentos participam de muitas atividades juntas: peças teatrais, histórias, brincadeiras, etc. Assim, em 
parceria com a gestão das duas escolas da sede (de Educação Infantil e de Ensino Fundamental), ela 
elaborou um cronograma de atividades que tinha como propósito fazer essa integração entre as turmas 
da Etapa II do Infantil e as turmas de primeiro ano do Fundamental: rodas de conversa com visita aos 
espaços da escola, para que as crianças do primeiro ano pudessem contar aos colegas do Infantil sobre a 
rotina e tirar suas dúvidas; aulas mensais de Educação Física feitas com as duas turmas juntas na quadra 
do prédio do Fundamental; compartilhamento de relatórios do Infantil com as professoras e coordena-

“Projetar uma  
escola é como  
escrever um 
argumento  
cinematográfico,  
ao passo que o  
roteiro é escrito  
por aqueles que  
habitam e que  
constroem sua  
identidade no dia a 
dia.” (CEPPI, G.; ZINI, M. ;2013, p. 26)

CEPPI, G.; ZINI, M. (Org.) Crianças, espaços, re-
lações: Como projetar ambientes para a Educação 
Infantil/ Organizadores Giulio Ceppi, Michele 
Zini; tradução: Patrícia Helena Freitag; revisão 
técnica: Ana Teresa Gavião A. M. Mariotti, Sylvia 
Angelini. - Porto Alegre: Penso, 2013.

dora do primeiro ano; uso da sala multimídia do 
prédio da Educação Infantil para apresentação de 
teatro, contação e leitura de histórias; saídas ao 
cinema e outras atividades que as crianças, as pro-
fessoras e as coordenadoras de ambas as escolas 
elegeram como importantes. 

Para além dessas propostas, Luciana aprovei-
tou para integrar também as oficinas pensadas 
para o projeto: “Oficinas com pais e familiares”, 
das turmas de Educação Infantil, que estava ela-
borando com a equipe do GGL — mas, sobre este, 
contamos em outro relato, presente neste livro, o 
“Por que não trazer as oficinas para nossa Rede? 
Vamos tentar?”, também contado pela Luciana. 

Luciana continuou aprimorando o projeto no 
ano seguinte no qual implementou muitas das 
mesmas ações como forma de institucionalizar 
esse projeto de transição. 

Ela atua há 22 anos como educadora da 
Rede Municipal de Natividade da Serra. De 2010 
até 2012 esteve como gestora da escola Profª. 
Isabel Cristina Rodrigues de Menezes Menecucci 
e desde 2017 assumiu o cargo de coordenadora 
da Rede Municipal.   

O QUE DEVEMOS LEVAR EM CONTA QUANDO 
PENSAMOS NA TRANSIÇÃO ENTRE A EDUCA-
ÇÃO INFANTIL E O ENSINO FUNDAMENTAL:

Segundo a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) da Educação Infantil, a transição para o En-
sino Fundamental I “requer muita atenção, para 
que haja equilíbrio entre as mudanças introdu-
zidas, garantindo integração e continuidade dos 
processos de aprendizagens das crianças, respei-
tando suas singularidades e as diferentes relações 
que elas estabelecem com os conhecimentos, 
assim como a natureza das mediações de cada 
etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias 
de acolhimento e adaptação tanto para as crianças 
quanto para os docentes, de modo que a nova 

etapa se construa com base no que a criança sabe 
e é capaz de fazer, em uma perspectiva de conti-
nuidade de seu percurso educativo.” 

Dessa forma, é fundamental que as escolas e 
Redes de Ensino elaborem estratégias que possam 
garantir às crianças e seus responsáveis vivenciar 
de maneira plena e tranquila esse momento. 

POSSÍVEIS AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DESTA PROPOSTA: 
• Proporcionar momentos de reflexão sobre as 
especificidades e características das crianças de 
5 a 7 anos de idade com as equipes gestoras de 
ambos os segmentos: Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I; 
• Proporcionar a elaboração de estratégias e  
propostas de atividades com foco na transição, 
que devem ser garantidas em todas as escolas  
da Rede, por exemplo: 
1) Envio de relatório individual (referente à última 
etapa das crianças na Educação Infantil) para as 
escolas de Ensino Fundamental;
2) Visitas das crianças às escolas de Ensino  
Fundamental. 
• Construir, em parceria com a gestão das escolas 
de Educação Infantil e Ensino Fundamental,  
atividades que envolvam os familiares das  
crianças que estão no momento de transição;  
• Acompanhar o processo de transição a cada  
ano para observação, reflexão e sugestão de 
mudanças. 
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A criança em atividade fabuladora ou expressiva participa 
ativamente do processo de criação. Durante a construção 
ela se coloca uma sucessão de imagens, signos, fantasias 
[...] importantes para o conhecimento da produção da 
criança e evidenciam o desenvolvimento e expressão de 
seu eu e de seu mundo. Para a criança, essa linguagem ou 
comunicação que ela exercita com parceiros visíveis ou 
invisíveis, reais ou fantasiosos, acontece junto com o seu 
desenvolvimento afetivo, perceptivo e intelectual e resulta 
do exercício de conhecimento da realidade. (FERRAZ e FUSARI, 1993, p.56).

FERRAZ, M. H. de T.; FUSARI, M. F. de R. Metodologia do ensino da arte: fundamentos e proposições. São Paulo: Cortez, 1993. 

é um meio de comunicação com o mundo, que a 
partir dessa linguagem mostram o que pensam, 
sentem, imaginam, conhecem e vivenciam. De-
pois dessa proposta nunca mais julgou ou inter-
pretou a produção das crianças, mas a utilizava 
para estabelecer um diálogo com elas. Traz como 
exemplo uma vez em que observou atenta-
mente o processo de desenho de uma das 
meninas de sua turma que havia sido adotada 
pela tia: em uma folha sulfite ela começou 
desenhando muitos corações que desciam do 
canto da folha para o meio. No centro ela fez 
um quadrado e duas representações huma-
nas. Ao ser questionada por Zilda sobre o que 
estava desenhando disse: “Olha, essa caixinha 
(apontando o quadrado) sou eu. Eu vim de 

Cada desenho remete  
ao mundo articulado  
do desenhista, aos seus 
raciocínios afetivos  
ou mentais, às suas  
lembranças ou às suas  
expectativas. O desenhis-
ta faz escolhas, dá priori-
dade, seleciona, imagina, 
elabora e, ao mesmo 
tempo, se coloca o pro-
blema – nem  
sempre de maneira  
consciente – de como 
traduzir sua unicidade 
complexa de pensamen-
to em um produto sim-
plificado e compreensí-
vel. (GOBBI e PINAZZA, 2014, p. 111)

GOBBI, M. A.; PINAZZA, M. A. (Org.). Infância e suas 
Linguagens. São Paulo: Cortez, 2014.  

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Zilda Bueno de Faria, Professora

TURMA: crianças de 4 anos

ESCOLA: Edna Regina de Oliveira e Silva

MUNICÍPIO: Redenção da Serra 

TEMA: Desenho 

Traços que  
comunicam

Zilda é professora de Educação 
Infantil da escola Edna Regina 
de Oliveira e Silva, localizada no 

município de Redenção da Serra. Quando 
participou das formações oferecidas pelo 
Programa VIM, seu olhar para o desenho 
infantil se transformou. Ela conta que, 
junto com a sua formadora, leu e refletiu 
sobre o desenho e as diferentes expres-
sões artísticas das crianças a partir do 
artigo “Os traços invisíveis nos desenhos 
das crianças”, de Gianfranco Staccioli. Em 
conjunto planejaram boas propostas  
de desenho e Zilda pode também  
construir uma nova maneira de olhar  
e refletir sobre essa forma de expressão 
e comunicação. 

Relata maravilhada o dia em que 
compreendeu que o desenho das crianças 
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crianças sejam a expressão delas mesmas. 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOL-
VIMENTO: 
Criar condições para que as crianças possam se 
expressar a partir do desenho favorece aprendi-
zagens previstas no documento da BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular), como aqueles 
previstos para os campos de experiências 
“Traços, sons, cores e formas” e “Escuta, fala, 
pensamento e imaginação”.
• (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio 
de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais  
e tridimensionais.
• (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sen-
timentos sobre suas vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de 
fotos, desenhos e outras formas de expressão.

ESTRATÉGIAS DO PROFESSOR PARA APOIAR 
AS APRENDIZAGENS DAS CRIANÇAS: 
• Organizar com frequência propostas em que 
as crianças possam se expressar através do 
desenho;
• Considerar no planejamento, diversificar: 
1) Os riscantes que serão oferecidos: apenas  

de um tipo (lápis, canetinha, tinta, carvão,  
etc.) ou organizar de forma que as crianças 
possam escolher com quais riscantes querem 
desenhar; 
2) Os suportes para a produção do desenho 
considerando uma variedade de papéis tanto 
em relação ao seu tipo, cor e formato; quanto 
ainda propondo outras materialidades como 
suporte: tijolo, parede, lousa, etc. 
• Organizar o ambiente, as materialidades1 
e os objetos de forma acessível, atrativa e 
em quantidade suficiente para o número de 
crianças;
• Arrumar os suportes e riscantes como convi-
tes para desenhar em pares, pequenos grupos 
ou sozinhas.

AVALIAÇÃO: observar e registrar as ações,  
falas e expressões das crianças nos momen-
tos de produção artística: 
• Refletir sobre possíveis formas de dar conti-
nuidade às investigações e explorações artísti-
cas e comunicativas iniciadas pelas crianças;
• Analisar e considerar os interesses e necessi-
dades de cada criança para planejar formas de 
apoiá-las em suas novas produções;

1Objetos, elementos e materiais naturais ou não, que potencializam as investigações, brincadeiras e 
interações das crianças; e aos quais elas atribuem significados diversos. Por exemplo: areia, terra, grave-
tos, blocos de madeira, água, pigmentos, utensílios de cozinha, peças de encaixe, potes, entre outros.

presente para a minha tia”.
A fim de oferecer esse processo criativo 

e construtivo para as crianças, Zilda planejou 
diferentes estratégias para ampliar a expressão 
e a comunicação delas a partir do desenho. 
Estratégias referentes ao espaço, à organização 
das crianças, aos materiais e suportes oferecidos 
e à sua atuação durante e depois dos momentos 
de desenho. No lugar de entregar folhas com 
desenhos estereotipados para serem coloridos, 
começou a oferecer variados suportes como  
papéis de diferentes tamanhos, formatos e tipos 
e até mesmo o chão da escola e pedaços de 
tijolo. Entre os riscantes: além do lápis de cor,  
as crianças puderam escolher entre tinta,  
carvão, canetinhas e giz de cera. 

Durante as propostas criadas pela profes-
sora, as crianças eram convidadas a se organizar 
de diversas maneiras, tais como: sentar à mesa 
organizadas em formato de semicírculo, em 
roda no chão da sala, no pátio ou mesmo na 
entrada da escola. As propostas também eram 
diferentes a cada dia: desenhar algo da história 
lida no dia, desenhar o que vivenciaram em 

casa com seus familiares, desenhar o que gos-
tariam de contar para os colegas, entre outras. 
Porém, em todas essas propostas Zilda cuidava 
para que as crianças pudessem se ver e ouvir 
durante o desenho e também, posteriormente, 
nos momentos de apreciação das produções de 
cada uma delas. 

A longo desses novos momentos de cria-
ção das crianças, a professora fazia questão de 
estabelecer conversas individuais com elas para 
construir um diálogo sobre a produção, criação, 
sentimentos e emoções que estavam represen-
tando em cada processo criativo. 

Proposta de desenhos

POR QUE É IMPORTANTE O DESENHO NA  
EDUCAÇÃO INFANTIL?

A criança se expressa pelas múltiplas lin-
guagens sendo o desenho uma delas.  É através 
do desenho que ela cria narrativas para suas 
vivências, experiências e para a realidade à sua 
volta, refletindo nessa ação todo seu potencial. 
Por meio dele, ela evidencia seus sentimentos, 
sua capacidade intelectual, seu desenvolvimen-
to físico, sua acuidade perceptiva, seu gosto 
estético e até mesmo a sua constituição como 
indivíduo. 

Dessa forma, é papel do professor garantir 
que as crianças realizem esse tipo de criação em 
seu cotidiano escolar. Porém, é fundamental 
que nestes momentos haja uma variedade de 
riscantes e suportes para que a criança possa 
escolher o que, com o que e como irá desenhar. 
Outro aspecto importante é criar contextos 
significativos de forma que, além de usar o 
desenho como uma linguagem expressiva, ele 
próprio possa ser objeto de investigação da 
criança, no qual ela pode testar, refazer, refletir; 
e também narrá-lo e apreciá-lo. Enfim, que os 
traços, as cores e as formas representados pelas 
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O livro viajante
Vania atua há 24 anos como professora da Educação Infantil no município de Santo Antônio 

do Pinhal. Há 3 anos é professora da escola municipal Antônio Porfírio dos Santos, localizada 
em uma zona rural da cidade. Em reunião com as famílias, Vania observou que as crianças 

tinham poucos momentos de leitura e pouco acesso à literatura em casa. A região também não conta-
va com bibliotecas próximas para que elas estabelecessem uma relação maior com o livro então, a fim 
de propiciar às crianças e às famílias um momento de leitura, iniciou o projeto “O livro viajante” com 
seu grupo. O projeto possibilitava que uma criança por vez, sempre às sextas feiras, levasse o livro e 
um caderno de registro para casa; vivenciasse o momento de leitura com a família e registrasse um 
desenho acerca da história. Então, a cada segunda-feira, uma criança partilhava com seus colegas a 
leitura que havia feito com a família. 

Durante o primeiro ano de projeto a professora percebeu o grande interesse da turma. Por essa 
razão, no ano seguinte, decidiu promover no início do ano um piquenique literário, para que todos – 
crianças e familiares – pudessem vivenciar um momento de leitura especial. Também confeccionou 
bolsas, uma para cada criança, e essas as estilizaram com pinturas. Resolveu ainda ampliar a proposta 
disponibilizando livros para todas as crianças levarem para casa às sextas-feiras. Contudo, a escola não 
dispunha de um acervo de livros que garantisse a participação de todos. Vania, então, buscou apoio 
na comunidade para conseguir doações e contou também com a parceria da FLUPP para novas aqui-
sições. Em função dessa mobilização, ela conseguiu compor um novo acervo de livros para a escola e, 
consequentemente, para o seu projeto; possibilitando que todas as crianças da turma escolhessem 
um livro para levar para casa a cada semana. No decorrer do projeto, Vania documentava por vídeo 
os momentos de partilha e pode notar que, com o passar do tempo, as crianças demonstravam uma 
ampliação não só de seus repertórios verbais, expressões,  coerências de narrativas, mas também de 
suas representações gráficas.  

Durante o segundo ano do projeto, a profes-
sora modificou a forma de compartilhamento da 
leitura para o grupo. No começo elas aconteciam 
às segundas-feiras, porém observou que ficava 
cansativo para o grupo aguardar a partilha de to-
das as crianças, então, foi combinado com a turma, 
que esse momento seria distribuído ao longo da 
semana estabelecendo um número de partilhas 
por dia. O projeto ganhou visibilidade nas famílias 
e tornou-se muito querido pelas crianças, ao ponto 
de  muitas delas, quando necessitavam faltar 
numa sexta-feira, pedirem que as famílias fossem 
à escola buscar a sacola com o livro. 

Vania ainda estabeleceu uma relação de 
troca com os demais professores da cidade, 
compartilhando as experiências nos HTPCs 
(Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo). Nesses 
momentos, ela revelava as aprendizagens que 
as crianças obtiveram por meio do projeto, mos-
trava as fotografias, vídeos e fazia ricas reflexões 
com o grupo. O projeto, então, ganhou mais 

Os professores partilham 
seus saberes uns com os 
outros através do mate-
rial didático, dos ‘mace-
tes’, dos modos de fazer, 
dos modos de organizar  
a sala de aula, etc. Além 
disso, eles também  
trocam informações  
sobre os alunos. Em 
suma, eles dividem  
uns com os outros um 
saber prático sobre  
sua atuação. (TARDIF, 2002, p. 53)  
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação 
profissional. Editora Vozes Limitada, 2002.

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Vania C. F. de Oliveira, Professora
TURMA: crianças de 3 a 5 anos
ESCOLA: Pref. João Batista da Motta
MUNICÍPIO: Santo Antônio do Pinhal
TEMA: Literatura 

professores que também começaram a desen-
volvê-lo com seus grupos de crianças e hoje ele 
acontece tanto em turmas da Educação Infantil 
quanto em turmas do Ensino Fundamental. 

Um ponto importante que a professora relata 
é o seu aprendizado em relação aos livros que de-
veriam compor o acervo do projeto. Ela conta que, 
além da necessidade deles serem constantemente 
renovados, é fundamental olhar para a qualidade 
das narrativas e das ilustrações, bem como, para a 
trajetória do autor e do ilustrador dos livros selecio-
nados. Também considera fundamental proporcio-
nar o acesso a diversos gêneros e tipos de textos, 
como, por exemplo: parlendas, músicas, poemas, 
contos tradicionais, histórias de repetição¹, etc.   

Vania lembrou que no início ficou um pouco 
preocupada com relação aos cuidados com os 
livros. Então, dividiu seu receio com a formadora do 
Programa VIM, e, juntas traçaram estratégias para 
desenvolver atitudes de zelo - com o acervo - com 
as crianças.  O grupo criou coletivamente uma lista 
de cuidados que deveriam ser tomados com os 
livros e estabeleceram o que deveria ser feito caso 
ocorresse algum dano, como um rasgo ou uma 
capa que se descolasse pelo manuseio. 

1. História que tem trechos que se repetem nas páginas seguintes.
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O projeto também favoreceu uma relação constante e positiva com as famílias das crian-
ças, uma vez que proporcionou momentos nos quais elas também foram envolvidas em uma 
prática de leitura com as crianças. Para potencializar tais momentos, Vania fez uma reunião 
com as famílias e traçou um diálogo em relação à importância dessa experiência, bem como 
sobre algumas estratégias para apoiar os familiares no momento de leitura com as crianças na 
escola e com seus filhos em casa. Contudo, a regra principal era aproveitar o momento. 

A prática de leitura na Educação Infantil

A leitura e a escuta de histórias estimula a imaginação, educa, instrui, desenvolve habilida-
des cognitivas, além de favorecer o desenvolvimento da linguagem e processos de alfabetização 
e letramento. O contato das crianças com a literatura permite a autoidentificação. Isso as ajuda a 
resolver os conflitos internos e a aceitar diversas situações ao longo da vida. Além disso, escutar 
a leitura de histórias é o início da aprendizagem para se tornar um leitor, é ter possibilidades de 
caminhos de descobertas e de compreensão de mundo.  A criança, quando envolvida em experiên-
cias de leitura, é encorajada a brincar com as palavras, a imaginar. É provocada a fazer perguntas e 
buscar respostas. Nesse momento são despertadas grandes e pequenas emoções – alegria, tristeza, 
medo e raiva, ou seja, essas emoções surgem por meio das histórias ouvidas e lidas. Vivenciar 
experiências literárias fortalece ainda mais a construção de novos conhecimentos favorecendo  

o desenvolvimento social, emocional e cognitivo 
das crianças.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO: A Literatura Infantil  
pode ser vista como uma porta de entrada  
para o universo maravilhoso da leitura. É  
importante considerar o papel da literatura  
na formação humana. Para isso é fundamental 
que olhemos para a variedade de textos que 
a compõe. Contos, fábulas, contos de fadas, 
mitos, lendas, adaptações de grandes clássicos 
da literatura mundial, parlendas, trava-línguas, 
adivinhas, além de textos autorais narrativos e 
poéticos. Assim, temos um rico material repleto 
de histórias, memórias, diversidade cultural, 
fantasia, encantamento e valores humanos.

Considerar e oferecer à criança práticas que 
levem em conta a diversidade de gêneros literá-
rios está em consonância com as aprendizagens 
presentes no documento da BNCC (Base Nacio-
nal Comum Curricular), como podemos verificar 
nos objetivos previstos para o campo de experi-
ência “Escuta, fala, pensamento e imaginação”. 
• (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros 
textuais veiculados em portadores conhecidos, 
recorrendo a estratégias de observação gráfica  
e/ou de leitura.
• (EI03EF08) Selecionar livros e textos de  

Há prazer de folhear um livro, 
colorido ou branco e preto [...] 
livros feitos para crianças pe-
quenas, mas que podem encan-
tar aos de qualquer idade, são, 
sobretudo, experiências de olhar, 
de um olhar múltiplo, pois se vê 
com o olhar do autor e do olha-
dor/leitor, ambos enxergando 
o mundo e os personagens de 
modo diferente, conforme per-
cebem o mundo. Saborear e de-
tectar tanta coisa que nos cerca 
usando este instrumento nosso 
tão primeiro, tão denotador de 
tudo, a visão. (ABRAMOVICH, 1991, p. 33).

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura Infantil: Gostosuras e Bobices. 2º Ed. 
São Paulo: Edit. Scipione, 1991.

gêneros conhecidos para a leitura de um  
adulto e/ou para sua própria leitura (partindo 
de seu repertório sobre esses textos, como  
a recuperação pela memória, pela leitura  
das ilustrações etc.).

ESTRATÉGIAS DO PROFESSOR PARA APOIAR 
AS APRENDIZAGENS DAS CRIANÇAS:
• Identificar o foco: garantir a leitura diária 
para as crianças e estender sua importância 
para fora da escola; 
• Buscar possíveis parceiros; 
• Planejar as ações em parceria com os educa-
dores da escola de forma que seja significativo 
também para as crianças e os familiares: 
1) Selecionar quais livros e como devem ser 
selecionados; 
2) Planejar as propostas que podem ser feitas 
com as crianças para dar sentido ao trabalho 
com a leitura: leitura em voz alta pelo profes-
sor, leitura compartilhada, pesquisas sobre um 
autor e/ou um gênero, produção de indicações 
literárias, reescrita de contos, etc; 
3) Identificar e convidar os familiares para  
fazerem parte ativa do projeto, como leitores  
e contadores de história, por exemplo. 
 
AVALIAÇÃO: observar e registrar as ações, 
falas e expressões das crianças nos  
momentos de escolha, leitura e partilha  
de história.
• Interagir ao longo da atividade apoiando  
o processo de aprendizagem;
• Refletir sobre possíveis formas de  
potencializar o protagonismo das crianças  
na escolha do livro e na partilha da história;
• Analisar e considerar os interesses e as  
necessidades de cada criança para planejar 
formas de apoiá-las em suas ações;
• Fazer ajustes nas estratégias de apoio  
planejadas para esses momentos;
• Propor desafios para a ampliação das apren-
dizagens.  
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uando Amarilda assumiu o cargo de 
diretora da Educação Infantil herdou 
muitas iniciativas e projetos que 

já tinham como objetivo trazer propostas que 
pudessem favorecer o aprendizado e desen-
volvimento integral das crianças da Rede de 
Ensino. Seu desafio, então, era dar continuida-
de, ampliar e potencializar essas propostas, e 
foi o que ela fez, em parceria com a equipe de 
educadores e a comunidade. 

Foram nos encontros de elaboração de pro-
jetos do Programa VIM que Amarilda, junto com 
o seu GGL, começou a planejar as ações para 
trabalhar com os dois desafios que eles identifi-
caram a partir de uma pesquisa feita na cidade: 
desenvolvimento da cidadania e transição da 
Educação Infantil para o Ensino Fundamental. 

Para pensar nas ações, Amarilda e seu 
grupo retomaram as discussões e ações já im-

plementadas no projeto “Baú da Infância”, pela 
gestão anterior. Através dele, a antiga equipe 
já havia feito um estudo sobre as características 
da cidade de São Bento Sapucaí a fim de inse-
ri-las no projeto pedagógico da escola. Uma 
das características marcantes do município é a 
relevância dos esportes de aventura dentro do 
potencial turístico de São Bento do Sapucaí.  

Na escola de Educação Infantil que fica 
no centro da cidade, a diretora propôs que 
fosse construído um muro de escalada para as 
crianças e, junto com a nova equipe gestora, 
essa ideia foi levada para as demais escolas 
rurais da Rede. Amarilda conta que, para 
construí-los em todas as escolas, foi necessá-
rio elaborar um cronograma de treinamento 
e conscientização para os profissionais das 
escolas, que participaram de vivências em 
muro de escalada e discutiram sobre formas 
de apoio às crianças durante as experiências 

no local, que as levam a desenvolver equilíbrio, 
concentração, cooperação, etc.  

Após a instalação dos muros em todas as 
escolas, novas ideias foram nascendo para a 
continuidade do trabalho de ampliação dessas 
experiências dos pequenos com a conscienti-
zação do corpo, seus movimentos e limites. A 
principal ideia surgiu no GGL do município, que 
contava com profissionais diversos: funcionários 
da creche, de instituições que oferecem ativida-
des de contraturno, assessores pedagógicos e um 

“A compreensão do papel da motricidade no  
desenvolvimento e na vida da criança pode contribuir 
para que as escolas de Educação Infantil e de Ensino 
Fundamental organizem práticas educativas que  
incorporem essa dimensão nos processos de ensino  
e de aprendizagens.” (FILGUEIRAS, 2000, p. 18)

FILGUEIRAS, Isabel Porto. Motricidade Infantil: In. Espaços Lúdicos ao ar livre na Educação Infantil. Dissertação de mestrado. 
Faculdade de Educação da USP, 2000. 

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Amarilda Candida da Rosa e Silva,
Diretora
ESCOLA: Maria Cleidson Mendes Roberti
MUNICÍPIO: São Bento do Sapucaí
TEMA: Mini arvorismo 

psicólogo, o Alan, que também é um escalador. 
Foi dele a ideia da construção de um espaço de 
arvorismo. A prefeitura já havia doado uma qua-
dra municipal para uso das crianças da Educação 
Infantil e nela — que fica atrás da escola da sede 
— havia um espaço grande com árvores, gramas, 
plantas, etc. Com a proposta definida e aprovada 
pelo grupo, o desafio passou a ser colocá-la em 
prática: conseguir uma empresa para montar 
a estrutura, aprovar valores, captar os recursos, 
treinar os profissionais e, principalmente, inserir 
este espaço no dia a dia das crianças. 

Um esporte  
de aventura para  
nossas crianças 
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Passados alguns meses, o projeto do arvorismo estava pronto. A empresa que construiu a estrutura 
fez também um documento orientando o seu uso e manutenção, e ofereceu um curso de treinamento 
para os adultos que iriam acompanhar as crianças na atividade. Depois do espaço pronto e dos profis-
sionais preparados, chegou o momento de colocá-lo como parte integrante do currículo da Educação 
Infantil. Então, professores de sala, professores de Educação Física, inspetores e estagiários se reuniram 
e planejaram um cronograma de uso do espaço. Além disso, foram também programadas visitas das 
crianças da Educação Infantil das escolas rurais ao novo local. 

Amarilda aproveitou também a oportunidade para apoiar o trabalho de transição das crianças da 
Educação Infantil para o Ensino Fundamental: as turmas de primeiro ano são convidadas a participar do 
arvorismo com os pequenos em atividades organizadas pelas equipes das duas escolas. Além disso, há 
uma proposta, ainda no papel, de convidar os pais e responsáveis para que eles possam plantar orquíde-
as — uma forma de incluí-los como corresponsáveis por esse ambiente. 

O que é importante quando falamos do trabalho com  
o corpo? 

A criança aprende na interação com o outro, com os objetos e com o meio. Aprende quando brinca 
cotidianamente de diversas formas e em diferentes espaços. Quando explora movimentos e gestos de 
seu corpo, quando se expressa como sujeito criativo por meio de diferentes linguagens. Enfim, quando 
participa ativamente, com adultos e outras crianças, de diferentes atividades propostas pelo educador ou 
iniciadas por ela.  

Uma vez que a expressão corporal é uma das linguagens através da qual as crianças se comunicam, 
é pelo movimento que elas constroem conhecimento sobre si, desenvolvendo, assim, sua autonomia e 
identidade. O corpo, o gesto e os movimentos estão presentes em todas as situações do cotidiano escolar 

na Educação Infantil, portanto, devem ser foco de 
trabalho pedagógico intencional nas atividades 
propostas pelos educadores. Cabe às escolas e à 
Rede de Ensino favorecer e apoiar as práticas da 
cultura corporal que envolvem o desenvolvimen-
to da motricidade infantil. Muitas são as propos-
tas que podem ser trabalhadas e desenvolvi-
das nessa etapa escolar, e a promoção de um 
ambiente natural, com desafios planejados 
e pensados para as crianças pequenas é uma 
delas. 

O objetivo principal da construção do mini 
arvorismo foi garantir que as interações e a brinca-
deira envolvessem também experiências senso-
riais e corporais que possibilitassem a exploração 
do corpo, a vivência com a natureza, a expressão e 
o respeito pelos ritmos e desejos de cada criança. 

POSSÍVEIS AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DESTA PROPOSTA. 
• Identificar um espaço onde seja possível a 
implementação de um projeto de mini arvorismo. 
Preferencialmente, em um ambiente natural, no 
qual estejam presentes elementos da natureza;
• Formar um grupo multidisciplinar que possa se 
comprometer com as diferentes ações e responsa-
bilidades para o desenvolvimento do projeto; 
• Articular a proposta de criação de um ambien-

te como o mini arvorismo com as demandas 
e necessidades da escola, das crianças, com a 
proposta da Rede de Ensino, com o poder público 
e os parceiros externos (instituições, fundações e/
ou empresas que possam apoiar financeiramente 
o projeto); 
• Contratar a empresa responsável pela constru-
ção do ambiente e dividir com o grupo a respon-
sabilidade do acompanhamento do trabalho; 
• Garantir que os profissionais que irão partici-
par das atividades com as crianças conheçam a 
proposta, o local, suas possibilidades, desafios e 
cuidados necessários para evitar riscos; 
• Promover e acompanhar as propostas de uso do 
espaço pelas crianças e pela comunidade; 
• Garantir a manutenção do local.  

INTEGRANTES GRUPO GESTOR LOCAL (GGL):  

• Amarilda Candida da Rosa e Silva — Diretora 
• Alan Fialho da Silva — Psicólogo 
• Alessandra Aparecida Pereira Faria —  
Professora 
• João Carlos Ramalho Sena — Servidor Público 
• Luiza Helena dos Reis Hewer Calvo —  
Geógrafa 
• Sandra Faro da Silveira Aguiar — Terapeuta 
• Valéria dos Santos Costa Camargo —  
Assessora Pedagógica Educacional 

“Enquanto ações humanas,  
o jogo e a brincadeira são  
também situações de construção  
de significado, de indagação  
e de transformação do próprio  
significado. São atividades que  
envolvem emoções, afetividade,  
estabelecimento e ruptura de  
laços e compreensão da dinâmica 
interna que perpassa a ligação  
entre pessoas.”  (LIMA, 2010, p. 7) 

LIMA, Elvira Souza. Brincar para quê?; ilustrações de Gabriel Lima.  
2ª edição. São Paulo: Inter Alia Comunicação e Cultura, 2010. p. 7.
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Brincando de roda a criança exercita o raciocínio e a me-
mória, estimula o gosto pelo canto e desenvolve natural-
mente os músculos ao ritmo das danças ingênuas. As artes 
da poesia, da música e da dança uniram-se nos brinque-
dos de rodas infantis realizando a síntese magnífica de 
elementos imprescindíveis à educação escolar. (MELO, 1985, p.165). 

MELO, Veríssimo de. Folclore Infantil. Belo Horizonte: Itatiaia Limitada, 1985. 

organizar a apresentação, traçar o roteiro de como 
apresentar, partilhar as responsabilidades, definir 
papéis, negociar pontos de vista, ensaiar e fazer 
ajustes — autonomamente ou com seu apoio, 
quando necessário.

Uma outra fase da sequência, definida e 
guiada pelas crianças, foi a inserção de novas pala-
vras a uma música já conhecida. O grupo escolheu 
a canção “se eu fosse um peixinho”, e juntos, 
definiram que ao invés do nome da criança falado 
em certa parte da cantiga iriam falar o nome de 
espécies marinhas diversas. 

Maria Roseli conta que com esse trabalho 
foi possível observar muitas aprendizagens 
conquistadas pelas crianças de sua turma, 
uma vez que, ao participarem de brincadei-
ras como essas elas interagiam, dançavam, 
criavam movimentos, trocavam conhecimen-
tos, construíam novos saberes, memorizavam 
canções e interpretavam sentimentos e men-
sagens que as letras das cantigas carregavam.

Como encerramento da sequência de ativi-
dades prevista pela professora, foi reservado na 
rotina um momento para que essas brincadei-
ras acontecessem cotidianamente. Foi o caso da 
brincadeira africana Funga Alafia que se tornou 
uma estratégia para o momento de transição 
entre atividades, já que, segundo Maria Roseli,  
o nome da cantiga significa “Paz para você e 
para o seu vizinho” e os gestos sugerem mensa-
gens de acolhimento ao próximo. 

Vemos, pois, que a crian-
ça adquire espírito de 
solidariedade e disciplina 
dentro desses grupos, em 
interação com os seus 
iguais e em função de 
uma cultura tradicional, 
preparando-se para a 
vida social do indivíduo 
adulto e experimentando 
um sentimento que  
ultrapasse o “nós”, a 
consciência coletiva.  
(FERNANDES, 1979, p. 386) 

FERNANDES, Florestan. Folclore e Mudança Social na 
cidade de São Paulo. 2a Ed. Petrópolis: Vozes, 1979. 

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Maria Roseli dos Santos, Professora

TURMA: crianças de 5 anos

ESCOLA: Edna Regina de Oliveira e Silva 

MUNICÍPIO: Redenção da Serra

TEMA: Brincadeiras cantadas

Brincadeiras cantadas: um   
brincar para todos
F  oram as formações oferecidas pelo 

Programa VIM, das quais Maria Ro-
seli participou, que ampliaram seus 

conhecimentos a respeito da importância das 
brincadeiras cantadas no cotidiano da Educação 
Infantil. Ela conta que, junto com as formadoras 
do projeto, começou a observar o interesse e o 
envolvimento das crianças ao brincarem com 
esse tipo de cantiga e, principalmente, o quanto 
esse tipo de atividade oportuniza a participação 
de crianças com necessidades especiais. Foi pos-
sível, inclusive, observar um caso específico de 
uma criança de sua turma, que ao perceber os 
colegas cantando, logo entrava na brincadeira, 
sendo que essa atitude não acontecia em outras 
situações do cotidiano

A partir dessas observações, Maria Roseli 
investigou junto às crianças quais brincadeiras 
cantadas elas já conheciam e planejou uma 
sequência de atividades para que pudessem 
conhecer novas cantigas, a fim de ampliar o 

repertório do grupo. Para a sequência dessa ativida-
de, escolheu brincadeiras com desafios distintos —
algumas com menos e outras com mais elaboração 
de gestos e movimentos. Ela revela que a primeira 
cantiga que apresentou tornou-se bastante querida 
pelas crianças. Tratava-se de uma brincadeira do 
Oeste da África, denominada “Funga Alafia”. Para 
apresentá-la, Maria Roseli fez uso de um vídeo que 
demonstrava os movimentos e a forma de cantar e 
dançar e depois, registrou na lousa a letra da can-
ção e leu com as crianças, indicando com o dedo as 
palavras que estava lendo. Ela seguiu essa estraté-
gia para as demais brincadeiras apresentadas. 

O envolvimento foi tanto que, no decorrer da 
sequência, as crianças escolheram algumas brin-
cadeiras para apresentar e ensinar para os outros 
grupos da escola. Escolheram também uma em 
especial, para que os adultos pudessem aprender. 
Maria Roseli conta orgulhosa sobre a atuação de 
sua turma nos momentos de tomada de decisão, 
nos quais as crianças se reuniam em roda para 
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das de expressão de sentimentos, sensações e 
emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto 
em brincadeiras, dança, teatro, música.
•  (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação 
do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, 
escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, 
entre outras possibilidades.
• (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares 
e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades 
artísticas como dança, teatro e música.
• (EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poe-
mas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos.

ESTRATÉGIAS DO PROFESSOR PARA APOIAR AS 
APRENDIZAGENS DAS CRIANÇAS:
• Organizar com frequência propostas em que as 
crianças possam brincar com brincadeiras canta-
das;
• Pesquisar brincadeiras cantadas de diversas 
regiões, a fim de ampliar o repertório do grupo;
• Convidar membros da comunidade para ensi-
nar novas brincadeiras para as crianças;
• Oportunizar aprendizagens que ampliem a ora-
lidade e a escrita das crianças como, por exemplo, 
criar um álbum de brincadeiras cantadas; 
• Organizar o ambiente, materiais sonoros e 
outros que convidem as crianças a se envolverem 
com esse tipo de brincadeira;
• Disponibilizar para as crianças livros, CDs, catá-
logos e outras fontes que acolhem brincadeiras 
cantadas.

AVALIAÇÃO: observar e registrar as ações, 
falas e expressões das crianças ao se envolve-
rem com as brincadeiras e as interações que 
acontecem nesse momento:  
• Analisar e considerar os interesses e as neces-
sidades de cada criança para planejar formas 
diversificadas de organizar o espaço e materiais; 
• Refletir sobre possibilidades de ampliar as 
investigações das crianças acerca dos movimentos 
que fazem, as letras que modificam e as novas 
brincadeiras que criam.

essenciais ao desenvolvimento e vivenciam formas 
diversas no estabelecimento de relações com os pa-
res: lidam com seus sentimentos e com os desafios 
que os próprios jogos e brincadeiras despertam. 
Eles, inclusive, favorecem a descoberta — pelas crian-
ças — de estratégias de resolução de conflitos para as 
situações vividas no cotidiano. 

As cantigas de roda, em especial, propiciam 
às crianças a noção de conjunto, de modo que elas 
se veem integradas com todos os participantes da 
brincadeira. Além disso, há um estímulo no desen-
volvimento de habilidades psicomotoras e sociais. 
Contribuem ainda, para enriquecer a linguagem oral 
e escrita dando oportunidade às crianças de entra-
rem em contato com manifestações culturais que 
permearam a cultura e as tradições da infância de 
diferentes épocas. Assim, é importante que o profes-
sor enxergue nas brincadeiras cantadas ações que 
as crianças recriam e estabilizam aquilo que sabem 
sobre as mais diversas esferas de conhecimento, 
vivenciando uma atividade espontânea e imaginati-
va. Então, incluir cantigas de roda nos contextos e na 
rotina da Educação Infantil significa dar espaço para 
a vida e para a construção da cultura da infância,  
proporcionando às crianças situações prazerosas  
e significativas para aprender. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVI-
MENTO: 

Criar condições para que as crianças possam 
participar e se expressar a partir de brincadeiras 
cantadas favorece aprendizagens previstas no docu-
mento da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), 
como aqueles presentes nos campos de experiên-
cias “O eu, o outro e o nós”, “Escuta, fala, pensamento 
e imaginação” e “Corpo, gestos e movimentos). 
•  (EI03EO02) Agir de maneira independente, com 
confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações.
•  (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, de-
senvolvendo atitudes de participação e cooperação.
•  (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversifica-

Para a professora, envolver-se com atividades 
dessa natureza, foi um convite para brincar com as 
crianças e para perceber o quão importante é colocar 
esse tipo de proposta no dia a dia da escola. Pois, 
muitas vezes, a preocupação se pauta em registros 
de fichas com crianças sentadas fazendo ativida-
des mais dirigidas. Essa jornada lhe ensinou que 
brincadeiras com intenções pedagógicas, além de 
envolverem todas as crianças da turma, carregam 
em si diversas oportunidades de aprendizagens.

Funga Alafia (canto do oeste africano)
Tradução livre

Funga Alafia Axe, Axe!* 
Funga Alafia Axe, Axe! (bis) 
Paz a você e a seus vizinhos. Amém, amém!

Como brincar 
Esta é uma canção de “boas-vindas” em que 

os gestos representam acolhimento, afetividade e 
confiança. Na parte inicial da música, ou seja, nas pa-
lavras “Funga alafia”, os brincantes colocam as mãos 
na testa e em seguida estendem os braços para 
a frente nas palavras “Axe, Axe”. Na repetição das 
palavras “Funga alafia”, colocam as mãos nos lábios 
e, na expressão “Axe, Axe”, esticam os braços nova-
mente para a frente. Quando as crianças cantam 
pela terceira vez “Funga alafia”, colocam as mãos no 
coração e voltam a esticar os braços no “Axe, Axe”. 
Para terminar, passam as mãos nos antebraços 
alternando lado direito e esquerdo no “Funga alafia” 
e esticam os braços no “Axe, Axe”. 

SIMBOLOGIA DOS GESTOS APRESENTADOS  
NO VÍDEO: 

Versão 1
 Em ti eu penso
 Contigo eu falo
 De ti eu gosto
Somos amigos 

Versão 2 
Meus pensamentos estão prontos para te receber 
Minhas palavras são de acolhimento 
Meu coração está repleto de afetividade 
E não tenho cartas na manga

 * Um toque a mais Axe: a palavra axe pode ser 
utilizada como uma saudação, um cumprimento 
por meio do qual se deseja ao próximo coisas boas, 
força, ânimo e energia.

BRINCADEIRAS CANTADAS DE CÁ E DE LÁ - Maristela 
Loureiro & Ana Tatit Livro/CD/DVD. 2013. Melhoramentos. p. 
84-85

Proposta de brincadeiras 
cantadas

POR QUE É IMPORTANTE A PRESENÇA DE  
BRINCADEIRAS CANTADAS NO COTIDIANO  
DA EDUCAÇÃO INFANTIL ?

A brincadeira no contexto da Educação In-
fantil é um eixo primordial para a aprendizagem 
e o desenvolvimento das crianças. Brincar é um 
convite permanente à imaginação, à fantasia e à 
afetividade. Toda brincadeira está envolvida por um 
universo mágico em que a realidade se modifica 
pela imaginação para assumir o papel desejado por 
quem brinca. São nesses momentos que as crianças 
experimentam mil possibilidades de seu corpo e 
mente, encontrando seus limites e arriscando pos-
sibilidades. Brincando, elas exercitam habilidades 
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que havia observado:  que a maioria das crianças 
expressavam em seus repertórios apenas os estilos 
mais atuais de música, tais como o rap e o funk.   
Naquele momento, com o objetivo de ampliar 
o repertório de gêneros e estilos musicais do 
grupo, juntas, traçaram estratégias e atividades 
para o projeto. Uma das atividades consistia em 
convidar as crianças a perceberem o ritmo de 
diversas músicas e, a partir dele, construírem 
representações diversas. Numa outra atividade 
na qual utilizaram música clássica, propôs às 
crianças a prática de relaxamento e num outro 
momento, com o mesmo gênero musical, as 
crianças fizeram massagem umas nas outras. 
Pouco a pouco, a partir da música, as crianças 
foram ampliando seus tempos de concentração 
e atenção. Outras propostas convidaram o grupo 
para realizar pinturas, dançar com tecidos, fazer 
desenhos e colagens ao som de músicas de 
diversos ritmos — tais como: indianas, MPB, rock, 
dentre outros — possibilitando às crianças constru-
írem relações de sentimentos e representações 
diversas com a música e  
seus diferentes ritmos. 

Para ampliar a percepção musical, no tocante 
à letra, o grupo criou um teatro de mãos com a 
música Aquarela, do compositor Toquinho. Como 
forma de apoio, Angela leu pausadamente cada 
verso da canção e, quando necessário, explicava 
alguns significados de palavras para que, então, 
as crianças criassem os gestos para o teatro que 
representaria a música.   O projeto envolveu ainda 
as famílias, o que resultou na criação de um livro 
de músicas preferidas da turma. Para essa produ-
ção, uma criança por vez levava para casa, sempre 
às sexta-feiras, uma pasta com um caderno e ma-
teriais como canetinha, lápis, giz, tintas, tesouras e 
revistas; para que, com o apoio da família, repre-
sentasse a música de que mais gostava. A ordem 
de quem levaria a pasta para casa era definida por 
sorteio. Nas segundas-feiras acontecia a partilha 
da canção preferida e sua produção a partir dela. 

O trabalho com a apre-
ciação musical deverá 
apresentar obras que 
despertem o desejo de 
ouvir e interagir, pois 
para essas crianças ouvir 
é também, movimentar-
se, já que as crianças per-
cebem e expressam-se 
globalmente. (BRASIL, 1998, p.64). 

BRASIL, Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil. Brasília: MEC, 1998.

Angela conta que nos registros gráficos as crian-
ças se atentavam mais para representar o ritmo 
da música do que a letra dela. 

Outras formas de participação da família 
foram incorporadas ao projeto. Pais, tios e primos 
iam até a escola apresentar novos instrumentos e 
novos estilos musicais para as crianças. Algo que 
marcou o grupo foi o primo de uma das crianças 
que compôs uma música especialmente para ela. 
Angela lembra que a criança que foi homenage-
ada pelo primo cantou a música para o grupo, 
mostrando-se orgulhosa e muito feliz. Depois 
disso toda a turma aprendeu a cantar a 

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Angela Berti de Toledo Santos, 
Professora
TURMA: crianças de 4 anos 
ESCOLA: João Baptista da Motta 
MUNICÍPIO: Santo Antônio do Pinhal
TEMA: Música 

Atravessamentos   
musicais

música é uma forma de expressão 
humana, uma representação sim-
bólica do mundo, que nos permite 

conhecer melhor nós mesmos e os outros.  
Neste sentido a professora Angela, logo no 
início do ano letivo, buscando conhecer seu 
grupo de 19 crianças (entre 4 e 5 anos de 
idade) e coletando as manifestações a respeito 
do que gostavam, notou que muitos deles 
apreciavam músicas. Para confirmar ainda 
mais sua percepção, observou em diversos 
momentos no decorrer da rotina escolar as 
crianças cantarolando ao realizar as atividades. 
Assim, identificou que essa era uma dica para 
o desenvolvimento de um projeto em que pu-
desse, além de acolher os apreços musicais do 
grupo, estabelecer uma relação de escuta para 
que ela conhecesse ainda mais as crianças. 

Em reunião com suas coordenadoras 
apresentou suas percepções e relatou o 

A
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• Planejar as ações em parceria com os coordena-
dores da escola para que sejam significativas para 
as crianças e para toda a comunidade envolvida: 
• Organizar estratégias e atividades a partir das 
pistas que as crianças dão; 
• Pesquisar quais músicas fazem parte do repertó-
rio das crianças;  
• Planejar propostas que podem ser feitas com 
as crianças para dar sentido aos entendimentos 
que estão construíndo a respeito das experiências 
musicais; 
• Convidar a comunidade escolar (responsáveis 
das crianças, funcionários da escola, comunidade) 
para fazer parte do projeto;
• Realizar reunião para refletir com os coordena-
dores sobre opções de ampliação das estratégias 
previstas, a partir da escuta que foi feita das crianças 
enquanto elas vivenciavam o projeto. 

AVALIAÇÃO: observar e registrar as ações, falas 
e expressões das crianças nos momentos de 
apreciação e exploração musical. 
• Interagir ao longo da atividade apoiando o pro-
cesso de aprendizagem;
• Refletir sobre possíveis formas de dar continuida-
de às explorações iniciadas pelas crianças;
• Analisar e considerar os interesses e necessidades 
de cada criança para planejar formas de apoiá-las 
em suas descobertas;
• Fazer ajustes nas estratégias de apoio planejadas 
para essas atividades.

das sensações, emoções e  sentimentos. Permite ain-
da, a expressão afetiva e sensível das crianças – que 
pode se manifestar, por exemplo, num abraço que 
é despertado por uma melodia, numa reflexão que 
surge a partir da escuta de ritmo calmo, sentimentos 
de alegria por causa da letra de um canção, etc.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO

Desde cedo as crianças começam a assimilar e a 
decodificar sons — até mesmo no caso daqueles sons 
que demonstram expressões de raiva, alívio, dor, ao 
ouvirem “ai”, “ah” e “hum”, por exemplo. As crianças 
são muito atentas e através do processo de desen-
volvimento e aprendizagem, constroem relações 
de sentido com tudo que as rodeiam. Outro ponto 
a se considerar é a integração do trabalho musical 
de forma transdisciplinar, já que, a música mantém 
contato estreito e direto com as demais linguagens 
expressivas - movimento, expressão cênica, artes 
visuais etc. - o que torna possível a realização de 
potentes projetos integrados. A música na Educação 
Infantil tem o importante papel de favorecer desco-
bertas, possibilitar experiências ricas e estabelecer 
aprendizagens significativas, como as presentes 
no documento da BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular) e previstas para o campo de experiência 
“Traços, sons, cores e formas”. 
•  (EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, 
objetos e instrumentos musicais na brincadeiras de 
faz de conta, encenações, criações musicais, festas.
• (EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som 
(intensidade, duração, altura e timbre), e usando-as 
suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. 

ESTRATÉGIAS DO PROFESSOR PARA APOIAR AS 
APRENDIZAGENS DAS CRIANÇAS: 
• Identificar o foco: garantir a vivência de práticas 
musicais para ampliar as linguagens expressivas das 
crianças e também de possibilitar a ampliação do 
repertório de gêneros e estilos musicais;
• Buscar possíveis parceiros para as propostas (estú-
dios musicais, maestros, músicos da região);

canção. A professora se recorda que, inicialmen-
te, não imaginava que o projeto seria tão apreciado 
pelo grupo. A cada apresentação de um novo ritmo 
as crianças lançavam novas questões, que faziam 
com que a educadora pesquisasse novas propostas 
para apresentar para a turma. Foi então que decidiu 
trazer diferentes instrumentos musicais, antes des-
conhecidos (como a flauta, por exemplo) para que 
pudessem conhecê-los e explorá-los. 

Essa experiência culminou na composição de 
uma banda, onde as crianças tiveram a oportuni-
dade de tocar instrumentos diversos. Para manter a 
memória das experiências adquiridas no projeto e 
guardar as músicas preferidas de cada uma, ela tam-
bém organizou um CD com a coletânea de músicas 
do grupo, que foi entregue a cada criança. Isso pos-
sibilitou que a criança escutasse as músicas com sua 
família em momentos diversos.  Angela aponta que 

o projeto não só contribuiu para a ampliação dos 
repertórios das crianças em relação aos gêneros e 
aos ritmos musicais (o que deu oportunidade de um 
leque maior para a constituição de suas preferências 
musicais), mas também contribuiu no aumento do 
grau de concentração das crianças nas atividades 
escolares. Conta ainda que o projeto a auxiliou na 
percepção da singularidade de cada criança, a partir 
da revelação de suas músicas prediletas diante do 
grupo. Na verdade, o projeto revelou à educa-
dora um novo acesso às crianças: a professora 
se deu conta de que quando são apresentados 
espaços e tempos de qualidade à crianças,  
estas revelam o que sabem e o que sentem —  
e, muitas vezes, essas revelações são  
inesperadas para o adulto.

O trabalho com músicas durou quase todo  
o ano letivo e Angela conta que as crianças não  
esqueceram o que vivenciaram naquele tempo.  
Pois, no ano seguinte, quando essa turma já não  
estava mais com ela, recebia notícias de que as  
crianças contavam detalhes de algumas vivências  
e sempre cantavam as músicas que conheceram  
por meio deste projeto.  

A Importância da Música  
na Educação Infantil 

A música está presente em todas as culturas e, 
ao longo do tempo, vem acompanhando a história 
da humanidade e se fazendo presente em diferen-
tes continentes, configurando-se numa forma de 
expressão. Considerando que a criança, ao buscar a 
construção de significados, procura conhecer e re-
presentar seu conhecimento de mundo por meio de 
diversas linguagens, é função da escola possibilitar 
atividades que a levem a apreciar o repertório vasto 
de estilos e gêneros e, ainda, abrir espaços para que 
ela manifeste suas preferências musicais. 

A música na Educação Infantil favorece o 
desenvolvimento integral das crianças através da 
socialização e da ampliação das formas de expressão 

Projetar é como cons-
truir um puzzle cujas pe-
ças estão dentro da caixa, 
mas não há na tampa o 
desenho da figura final. 
Monta-se, tenta-se,  pro-
curam-se aquelas que 
têm conteúdo ou forma 
semelhantes e, aos pou-
cos, vai emergindo uma 
surpreendente figura.  
Os conteúdos são peças 
do  quebra-cabeça e  
somente ganham signifi-
cação quando relaciona-
dos em um contexto.  
(BARBOSA; HORN, 2008, p. 34). 

BARBOSA, Maria Carmen Silveira; HORN, Maria da 
Graça Souza. Projetos pedagógicos na educação infantil. 
Porto Alegre: Editora Artmed. 2008.
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As crianças pequenas são encorajadas a explorar seu 
ambiente e a expressar a si mesmas através de todas 
as suas “linguagens” naturais ou modos de expressão, 
incluindo palavras, movimento, desenhos, pinturas, 
montagens, escultura, teatro de sombras, colagens, 
dramatizações e música. (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999, p. 21).

EDWARDS, C.; GANDINI, L.; FORMAN, G. As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emilia na educação 
da 1ª infância. Porto Alegre: Artmed, 1999.

não havia luz negra e sem ela a atividade não 
produziria o efeito desejado. Lucas comparti-
lhou essa questão em sua rede social, da qual 
participam muitos familiares e responsáveis 
das crianças da escola. Desta forma, conseguiu 
a solução através da ajuda de uma mãe: colocar 
durex pintado de preto grudado na lanterna do 
celular produz o efeito de luz negra. Sem per-
der tempo, Lucas fez o teste com o seu aparelho 
e verificou que dava certo! 

Para a organização da sala ele também 
contou com a ajuda das monitoras e de outros 
profissionais da escola que, além de empresta-
rem seus celulares para compor um ambiente 
com mais de um foco de luz, o ajudaram a 
instalar todos os aparelhos e a cobrir as janelas 
com tecido escuro. 

Lucas conta com orgulho como foi a par-
ticipação das crianças em todas as etapas da 
sua proposta. Durante a apresentação do vídeo 
levantaram hipóteses e compartilharam conhe-
cimentos prévios que tinham sobre os planetas 
e sobre como seria possível chegar até o espaço. 
Ele lembra que ao questionar as crianças se elas 
poderiam ir para o espaço, muitas ideias surgi-
ram: ir de ônibus, com o carro do pai, de ônibus 
espacial, de foguete, de disco voador. Aprovei-
tando todas essas ideias Lucas convidou o grupo 

a ir até um “espaço” que ele havia montado 
dentro de uma sala. Ao entrar na sala ele ficou 
maravilhado ao ver aqueles olhinhos brilhando 
de curiosidade e, ao mesmo tempo, com receio 
de entrar naquele lugar escuro com uma música 
de fundo. Mas, rapidamente, as crianças se 
envolveram na proposta e iniciaram suas 
produções, que foram desde desenhos do 
sol, planetas, cometas como também de 
dinossauros - assunto que surgiu em um  
dos grupos. 

Na vivência com a terra, Lucas percebeu 
que as crianças, além de se envolverem na 
manipulação desse material e na criação  

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADO: Lucas Aparecido Rocha Nogueira,  

Inspetor

ESCOLA: Edna Regina de Oliveira e Silva 

MUNICÍPIO: Redenção da Serra

TEMA: Desenho neon 

Uma viagem da  
terra ao espaço 
L  ucas é inspetor na escola muni-

cipal Edna Regina de Oliveira e 
Silva há 3 anos e desde que iniciou 

suas atividades conta com a parceria de 
duas monitoras e quatro professoras para 
desenvolver projetos junto às crianças. Por 
exemplo: levá-las para praticar esporte em 
ambientes externos, para conhecer e con-
versar com representantes do poder público, 
construir jogos e brinquedos com materiais 
reciclados, entre outros. E foi a partir de uma 
pesquisa sobre o trabalho realizado em uma 
escola particular de São Paulo — na qual as 
crianças, após assistirem a um vídeo, dese-
nharam o espaço (sideral) com caneta marca 
texto em uma sala com luz negra — que Lu-
cas desenvolveu a sua proposta de desenho 
com as turmas de Educação Infantil. 

O objetivo era convidar as crianças a 
experimentar novas maneiras de desenhar, 

com materiais e suportes que não eram usual-
mente utilizados na escola. Ele, então, planejou 
as etapas desse projeto que chamou de “Uma 
viagem da terra ao espaço”, as quais consistiam 
em assistir a um vídeo sobre o espaço e o planeta 
Terra para provocar e inspirar as crianças para as 
experiências das quais iriam participar; propor 
uma vivência com as mãos na terra, para sentir 
e explorar esse elemento e, finalmente, repre-
sentar o espaço com desenho em um ambiente 
com luz negra, de forma que os traçados pudes-
sem brilhar. Lucas teve o cuidado de planejar o 
agrupamento das crianças para a realização da 
atividade, pois, entendia que não seria positivo 
se tivessem muitas delas durante o desenho na 
sala escura. Assim, com a ajuda das professoras, 
organizou três pequenos grupos. 

Com o planejamento feito, ele partiu para 
a preparação dos materiais necessários, e se 
deparou com seu primeiro desafio: na escola 
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Portanto, é necessário que o cotidiano  
escolar acolha as manifestações das crianças  
em diferentes linguagens, uma vez que são  
nesses momentos que elas experimentam  
o mundo em diferentes versões, mediadas  
pelo corpo que se mexe, observa, fala. 

Às vezes por olhares, letras, palavras e  
expressões... são provocadas a conhecer o inédi-
to ao mesmo tempo em que constroem outros 
lugares de experiências. Isso implica elaborar 
para e com as crianças ricos ambientes com  
materiais potentes e diversificados, consideran-
do as diversas formas de expressão — oral e  
escrita, gestual, plástica, musical,  virtual e  
outras. Ou seja, dar oportunidade aos pequenos  
de explorar e de se manifestar por meio  
de suas cem e mais cem formas de expressar  
o conhecimento construído.

POSSÍVEIS AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DESTE PROJETO: 
• Planejar as ações em parceria com os  
educadores da escola de forma que seja  
significativo também para as crianças  
e para toda a comunidade envolvida; 
• Identificar os locais que favoreçam as 
experiências das crianças para assistir  
o vídeo e conversar sobre ele, para  
manipular e explorar a terra e também  
para desenhar no escuro;
• Organizar previamente os ambientes  
e os materiais que serão disponibilizados  
para as crianças; 
• Realizar reunião de avaliação para refletir 
sobre o andamento do projeto, para validar  
as ações e propor alterações de melhoria;
• Criar outros contextos que convidem as 
crianças a se expressarem nas mais diversas 
linguagens: filmagem, fotografia, dança,  
pintura, colagem, etc. 

modos de escutar
as maravilhas de amar.
Cem alegrias
para cantar e compreender.
Cem mundos
para descobrir.
Cem mundos 
para inventar.
Cem mundos
para sonhar.
A criança tem
cem linguagens
(e depois cem cem cem)
mas roubaram-lhe noventa e nove.
A escola e a cultura
lhe separam a cabeça do corpo.

Dizem-lhe:
de pensar sem as mãos
de fazer sem a cabeça
de escutar e de não falar
de compreender sem alegrias
de amar e maravilhar-se
só na Páscoa e no Natal.
Dizem-lhe:
De descobrir o mundo que já existe
e de cem
roubaram-lhe noventa e nove.
Dizem-lhe:
que o jogo e o trabalho
a realidade e a fantasia
a ciência e a imaginação
o céu e a terra
a razão e o sonho
são coisas
que não estão juntas.

Dizem-lhe:
que as cem não existem
A criança diz:
Ao contrário, as cem existem. 
(EDWARDS et al., 1999, p.21)

EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella; FORMAN, George.  
As Cem Linguagens da Criança: a abordagem de Reggio Emilia  
na educação da primeira infância. Porto Alegre: Artmed, 1999.

de desenhos com os dedos, ficaram muito  
curiosas e atentas com os milhares de formigas 
que passavam por lá. Queriam saber porque 
havia tantas formigas, o motivo de não  
serem todas iguais, quantos tipos existiam, 
dentre tantas outras perguntas. Lucas  
incentivou a conversa e a pesquisa das  
crianças sobre as formigas e tem certeza  
de que esse será um tema para a próxima 
proposta com elas.

A expressão artística  
das crianças 

As crianças, desde cedo, gostam muito de brin-
car de faz-de-conta. É a linguagem do jogo simbó-
lico que aguça sua imaginação, sua fantasia, além 
da vontade de descobrir e compreender  
o mundo e, nesse jogo, a criança faz uso de  
diversas linguagens para expressar os sentidos 
que constrói. Por isso, a escola deve ser um am-
biente que propicia a criação através das múltiplas 
linguagens, sendo este ambiente — como diria  
o poema de Malaguzzi  — fomentador de cem  
formas de pensar, agir, sonhar, jogar, falar, conhe-
cer, compreender... A obra revela que a criatividade  
e a poesia existem em todas as linguagens,  
inclusive naquelas definidas como científicas. 
Dessa forma, a função da linguagem na  
Educação Infantil não é apenas comunicar,  
mas produzir significados para a experiência  
da criança que está inserida, interagindo e  
se relacionando com o mundo.

AS CEM LINGUAGENS DA  
CRIANÇA DE LORIS MALAGUZZI
A criança
é feita de cem.
A criança tem
cem mãos
cem pensamentos
cem modos de pensar
de jogar e de falar.
Cem sempre cem

É importante dar voz  
às crianças, pois elas  
estão permanentemente  
falando, dizendo, ex-
pressando, por inúmeros 
meios, seus sentimentos, 
percepções, emoções, 
momentos, pensamentos, 
mesmo sem consciência 
de fazê-los, assim, tam-
bém como a necessidade 
de ouvir e olhar  
as crianças sem querer 
enquadrá-las, nos  
detendo e percebendo 
nossos próprios senti-
mentos e percepções – 
nossos e delas. (FRIEDMANN, 
2013, p. 31). 

FRIEDMANN, A. Linguagens e Culturas Infantis. 
São Paulo: Cortez, 2013. 
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Considerar as crianças como atores sociais ou parceiros 
de investigação e a infância como objeto de investigação 
por seu próprio direito, encarar e respeitar as crianças 
como pessoas e abandonar as concepções conservadoras 
e ancestrais de exercício do poder e tutela do adulto so-
bre a criança, para que lhe seja restituída a voz e a visibi-
lidade enquanto atores sociais, são atitudes essenciais na 
construção de uma ética de investigação com as crianças, 
que é afinal mais um processo de construção da cidada-
nia da infância. (SOARES, 2006, p. 32)

SOARES, Natália Fernandes. A investigação participativa no grupo social da infância. Currículo sem fronteiras, v.6, n. 1. 2006.

esses momentos não precisam ser sempre 
controlados pelos adultos. E que os brin-
quedos fixos, bem como os brinquedos que 
são ofertados às crianças, são opções para 
provocar e enriquecer diferentes formas de 
interação e de brincadeira. 

Após refletir junto à formadora do Pro-
grama VIM sobre o que havia notado e, com 
participação de sua coordenadora Valéria, a pro-
fessora resolveu inserir tempos de livre escolha 
em seu planejamento, para além daqueles na 
área externa — como deixar as crianças escolhe-
rem os espaços para brincar após finalizarem 
uma determinada atividade ou liberar as crian-
ças para decidirem a maneira como querem re-
gistrar o que mais lhes chama a atenção numa 
saídas para atividade de pesquisa e/ou cultural, 
dentre outros momentos da rotina. 

Para isso, precisou estabelecer combina-
dos com o grupo como, por exemplo, o cui-
dado na escolha do espaço das brincadeiras 
para que todos permanecessem sempre em 
seu campo de visão, de modo que ela pudes-
se observar todo o grupo. Nessas situações, 

reconheceu que ao brincarem em peque-
nos grupos e fazerem escolhas, as crianças 
tinham a possibilidade de gerir o tempo de 
suas próprias brincadeiras. Aos poucos notou 
aprendizagens importantes como agir com 
autonomia e responsabilidade, exercitar a 
criatividade, fazer escolhas, trazer ideias e 
negociar com seus pares. Ela também fez 
grandes descobertas a respeito da impor-
tância do papel do professor ao observar as 
brincadeiras, fazer registros e apoiar as crian-
ças quando necessário. O ato de validar as 
iniciativas das meninas e dos meninos possi-
bilita que o controle do tempo saia das mãos 
do adulto e seja também controlado  

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Roneide Ribeiro Pereira, Professora

TURMA: crianças de 5 anos

ESCOLA: Maria Cleidson Mendes Roberti

MUNICÍPIO: São Bento do Sapucaí

TEMA: Tempo das crianças

Como o tempo é vivido 
na escola do ponto de 
vista das crianças?

uando participou das formações 
oferecidas pelo Programa VIM, 
Roneide ampliou seu olhar acer-
ca da importância de acolher na 

organização do tempo e do cotidiano as 
manifestações livres e as escolhas das 
crianças. Nos momentos em que ela con-
vidava o grupo para brincar nos espaços 
externos — tais como o parque e o muro 
de escalada — ela notou que os meninos 
e meninas inventavam brincadeiras, ao 
invés de usarem os brinquedos do parque 
ou enquanto esperavam a vez para escalar. 

A partir dessa observação, Roneide 
decidiu colocar um olhar mais atento e 
reflexivo para tais situações. Em uma das 
saídas para a área externa onde está o 

arvorismo, ao voltar seu olhar para um grupo 
de crianças brincando, percebeu que faziam 
uso de elementos da natureza que ganhavam 
sentido imaginativo para compor a narrativa 
criada por elas. Verificou ainda, no decorrer da 
brincadeira, que outras crianças iam se agru-
pando e entrando na narrativa criada  
pelo grupo inicial. 

Quando retornou para a sala e, diante 
de suas anotações, ela pediu para as crianças 
contarem como aconteceu a brincadeira que 
tinham inventado. Então, a professora conse-
guiu enxergar a riqueza das trocas, a imagi-
nação e a criatividade que o brincar livre e a 
chance de inventar brincadeiras garantiam às 
crianças. Reconheceu nesses tempos parale-
los, organizados pelas próprias crianças, que 

Q
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• (EI03EO02) Agir de maneira independente, 
com confiança em suas capacidades, reconhecen-
do suas conquistas e limitações.
• (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, 
desenvolvendo atitudes de participação e  
cooperação.
• (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimen-
tos a pessoas e grupos diversos.

ESTRATÉGIAS DO PROFESSOR PARA APOIAR 
A PARTICIPAÇÃO E AS ESCOLHAS DAS CRIAN-
ÇAS NO COTIDIANO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

Envolver as crianças em contextos de apren-
dizagens nos quais elas possam participar ativa-
mente de(a): 
• propostas nas quais elas analisem e decidam 
sobre o contexto da escola;
• rodas de conversa, relatos, construção de histó-
ria e partilha de experiências;
• decisões e ações relativas à organização do 
ambiente, escolhas de materiais e definições de 
percursos de atividades;
• escolha de brinquedos, brincadeiras e formas 
de brincar.

AVALIAÇÃO: observar e registrar as ações, 
falas e expressões das crianças ao participar 
ativamente dos diferentes contextos de 
aprendizagem, tomando decisões e fazendo 
escolhas. 

para criar o enredo da brincadeira, seja para dar 
continuidade a alguma brincadeira já conhecida. 

Sendo assim, é atribuição do professor pla-
nejar contextos de aprendizagem que garantam o 
direito de participação e de escolha pelas crianças. 
Essa participação é reconhecida através dos seus 
movimentos, gestos, expressões e afetos, que de-
vem ser acolhidos e interpretados pelo adulto. Ela 
se constrói, se aprende e se refina nas práticas co-
tidianas. E fica a cargo do adulto exercer a observa-
ção e a escuta, de modo que o fazer pedagógico do 
professor se atente às manifestações das crianças. 

Portanto, ao considerar as formas próprias de 
participação das crianças na organização do tempo 
e do espaço da Educação Infantil, são dadas as 
condições para a construção cada vez mais forte da 
cultura e da pedagogia da infância, viabilizando 
práticas pedagógicas democráticas e dando oportu-
nidade de uma formação integral para as crianças. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOL-
VIMENTO: 

Criar condições para que as crianças par-
ticipem de decisões coletivas e façam escolhas 
cotidianas, favorece aprendizagens previstas no 
documento da BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular), como as que estão presentes no campo 
de experiências “O eu, o outro e o nós”. 

Roneide conta com orgulho a maneira 
como construiu esse modelo de professo-
ra que promove tempos e espaços para as 
crianças se expressarem, criarem e brinca-
rem livremente. A partir dessa nova visão 
compreendeu sua relevante função frente às 
manifestações das crianças — exercitando o 
olhar atento, registrando e inserindo essas 
considerações nos planejamentos, a fim de 
aprofundar ou sistematizar os conhecimentos 
que eles trazem ao brincar.

Ressalta também que nesse percurso perce-
beu que as crianças vivem diferentes tempos no 
ambiente coletivo, ou seja, do ponto de vista das 
crianças, cada uma vivencia as opções propostas 
pela professora em ritmos singulares. Isso rompe 
com a ideia de propostas iguais para todas as 

[...] o estudo das crian-
ças a partir de si mes-
mas permite descortinar 
uma outra realidade 
social, que é aquela que 
emerge das interpreta-
ções infantis dos respec-
tivos mundos de vida. O 
olhar das crianças per-
mite revelar fenômenos 
sociais que o olhar do 
adulto deixa na penum-
bra ou obscurece total-
mente. (SARMENTO; PINTO, 1997,  p. 51 ). 

SARMENTO, Manuel Jacinto; PINTO, Manuel. As  
crianças e a infância: definindo conceitos, delimitando  
o campo. In: PINTO, Manuel; SARMENTO, Manuel 
Jacinto (coord). As crianças – Contextos e Identidades. 
Braga, Portugal: Centro de Estudos das Crianças. 

crianças ao mesmo tempo. Nessa perspectiva, o 
tempo é considerado como uma oportunidade de 
viver o presente com todos os seus sentidos, com 
autonomia e se expressando de várias maneiras; 
não apenas da forma como poderia estar previsto 
num planejamento tradicional. Roneide entendeu 
que é seu papel garantir e acolher as formas infan-
tis de enxergar o mundo usufruindo de todos os 
seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento.

POR QUE É IMPORTANTE QUE AS CRIANÇAS 
FAÇAM ESCOLHAS E EXPRESSEM SUAS IDEIAS 
NO COTIDIANO DA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

Ao considerarmos a criança como sujeito so-
cial é fundamental que o professor reconheça (nas 
situações em que ela faz escolhas) que ela está co-
locando o pensamento em ação. Seja para decidir 
se brincará sozinha ou com seus pares e também 
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O Grêmio Estudantil já estava instituído 
para os alunos do Ensino Fundamental II, 
porém, era perceptível que os seus membros 
nem sempre conseguiam se organizar entre  
si, colocar seus argumentos e tomar decisões 
em relação aos diversos temas trazidos para 
discussão nesse fórum. A hipótese de Vania era 
de que não funcionava tão bem porque esse 
tipo de atuação não estava sendo explorada  
e exercitada no trabalho escolar durante as  
etapas anteriores. Apostou nisso e, então,  
pensou: por que não iniciar essa vivência  
de grêmio já com as crianças do Ensino  
Fundamental I e da Educação Infantil?

Para a promoção da educação integral, os gestores escola-
res devem realizar a escuta atenta dos estudantes, institu-
cionalizando espaços de representatividade e participação 
horizontal (assembleias, grêmios estudantis, grupos de 
trabalho, conselhos de alunos, rodas de conversa, coleti-
vos, etc.), e incluir e considerar estudantes na (re)elabora-
ção curricular e no desenvolvimento do PPP. (BNCC, 2019, p. 35)

MOVIMENTO PELA BASE NACIONAL COMUM. Caminhos para a educação integral. Princípios e orientações para a 
implementação da educação integral.. Brasília: CONSED, 2019.p. 35.

Tendo esse sonho (e desafio) em mente  
a diretora iniciou seu projeto para a criação de 
mais dois “grêmios” na escola sendo um deles 
com as crianças da primeira fase da Educação 
Infantil até o primeiro ano do Ensino Fun-
damental — intitulado “Grêmio Mirim” — e o 
outro com crianças do segundo ao quinto ano 
do Ensino Fundamental I — denominado “Grê-
mio Teens”. Ela se reuniu com a equipe de 
professores e, em conjunto, eles decidiram 
iniciar o projeto criando espaços de assem-
bleia com as crianças para discutir temas 
do cotidiano, temas de interesse delas e a 
respeito dos quais poderiam tomar algu-
mas decisões coletivamente. Por exemplo: 

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Vania Cristina Alves de Souza, 

Diretora 

ESCOLA: Professora Teresa Garcia Minari

MUNICÍPIO: Natividade da Serra

TEMA: Grêmio Mirim

A participação das crianças 
e  jovens nas  
decisões da escola

  uando Vania assumiu a direção 
da escola Professora Tereza 
Garcia Minari, que atende desde 
a Educação Infantil até o Ensino 

Fundamental II, seu maior desafio era tor-
nar a escola mais democrática ampliando 
a participação dos estudantes, dos familia-
res e da comunidade. Regularizar a APM 
(Associação de Pais e Mestres), atualizar os 
planos de gestão e implementar a prática 
dos registros das reuniões do conselho 
foram suas primeiras ações. Entretanto, 
Vania queria mais: tinha o sonho de 
proporcionar uma mudança significativa 
na realidade local, desejava implementar 
práticas que direcionassem a uma concep-
ção de gestão democrática em prol das 
aprendizagens dos estudantes. 

Q
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POSSÍVEIS AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DESTE PROJETO: 
• Ler e estudar as leis que garantem a imple-
mentação dos grêmios nas escolas; 
• Identificar as ações necessárias para a imple-
mentação do grêmio estudantil; 
• Buscar o envolvimento dos professores, já 
que eles podem contribuir muito, tanto para as 
ações do grêmio, quanto na articulação com a 
gestão escolar; 
• Ouvir as sugestões, contribuições, desejos e 
necessidades dos estudantes apoiando-os nas 
tomadas de decisões e nas ações desse proces-
so democrático;  
• Buscar parcerias com outras instituições, por 
exemplo, culturais, esportivas, de saúde etc.; 
•  Identificar as necessidades, desafios e pos-
sibilidades de implementar grêmios em todos 
os segmentos escolares de forma a construir 
uma cultura de gestão democrática desde os 
primeiros anos de vida escolar da criança; 
•  Realizar reunião de avaliação para refletir so-
bre o andamento do grêmio de modo a validar 
as ações e propor alterações para melhoria.

Gestão democrática 
 
A implementação de uma gestão demo-

crática é fundamental para o alinhamento dos 
diferentes contextos de desenvolvimento e 
aprendizagem dos jovens e das crianças.  Fazer 
a gestão dos tempos, dos espaços e dos proces-
sos educativos de forma coletiva — envolvendo 
educadores, gestão escolar, funcionários, estu-
dantes, familiares e comunidade do entorno 
— favorece que a escola garanta de forma plena 
e sustentável o desenvolvimento integral de 
todos os seus estudantes. 

Promover a consolidação dos grêmios estu-
dantis nas escolas é uma das mais importantes 
estratégias de uma gestão democrática de 
qualidade. Uma vez que eles são caracterizados 
por serem entidades voltadas para os interesses 
dos estudantes e por lhes imporem desafios no 
desenvolvimento de práticas sociais (de cida-
dania), tais como: a argumentação, o trabalho 
colaborativo e a responsabilidade pelas ações e 
decisões tomadas.  

decidir o que fazer para diminuir  
os conflitos no momento do recreio  
ou decidir onde seria o piquenique  
do dia das crianças, além de decidir  
o que iriam trazer e fazer nesse dia. 

Os professores e auxiliares levaram  
a proposta das assembleias para suas  
respectivas turmas e também a tarefa  
de realizar a votação que elegeria os  
representantes de sala. Esses representantes 
teriam o desafio de se reunir com seus  
colegas de classe para o levantamento  
de temas para discussão. A fim de ajudá-los 
nessa tarefa, eles receberam caderninhos  
de anotações nos quais registravam esses  
assuntos para, em seguida, os levarem para  
a assembleia com a direção da escola.

Vania conta com orgulho sobre a participa-
ção das crianças durantes as várias assembleias 
que fizeram no primeiro ano do projeto. Os 
representantes estavam sempre com seus 
caderninhos de anotações e além de  

conversarem sobre os temas colocados 
pela direção e pelos professores, também 
traziam suas próprias reivindicações.  
As turmas de Educação Infantil, por exem-
plo, conquistaram a possibilidade de reali-
zar brincadeiras mais tranquilas no espaço 
do refeitório, após terminarem de comer. 

A proposta de Vania deu certo, mas,  
suas ações não pararam por aí! No segundo 
ano do projeto ela conseguiu incluir no Grêmio 
oficial, que agrupara apenas alunos do Ensino 
Fundamental II, representantes dos segundos, 
terceiros, quartos e quintos anos do Ensino  
Fundamental I. 

Além disso, para que essa escola democrá-
tica tivesse vida longa e própria, nos momentos 
de encontros coletivos ela coordenou a revi-
são do Projeto Político Pedagógico da escola, 
descrevendo nele não só a proposta do Grêmio 
Estudantil oficial, mas também as assembleias 
do Grêmio Mirim (composta por crianças  
da Educação Infantil e do primeiro ano do  
Ensino Fundamental).

Como educadores e 
educadoras somos po-
líticos, fazemos política 
ao fazer educação. Se 
sonhamos com a demo-
cracia, que lutemos, dia 
e noite, por uma escola 
em que falemos aos e 
com os educandos, para 
que, ouvindo-os, possa-
mos ser por eles ouvidos 
também. (FREIRE, 1993, p. 92)

FREIRE, P. Professora sim, tia não: Cartas a quem ousa 
ensinar. São Paulo: Olho D’água, 1993.
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Não têm carteiras  
para todos: e agora,  
o que vou fazer?

Mariana estava iniciando o ano 
como professora da Etapa II do 
Infantil, na escola Prof.ª. Therezi-

nha Lemes Porto Pinto. Como de costume, em 
sua sala havia mesas e cadeiras em número 
suficiente para todas as crianças sentarem ao 
mesmo tempo. Ela notava que o mobiliário 
resultava em falta de espaço para brincadeiras, 
mas estava acostumada a essa ambientação. 

Logo no início do ano, sua coordenadora 
lhe colocou um desafio: “Vamos tirar algumas 
mesas e cadeiras da sala para ter mais espaço 
para as crianças?”. Aceitou, mesmo com aquele 
frio na barriga, já que até o ano anterior tra-
balhava com turmas de Ensino Fundamental, 
e essa forma de organizar a sala nunca havia 
lhe passado pela cabeça. Seu desconforto foi 
amenizado pois ela não esteve sozinha nesse 
percurso: durante todo o ano contou com a 
parceria de sua coordenadora, as reflexões com 

a formadora do Programa VIM — Valorizando Uma 
Infância Melhor e a troca de ideias com algumas 
de suas colegas de trabalho. 

Sua primeira ação foi reorganizar a sala de  
forma que pudesse atender a todas as crianças, 
mesmo que não tivessem cadeiras e mesas 
suficientes para cada uma. Assim, Mariana decidiu 
— junto com sua colega de trabalho que dividia 
a sala com ela — oferecer espaços diversificados, 
com opções diferentes de materiais e brinquedos. 
Organizou uma cozinha, um salão de beleza, um 
cantinho da leitura e dois conjuntos de mesas com 
seis cadeiras em cada, que eram utilizadas para 
diversificar as propostas a partir de sua rotina e pla-
nejamento — jogos, desenhos, massinhas, blocos, 
entre outros que a professora dispunha em sua 
sala. Com essa nova organização, ela planejava em 
sua rotina diária momentos nos quais as crianças 
exploravam esses diferentes espaços e seus mate-
riais e momentos nos quais a turma toda utilizava 
esses espaços para atividades coletivas, co 
mo leitura de histórias e rodas de conversa.

Para os momentos em que exploravam 
as propostas dos cantos, Mariana organizava a 
turma em pequenos grupos, planejava quais e 
quantas crianças ficariam em cada espaço e por 
quanto tempo. Fazia uma espécie de rodízio 
para que todas as crianças tivessem a oportuni-
dade de interagir e explorar todos os espaços e 

“As professoras devem planejar atividades variadas, 
disponibilizando os espaços e os materiais necessários, 
de forma a sugerir diferentes possibilidades de expres-
são, de brincadeira, de aprendizagens, de explorações,  
de conhecimentos, de interações.” (BRASIL, 2009, p. 40)

BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução CNE/CEB 05/2009. Estabelece as  
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília:  
18 dez. 2009b. Seção I, p. 40.

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Mariana M. Guimarães, Professora
TURMA: crianças de 5 anos 
ESCOLA: Profª. Therezinha Lemes Porto Pinto
MUNICÍPIO: Natividade da Serra
TEMA: Trabalho em pequenos grupos 

seus materiais. Durante esses momentos, cuidava 
do tempo para garantir o rodízio, ajudava as crian-
ças a se organizarem, mantinha o número de parti-
cipantes em cada canto, observava as brincadeiras 
que estavam promovendo e interagia brincando 
com elas. Estava satisfeita! Porém, um novo desafio 
foi dado a ela, dessa vez por sua formadora, que 
depois de observar sua turma, perguntou-lhe: “Por 
que você não deixa que as crianças escolham onde 
e com quem brincar? O que te parece que pode 
acontecer se fizer isso? Que receios você tem?”

“E se todos quiserem ir para o mesmo canto 
na mesma hora? Se misturarem os brinquedos 
dos cantos, como farei para deixar a sala organi-
zada para a turma do outro período?”. Essas foram 
algumas das questões e receios que Mariana teve 
diante da proposta da formadora, mas, assim como 
fez no início, aceitou o desafio e se pôs a pensar em 
como poderia fazer para superá-lo. Ela já tinha um 
trabalho garantido com sua turma, com combina-
dos claros para os diferentes momentos da rotina. 
Então, decidiu começar por aí: combinar com as 
crianças o que era preciso para que elas pudessem 
ter mais liberdade para escolher o que fazer, com 
quem brincar e por quanto tempo. Não foi fácil 
tampouco rápido, foram algumas semanas de um 
trabalho diário e intenso com as crianças. Faziam 
combinados, brincavam, mas alguns combinados 
não eram cumpridos. A educadora retomava, brin-
cavam novamente, surgiam novos conflitos, 
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faziam novos combinados, voltavam a brincar. A professora aproveitava a experiência para que as 
crianças conversassem sobre os conflitos que apareciam e como foram solucionados e, assim, tudo ia 
fazendo sentido. Desse modo, na vivência e com muito diálogo, esse momento de livre escolha foi se 
tornando um grande potencializador para a autonomia das crianças. 

Depois de algumas semanas, o que Mariana observou era que as próprias crianças relembravam 
os combinados para os colegas, organizando sozinhas os brinquedos nos locais de origem, se juntando 
em pequenos grupos, escolhendo onde brincar, revezando os espaços e materiais, enfim… o que antes 
parecia uma bagunça, era agora um momento intenso e significativo para todo o grupo. Os pequenos 
grupos eram tão especiais na sala da educadora que outras turmas da escola eram convidadas para par-
ticipar, chegaram inclusive a trocar o canto de beleza pelo canto de marcenaria que havia em outra sala. 
Os brinquedos, agora, tinham novos significados e funções: um giz de cera vermelho transformou-se em 
um batom, blocos de madeira compunham a pista para os carrinhos, e, quando o espaço da sala não era 
suficiente para tantas experiências, ela delimitava com as cadeiras uma extensão de sua sala. 

O planejamento para esses momentos agora era outro, Mariana não mais se preocupava 
em organizar os grupos e o tempo para cada canto, mas observava as crianças em suas explorações 
e brincadeiras para planejar novos desafios e experiências para elas. E foi dessa maneira, com essa forma 
de organizar o tempo e o espaço e de compartilhar a liderança da gestão das atividades com a turma, 
que as crianças aprenderam novos jogos mais desafiantes, aventuraram-se a ler livros para os colegas 
(mesmo que ainda não soubessem ler autonomamente), apoiaram uns aos outros na montagem de 
quebra-cabeças, além de outras atividades. Enfim, aprenderam brincando, interagindo com os colegas, 
os materiais e a professora e participando ativamente das propostas, tanto no planejar como no fazer.

Mariana se formou em Pedagogia, assumiu o cargo de professora na Rede Municipal de Natividade 

“[...] e, ao fazer isso, atreve-se  
a optar por compreender a  
criança como uma criança  
rica, com infinitas capacida-
des; uma criança nascida com  
cem linguagens; construir  
um novo projeto pedagógico,  
pondo em primeiro plano  
as relações e os encontros,  
o diálogo e a negociação,  
a reflexão e o pensamento 
crítico [...]” (DAHLBERG et al., 2003. p. 122)

DAHLBERG, Gunilla; MOSS, Peter; PENCE, Alan. Qualidade  
na educação da primeira infância:  perspectivas pós-modernas.  
Porto Alegre: Artmed, 2003.

 

da Serra, onde começou trabalhando com tur-
mas de primeiros anos do Ensino Fundamental, 
depois teve sua primeira experiência com essa 
turma de Educação Infantil. No outro ano, a 
professora seguiu com a mesma turma para o pri-
meiro ano do Ensino Fundamental, e ainda que 
essa nova etapa de ensino coloque desafios para 
a rotina e para a proposta curricular, conseguiu 
proporcionar momentos em pequenos grupos  
ao menos duas vezes na semana. 

PROPOSTA DE PLANEJAMENTO: TRABALHO 
EM PEQUENOS GRUPOS 
Por que propor o trabalho em pequenos grupos?  
A criança pequena aprende brincando e intera-
gindo com os colegas, o ambiente e os adultos 
à sua volta. Dessa forma, na Educação Infantil, o 
dia a dia delas deve favorecer que possam brincar 
e interagir, e o trabalho com pequenos grupos é 
um aliado nessa jornada. Além disso, por serem 
momentos nos quais as crianças efetivamente 
são protagonistas, escolher o que querem fazer 
e com quem querem brincar, permite que elas 
desenvolvam sua autonomia e protagonismo e 
aprendam a lidar com conflitos. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOL-
VIMENTO: 
Nas atividades em pequenos grupos é possível 
propor diferentes experiências significativas 
para as crianças, e — a depender delas — muitas 
aprendizagens podem ser construídas. Organizar 
a rotina da Educação Infantil considerando esses 
momentos nos quais as crianças podem esco-
lher o que fazer, com quem fazer e por quanto 
tempo fazer, favorece aprendizagens previstas 
no documento da BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular), como aqueles previstos para o campo 
de experiência “O eu, o outro e o nós”: 
• (EI03EO02) Agir de maneira independente, 
com confiança em suas capacidades, reconhecen-
do suas conquistas e limitações. 
• (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, 

desenvolvendo atitudes de participação e coope-
ração.
• (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no res-
peito mútuo para lidar com conflitos nas intera-
ções com crianças e adultos.

ESTRATÉGIAS DO PROFESSOR PARA APOIAR AS 
APRENDIZAGENS DAS CRIANÇAS: 
Organizar com frequência propostas em que as 
crianças possam brincar e experimentar com 
autonomia: 
• Cantos diversificados que sejam permanentes 
por algum tempo, ou por serem muito queridos 
pelas crianças ou por fazerem parte de algum 
projeto que está sendo desenvolvido na turma. 
Por exemplo: casinha, escritório, mercado, mar-
cenaria, médico, salão de beleza, oficina, teatro 
(fantasia), cozinha, etc.  
• Espaços permanentes, porém os materiais ali 
disponíveis podem variar de acordo com as prefe-
rências, interesses ou necessidades das crianças e 
o planejamento do professor. Por exemplo: canto 
da leitura, dos jogos, de artes, etc.  Ao planejar os 
momentos com os pequenos grupos, considerar 
que é possível propor atividades – para um deter-
minado grupo de crianças — que demandem uma 
atenção especial ou um maior apoio do professor, 
enquanto outras crianças exploram os outros 
cantos com autonomia. 

AVALIAÇÃO: observar e registrar as ações, 
falas e expressões das crianças nos  
momentos de pequenos grupos para:
• Interagir ao longo da atividade, apoiando o 
processo de aprendizagem;
• Refletir sobre possíveis formas de dar  
continuidade às investigações iniciadas pelas 
crianças;
• Analisar e considerar os interesses e as necessi-
dades de cada criança para planejar formas  
de apoiá-las em suas descobertas;
• Fazer ajustes nas estratégias de apoio planeja-
das para esses momentos. 
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uando Claudiane prestou concurso 
para trabalhar na Rede Municipal 
de Educação Infantil já atuava como 

professora nas turmas de Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio há treze anos. Esteve atuando como 
professora da Educação Infantil durante 4 anos 
e até hoje é coordenadora da EMEI Arco-Íris na 
cidade de Lagoinha.   

Ela ainda era professora quando teve seu 
primeiro contato com o GGL de seu município. 
Alguns colegas seus, que faziam parte desse gru-
po, levavam para os momentos de HTPC (Hora de 
Trabalho Pedagógico Coletivo) temas do GGL para 
serem discutidos no grupo. E foi assim, durante 
essas reuniões, que o projeto Varal Literário ga-
nhou vida. No início, a proposta era chamar a aten-
ção da população para a importância da leitura e, 
com esse intuito, pensaram em realizar um dia de 
leitura na praça da cidade, que futuramente seria 
chamado de Varal Literário da Educação Infantil. 

Foram 4 edições nas quais Claudiane partici-
pou como professora. Após ter assumido a Coor-
denação cuidou de não deixar o projeto morrer, 
sendo que ele está em sua 8ª edição. O sucesso 
foi tanto, que se transformou em um projeto de 
lei do município com o nome de Varal Literário, 
organizado pela equipe de Educação Infantil. 

A cada evento,  Claudiane e sua equipe de 
professores avaliam como foi o dia e planejam as 
alterações e melhorias que julgam necessárias 
para o ano seguinte. O Varal Literário acontece 
sempre no segundo semestre, mas durante todo 
o ano os professores de Educação Infantil realizam 
atividades de leitura com as crianças e, em muitas 
delas, o foco está no projeto: leem muitos livros, 
selecionam seus preferidos e elaboram uma 
indicação literária para ser exposta no dia. Uma 
das edições contou com a participação de   João 
Nino, um escritor e poeta da região. Durante o 
primeiro semestre, as professoras de Educação 

Infantil fizeram um trabalho com as crianças 
com o objetivo de conhecer a obra desse autor e 
no dia do Varal Literário ele foi convidado a par-
ticipar para contar sobre sua história e sua obra.  
É também parte do trabalho das crianças, em 
especial as crianças das turmas da última etapa 
da Educação Infantil, gravar um áudio convi-
dando a população para participar do evento. 
No início, a rádio apenas comunicava o evento, 
atualmente ela coloca em sua programação o 
convite gravado pelas crianças.  

No dia do evento os livros são organizados 
por categoria — por exemplo, por gênero literário:  
contos, poesias, mitos, lendas, e por tipo: revistas 
e gibis, livros de autores da região, etc. O acervo 
pertence à biblioteca da escola e os livros são 
selecionados pelos professores nas reuniões de 
HTPC.  Durante todas as oito edições já realizadas 
foram perdidos apenas 2 livros, o que fez com que a 
equipe incluísse a tenda de troca de livros na progra-
mação do evento.   

Nas primeiras edições, eram convidadas 
apenas as crianças e jovens das escolas do 
município. Com o tempo, a equipe experimen-
tou convidar outras instituições para, além de 
usufruir desse dia, oferecer alguma atividade. Por 
exemplo, o Lar dos Idosos proporciona momen-
tos de leitura de histórias para as crianças e a 

O docente precisa incluir em seu planejamento curricu-
lar períodos dedicados à leitura, formando crianças que 
gostem de ler e escrever, uma geração de leitores e  
escritores que veem na literatura infantil um meio de  
interação e diversão. Segundo Abramovich (1991),  
o ato de escutar contos é o início para a aprendizagem  
de se tornar um leitor. (SOUZA; BERNARDINO, 2011, p. 235-249)

SOUZA, Linete O.; BERNARDINO, Andreza. D. A contação de histórias como estratégia pedagógica na educação infantil e ensino 
fundamental. Educere et Educare - Revista de Educação. São Paulo, SP. Vol. 6 nº 12 jul./dez 2011. p. 235-249. 
Disponível em: http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/article/view/4643/4891 Acesso em: 13 de nov. de 2019.

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Claudiane Aparecida dos Santos 
Araújo, Coordenadora Pedagógica 
ESCOLA: Arco-Íris
MUNICÍPIO: Lagoinha
TEMA: Literatura na praça 

faculdade Uniararas disponibiliza estudantes para 
acompanhar, mediar e observar o uso de cada 
espaço organizado com os livros. 

Outra atividade incluída na programação é a 
participação de um contador de histórias. No começo 
essa proposta era apenas ofertada para as crianças 
da Educação Infantil, mas com o tempo, foi expandi-
da e contadores de histórias da comunidade (pro-
fessores, familiares e comunidade em geral) foram 
convidados a contribuir. Atualmente, a programação 
conta com momentos de contação de histórias para 
cada grupo etário. Mesmo com o projeto Varal 
Literário sendo um sucesso, Claudiane não pa-
rou por aí. Em suas reuniões de HTPC sempre 
provocava a reflexão sobre como fazer para que 
a importância da leitura ficasse viva nos outros 
dias do ano e não apenas no dia do evento.

Literatura na  
praça: do varal à  
casinha literária… 
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Foi então que ela e seu grupo idealizaram, 
planejaram e colocaram em prática a  Casinha Lite-
rária, que fica aberta todos os dias do ano para toda 
a comunidade. Para isso, foi construída uma casinha 
na praça onde acontece o Varal Literário e nela foi 
organizado um acervo de livros literários para serem 
retirados e devolvidos após sua leitura.

Semanalmente, Claudiane, que é responsável 
por este espaço, passa na casinha para acompanhar 
a movimentação através das fichas de empréstimos 
lá dispostas: retira as fichas já preenchidas para 
arquivar na escola e coloca novas. Conta orgulho-
sa que há muita vida neste espaço, uma vez que 
passam pela Casinha Literária crianças, jovens e até 
idosos; e que aos finais de semana os livros desapa-
recem e voltam durante a semana. Ressalta também 
que até hoje não há vestígio de degradação dos 
livros ou do ambiente.  

O acervo da Casinha Literária é composto por 

elas já demonstram seu interesse pelos relatos, 
batendo palmas, sorrindo, imitando personagens, 
etc. Quando chegam à escola, a literatura passa 
a ser uma aliada das crianças que, através dela, 
entram no mundo da imaginação, dos símbolos e 
da escrita. 

Formar indivíduos críticos passa essencial-
mente pela criação do hábito da leitura, uma vez 
que ler é uma possibilidade importante para a 
construção de ideias, valores e para o desenvol-
vimento da linguagem oral e escrita. A infância é 
o melhor período para iniciar esse processo pois; 
quando favorecemos que a criança comente, in-
dague e discuta sobre uma história lida ou ouvida, 
oportunizamos que ela vivencie o confronto de 
suas ideias e pensamentos, a partir do pensamento 
do outro, numa relação dialógica.

     Incentivar o hábito de ler (livros clássi-
cos ou outros tipos de textos) para as crianças 
pequenas é papel da escola.  Mas sozinha ela 
não consegue atingir esse objetivo, é preciso 
compartilhar essa responsabilidade com a 
família e a comunidade. Quanto mais as crianças 
tiverem oportunidades de participar de momentos 
de leitura e conversas sobre os livros, mais elas esta-
rão inseridas em um mundo letrado e, consequen-
temente, terão mais oportunidades de aprender 

com sentido e significado, dentro de contextos reais 
de leitura e escrita. 

POSSÍVEIS AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DESTE PROJETO: 
• Definir o foco: garantir a leitura diária  
para as crianças e estender sua importância  
para além da escola; 
• Buscar possíveis parceiros para a proposta; 
• Planejar as ações em parceria com os edu-
cadores da escola de forma que o projeto seja 
significativo também para as crianças e para 
toda a comunidade;
• Identificar o melhor local para a realização do 
evento e as adaptações e ações necessárias para 
executá-lo; 
• Verificar, junto ao grupo responsável, quais li-
vros serão utilizados, como selecioná-los e como 
organizá-los; 
• Planejar as propostas que podem ser feitas 
com as crianças para dar sentido ao evento: 
leitura em sala, aprofundamento em um autor, 
ilustrador e/ou gênero, produção de indicações 
literárias, etc.; 
• Pensar em atividades que podem acontecer 
no dia do evento: contação de histórias, conver-
sa com autores, troca de livros, etc.; 
• Convidar a comunidade escolar (responsáveis 
das crianças, funcionários da escola, comunida-
de do entorno) para fazer parte ativa do projeto, 
como contadores de histórias, mediadores de 
leitura, etc;
• Realizar reunião de avaliação a cada edição 
para refletir sobre todas as etapas do evento, va-
lidar as ações e propor alterações para melhoria.

INTEGRANTES GRUPO GESTOR LOCAL (GGL):
• Lucas Renan Cavalcante de Oliveira — Professor 
de Informática
• Maria Marlene dos Santos Tobias — Professora
• Dilmara de Fátima Coelho Santos — Professora
• Claudiane Aparecida dos Santos — Coordena-
dora Pedagógica
• Andréia Ferreira dos Santos — Professora

De acordo com o Referencial  
Curricular Nacional para a  
Educação Infantil: As instituições 
de Educação Infantil podem  
resgatar o repertório de histórias 
que as crianças ouvem em casa e 
nos ambientes que frequentam,  
uma vez que essas histórias se  
constituem em rica fonte de  
informação sobre as diversas  
formas culturais de lidar com as 
emoções e com as questões éticas, 
contribuindo na construção  
da subjetividade e da sensibilidade 
das crianças. (BRASIL, Vol. 3, p. 143)

BRASIL. Ministério da Educação. Referencial curricular nacional para educação 
infantil. Brasília, Distrito Federal: MEC, 1998.

doações da comunidade e de projetos dos quais o 
município participa ou já participou, mas Claudia-
ne faz um alerta: todos os livros passam por uma 
avaliação sua e da equipe de sua escola, já que um 
dos critérios que ela não abre mão para fazer parte 
deste acervo é a qualidade literária dos livros. Este 
espaço já tem 3 anos de vida e o desafio agora é 
estabelecer uma parceria com a Prefeitura e com a 
comunidade para a construção de mais uma casinha 
ao lado do campo de futebol — local onde, segundo 
Claudiane, há muita circulação de pessoas nos finais 
de semana. 

    
A importância da leitura na 
Educação Infantil e em todas 
as fases da vida 

A literatura infantil está presente na vida das 
crianças muito antes de sua entrada na escola: nas 
cantigas, nas brincadeiras de roda e nas histórias 
contadas pelos familiares. Desde bem pequenas 
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Mas é preciso não esquecer que, entre os fatores impor-
tantes que ligam o homem à sua nutrição, há o princípio 
de prazer: o prazer derivado do uso dos sentidos, mas 
também, o prazer da descoberta, o prazer de manipular 
matérias-primas para criar alimentos, o prazer da brin-
cadeira e o prazer da companhia que, na mesa, torna-se 
convivência. (TEDESCHI, M.; CAVALLINI, I. 2015. p.16)

TEDESCHI, M.; CAVALLINI, I. As linguagens da comida: receitas, experiências e pensamentos. Trad. Thais Helena Bonini.  
São Paulo: Phorte, 2015.

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Ana Maria Alves, Merendeira

ESCOLA: Edna Regina de Oliveira e Silva 

MUNICÍPIO: Redenção da Serra

TEMA: Horta   

va um tempo entre os canteiros para cuidar de suas 
plantas e colher o que seria utilizado naquele dia. 
Essa sua atividade chamou a atenção das crian-
ças que por ali passavam com suas professoras.  
Algumas paravam para perguntar o que ela estava 
fazendo, qual o nome das plantinhas, para que 
serviam, etc. Acolhendo o interesse das crianças 
ela começou a convidá-las a entrar na horta para 
ajudar na colheita e na rega das plantas. 

Passado um tempo, percebeu que a horta 
poderia ser mais uma estratégia para ela incentivar 
a alimentação saudável das turmas e levou para 
o grupo de professoras das crianças de 4 anos — a 
turma das menores crianças da escola — a pro-
posta de colocar na rotina semanal da turma 
o cuidado da horta e a colheita dos temperos 
e verduras do dia. Sua ideia foi prontamente 
aceita pelas professoras que rapidamente a 
ajudaram a colocar seu projeto em prática. 

Para iniciar o trabalho com a horta, ela gosta 
de contar às crianças sua história pessoal com o 
hábito do plantio: quando pequena seu pai lhe 
ensinou a plantar diversos tipos de alimentos, pois 
dizia que “quem planta, não passa fome: come o 
que colheu e vende o que sobrou para comprar 
outros tipos de alimentos”. Depois, a cada ida com 
as crianças à horta ela traz informações sobre os 
temperos e como eles são fundamentais para dar 

O “verdinho” da  
comida não é mais  
o vilão das refeições... 

A na Maria é merendeira na escola municipal Edna Regina de Oliveira e Silva há 9 anos. 
Desde seu primeiro dia nesta escola tem como missão ajudar as crianças a se alimen-
tarem melhor. Durante seus primeiros anos, além de cozinhar com afeto e carinho 

também tinha o costume de sentar junto com as crianças durante as refeições para conversar 
sobre o que elas estavam comendo e incentivá-las a experimentar novos alimentos. 

Ao identificar um espaço externo amplo e favorável para o plantio de temperos, verduras e legu-
mes, Ana Maria decidiu montar uma horta. Em parceria com a nutricionista da escola, que solicitou a 
compra de mudas dos temperos mais utilizados nas receitas, ela iniciou seu projeto. Todos os dias passa-

Um pequeno jardim, uma 
horta, um pedaço de ter-
ra, é um microcosmos de 
todo o mundo natural. 
Nele encontramos formas 
de vida, recursos de vida, 
processos de vida. A partir 
dele podemos reconceitu-
alizar nosso currículo es-
colar. Ao construí-lo e cul-
tivá-lo podemos aprender 
muitas coisas. As crianças 
o encaram como fonte de 
tantos mistérios! Ele nos 
ensina os valores da emo-
cionalidade com a Terra: 
a vida, a morte, a sobrevi-
vência, os valores da paci-
ência, da perseverança, da 
criatividade, da adaptação, 
da transformação, da re-
novação. (GADOTTI, 2003, p. 62)

GADOTTI, M. Boniteza de um sonho: Ensinar e Apren-
der com Sentido. Novo Hamburgo/RS: Editora Feevale, 
2003. p. 1 a 80.
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sabor à comida. Explica também como deve ser 
a rega, como saber quando algo já está pronto 
para ser colhido e como fazer a colheita sem 
danificar as plantas para que nasçam novamen-
te. Pelo fato de as refeições serem diárias mas 
a turma frequentar a horta uma vez na semana, 
Ana Maria teve a ideia de convidar de duas a 
três crianças para ajudar na colheita do dia. 

 
O interesse das crianças foi tanto que, 

mesmo nos momentos em que estão brincan-
do livremente no pátio da escola muitas delas 
costumam dar uma passadinha na horta para 
ver como está e comer alguns tomatinhos direto 
do pé. Maravilhada com essa ação, Ana Maria 
começou a levar potinhos com sal para tornar 
esse momento mais agradável ainda... o resul-
tado é que os tomatinhos não chegam à cozi-
nha, são devorados lá mesmo na horta! Com 
esse projeto, através do qual Ana Maria pode 
aproximar as crianças dos alimentos que são 

a merendeira também é bastante solicitada 
por eles para conversar sobre o que seus filhos 
comem na escola e para saber como podem 
fazer para que esse hábito também aconteça 
em casa. 

Parceria entre os diferentes 
funcionários da escola para 
favorecer a alimentação  
saudável das crianças 

Para que a escola de Educação Infantil 
exerça seu papel de educar e cuidar é funda-
mental que todos que nela trabalham possam 
conhecer seu papel e sua responsabilidade 
no processo de desenvolvimento das crianças. 
Assim, essa atribuição cabe não só aos pro-
fessores e gestores, mas também aos demais 
funcionários da unidade escolar, já que esses 
contribuem dando suporte ao trabalho dos 
docentes e também propondo projetos e ações 
que favoreçam a aprendizagem das crianças.

Promover o hábito da alimentação saudá-
vel por meio do cultivo da horta é um exemplo 
dessa parceria entre educadores e funcionários 
da escola. Contar com o conhecimento que 
os profissionais da cozinha têm em relação 
aos alimentos, suas origens, modo de plantio, 
colheita e preparação das refeições é uma 
estratégia potente para esse processo. Pois dá 
oportunidade às crianças de construírem valo-
res em torno da alimentação, como: a impor-
tância de cuidar e de preparar os alimentos, de 
evitar desperdícios, de compartilhar e conhecer 
novos hábitos ao se servir e de colaborar na 
organização do refeitório. Elas estabelecem 
significados afetivos e psicológicos em torno 
da comida ao conviverem em diversos contex-
tos de aprendizagem. Além disso, o contato 
com os cheiros, texturas, cores e sabores dos 
alimentos favorece a curiosidade das crianças 
para experimentá-los. 

POSSÍVEIS AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DESTE PROJETO: 
• Buscar um local que favoreça a construção de 
uma horta e que seja acessível às crianças;  
• Planejar as ações em parceria com os educa-
dores da escola de forma que seja significativo 
para as crianças e para toda a comunidade 
envolvida; 
• Identificar os vegetais que serão plantados e 
que podem ser consumidos na escola: crus ou 
depois da preparação dos alimentos; 
• Trazer a responsabilidade do cuidado com a 
horta para as crianças;
• Compartilhar o manuseio relativo à colheita, 
higienização e preparo dos alimentos com a 
turma em outros momentos da rotina, dando 
continuidade ao trabalho realizado na horta;
• Realizar reunião de avaliação para refletir 
sobre o andamento do projeto para validar as 
ações e propor alterações para sua melhoria;
• Criar contextos de aprendizados em parceria 
com os professores, tais como, calendário de 
cultivo, definição de responsabilidades dentro 
do grupo, preparo de receitas com a colheita 
da horta. 

usados para preparar suas refeições, as conversas 
durante o almoço começaram a se tornar verda-
deiros momentos de experimentação de novos 
alimentos. Ela conta que muitas das crianças, 
que no início do ano diziam: “eu não quero esse 
verdinho”, depois do projeto Horta começaram a 
identificar e comer os diferentes temperos, como 
por exemplo a salsinha, o manjericão e a ceboli-
nha. A ampliação do paladar infantil não parou 
por aí, legumes e verduras também entraram no 
rol das experimentações, mesmo aqueles que 
não vinham da horta da escola como o brócolis, 
por exemplo. Aliás, essa verdura é hoje a preferi-
da das crianças. 

Outro aspecto muito interessante deste 
projeto foi a parceria estabelecida entre a me-
rendeira Ana Maria e os familiares das crianças. 
Quase todos os dias ela recebe elogios e agra-
decimentos deles por ajudar seus filhos a se ali-
mentar melhor. Nos dias das reuniões de pais, 
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tes diversificados para as crianças brincarem no 
chão e tecerem relações mais significativas de 
aprendizagens, explorando os espaços, os ma-
teriais e as interações entre elas. Após refletirem, 
observarem os bebês no espaço da sala e estudarem 
sobre a importância da organização do espaço na 
Educação Infantil, decidiram reorganizá-lo de modo 
que ele atuasse oportunizando experiências ricas 
e com diversas possibilidades para as crianças nos 
contextos cotidianos.

Contudo, Daiane conta que foi desafiador plane-
jar e atuar na mudança, pois há anos o ambiente era 
organizado daquele mesmo jeito e o mobiliário era 
patrimônio da escola. Sendo assim, questões como: 
“É possível alterar a organização do espaço? É seguro 
para as crianças? E o mobiliário, será que podemos 
trocar?”,  permeavam seus pensamentos junto ao 
desejo de construir uma nova cultura em relação aos 
ambientes do berçário. 

Com o apoio da direção, da coordenação e da 
equipe de assistentes que atuavam junto a ela no 
berçário, Daiane enfrentou o desafio e iniciou seu pro-
jeto de mudança. Os armários foram reconfigurados 
para que os brinquedos pudessem ser organizados 
em caixas transparentes acomodadas em uma altura 
acessível para as crianças e para os bebês, o que não 
acontecia na antiga configuração da sala, na qual os 
brinquedos ficavam guardados dentro de armários 
fechados ou em cima deles. 

Os berços foram trocados por camas empilháveis 
que, por serem leves, permitiam diferentes configura-
ções, ampliando a possibilidade de uso do espaço. Os 
berços foram retirados aos poucos para que as crian-
ças, as educadoras e as famílias fossem inseridas de 
maneira respeitosa e segura neste novo contexto orga-
nizativo. Daiane e suas assistentes decidiram manter 
dois berços para bebês novatos na creche ou para 
aqueles que ainda sentissem necessidade de estarem 
nesse mobiliário. A mudança para as camas gerou um 
certo receio em relação à segurança das crianças − 

[...] faz-se necessário 
pensar e oferecer um 
espaço educacional sig-
nificativo, feito para a 
criança e também pela 
criança, um espaço boni-
to, cálido, familiar, alegre, 
com diversos materiais 
e objetos acessíveis nos 
mobiliários em altura 
adequada para as crian-
ças para que elas possam 
desenvolver atividades 
do seu interesse, criar 
novos interesses e ex-
pressar sua autonomia, 
sua criatividade e seu 
respeito às regras de-
senvolvendo a ética, o 
respeito ao outro, sua 
identidade e sua sociabi-
lidade. (VIEIRA, 2009, p. 18).

VIEIRA, Eliza Revesso. A reorganização do espaço da 
sala de educação infantil: uma experiência concreta à 
luz da Teoria Histórico-Cultural. 2009. 123 fls. Disserta-
ção (Mestrado em Educação) – Faculdade de Filosofia e 
Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2009.

havia medo de que elas caíssem das camas − e 
preocupação em função da nova autonomia que 
as crianças iriam ter a partir da retirada dos berços. 
Mas, com o passar do tempo, a insegurança 
foi deixada de lado e foi dando lugar à certeza 
de que agir daquela maneira contribuía para o 
desenvolvimento das crianças.  Daiane descreve o 
momento da acolhida no início do dia como um 
bom exemplo dos ganhos que todos tiveram após 
a modificação. Antes da reorganização ela e suas 

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Daiane de Paula, Professora

TURMA: crianças de 0 a 2 anos e 11 meses 

ESCOLA: João Batista da Motta

MUNICÍPIO: Santo Antônio do Pinhal

TEMA: Reorganização do espaço

Berçário   
sem berço?

uando Daiane participou da forma-
ção continuada do Programa VIM a 
formadora foi sua grande parceira, 
contribuindo com reflexões e dicas 

importantes. Nos encontros elas estudaram 
sobre muitos assuntos referentes ao dia a dia 
das crianças do berçário e a organização do 
espaço foi um deles. A respeito desse tema, 
a formadora colocou um desafio para que 
pudessem refletir juntas: o que o espaço do 
berçário comunica às crianças, às professoras 
e à comunidade educativa de modo geral e 
como ele apoia os bebês em suas interações e 
construções de aprendizagens? 

Nesta época, a sala contava com um es-
paço amplo, porém cheio de mobiliários, tais 
como berços, trocadores e grandes armários.  
Daiane, então, percebeu que essa organi-
zação não potencializava a amplitude da 
sala e nem permitia a criação de ambien-

Q
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“O eu, o outro e o nós”; “Corpo, gestos e movi-
mentos”, “Espaço, tempo, quantidades, relações e 
transformações”: 
• (EI01EO02) Perceber as possibilidades e os 
limites de seu corpo nas brincadeiras e interações 
das quais participa.
• (EI01EO03) Interagir com crianças da mesma 
faixa etária e adultos ao explorar espaços, mate-
riais, objetos, brinquedos.
• (EI01CG02) Experimentar as possibilidades cor-
porais nas brincadeiras e interações em ambien-
tes acolhedores e desafiantes.
• (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação  
e observação, manipulando, experimentando e 
fazendo descobertas. 
• (EI01ET04) Manipular, experimentar, arrumar  
e explorar o espaço por meio de experiências  
de deslocamentos de si e dos objetos.

ESTRATÉGIAS DO PROFESSOR PARA APOIAR  
AS APRENDIZAGENS DAS CRIANÇAS:
• Organizar os espaços de forma que as crianças e 
os bebês possam escolher com quem, com que e 
do que brincar; 
• Organizar os brinquedos e objetos de maneira 
acessível e atrativa para as crianças;
• Prever espaços permanentes com temas como, 
por exemplo, o canto dos livros e canto da casinha; 
• Prever espaços flexíveis que são organizados  
a cada dia, a depender do interesse do grupo  
ou do projeto que está sendo desenvolvido  
no momento.  

AVALIAÇÃO: observar e registrar as ações,  
falas e expressões das crianças e dos bebês  
ao explorar o espaço e os materiais e ficar  
atento às interações que acontecem entre eles: 
• Refletir sobre possíveis formas de dar continui-
dade às investigações e explorações das crianças 
com os materiais organizados nos cantos flexíveis;
• Analisar e considerar os interesses e necessida-
des de cada criança para planejar formas diversifi-
cadas de organizar o espaço e os materiais. 

Assim, as salas do berçário assumiram a identi-
dade de um espaço possível, flexível e planejado 
para proporcionar boas experiências para os bebês 
e as crianças. 

 
O espaço do berçário como 
promotor dos direitos de 
aprendizagem dos bebês

A qualidade do cuidado oferecido à criança 
caracteriza-se pelas práticas e ações que propiciam 
a adaptação social, o desenvolvimento cognitivo e 
as habilidades de aprendizagem, constituindo-se 
numa parceria pedagógica de excelência. Quando 
planejado e organizado para oferecer riquezas de 
experiências e relações para as crianças, o ambiente 
torna-se um terceiro educador, trazendo um caráter 
provocador para as aprendizagens mediante a 
oferta de materiais, criações de cantos diversificados 
e instigantes; e isso garante às crianças o direito de 
aprender com segurança, autonomia, participação e 
interação. Portanto, o papel do adulto no espaço é o 
de um parceiro mais experiente que cuida e promo-
ve as interações, que planeja e organiza contextos 
de aprendizagem, atento também ao bem-estar das 
crianças.  Assim, os ambientes que compõem o co-
tidiano da Educação Infantil, devem ser resultantes 
da observação atenta do educador, considerando as 
necessidades das crianças e organizados de forma 
a desafiá-las nos campos cognitivo, social e motor; 
prevendo oportunidades sensoriais diversas. Então, 
a organização dos espaços é fundamental para o de-
senvolvimento integral da criança e para a garantia 
de seus direitos de aprendizagens. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
E DESENVOLVIMENTO

Criar condições para que as crianças possam 
vivenciar contextos de aprendizagens em um 
espaço que promova experiências significativas 
favorece as aprendizagens previstas no documento 
da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), como 
aqueles presentes nos campos de experiências 

assistentes recebiam os bebês e suas famílias com 
música infantil reproduzida através de DVDs, com 
pouca possibilidade de escolha das crianças e pouca 
interação entre elas e seus familiares para uma 
despedida mais tranquila. Com a retirada dos berços 
foi possível organizar um espaço com tapete e cestos 
de brinquedos diversos, e hoje, durante a acolhida 
as famílias são convidadas a entrar na sala para brin-
car com as crianças e os bebês antes de se despedi-
rem. Outros espaços foram criados dentro da sala, 
alguns fixos — como o ambiente da leitura — e outros 
flexíveis — como espaço dos blocos de montar, da 
casinha, do material não estruturado etc. Esses 
últimos são criados a partir do planejamento ou da 
necessidade do grupo. Daiane relata que apesar 
do desafio, a nova configuração do ambiente da 
sala ficou agradável esteticamente e se tornou  
um convite para as interações, investigações  
e desenvolvimento da autonomia dos bebês  
e crianças, uma vez que elas podem escolher 
com quem, com que e como brincar durante  
o tempo que permanecem na escola.   

Reorganizar o espaço foi um trabalho coletivo 
e de parceria entre as educadoras da manhã e da 
tarde. O sucesso foi tamanho que a outra sala do 
berçário seguiu o mesmo caminho, fomentando 
na escola a importância de se construir espaços 
ricos e com possibilidades diversas para os bebês. 

Ao interagir com o 
espaço, o bebê pode, 
por exemplo, perce-
ber as diferentes tex-
turas e temperaturas 
do piso, se ele for 
variado: emborracha-
do, madeira, cimento 
queimado, grama, 
terra, areia. Pode 
perceber a diferença 
de luminosidade 
ao longo do dia, 
as luzes e as sombras 
que aparecem nas 
paredes e no chão. 
Pode, deslocando-se 
pelo espaço, ir 
explorando e cons-
truindo sua dimen-
são, seus limites, 
e aprender a 
contornar ou trans-
por obstáculos. 
Pode perceber que 
compartilha esse 
espaço com outras 
pessoas e que cada 
coisa tem um lugar. 
(ORTIZ e CARVALHO, 2012, p. 64)

ORTIZ, Cisele; CARVALHO, Maria Teresa 
Venceslau de. Interações: ser professor de 
bebês - cuidar, educar e brincar, uma única
ação. São Paulo: Blucher, 2012  (Coleção 
InterAções).
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Patrícia é professora de Educação Infantil em Campos do Jordão há mais de 20 anos e é apaixo-
nada por essa etapa da Educação Básica. Quando assumiu uma turma de crianças de 3 anos em 
uma escola da zona urbana seu sonho era criar um tanque de areia - pois sua escola não possuía 

um. Ao invés de ficar esperando a construção do tanque, decidiu trazer a areia para dentro de sua sala. 
Começou pesquisando na internet e descobriu que existia um tipo de areia branca chamada “areia de 
passarinho” e resolveu iniciar por aí. A primeira ação que fez foi conversar com os funcionários da limpe-
za da escola, pois sabia que sua proposta certamente iria “sujar” a sala mais do que o normal. Ela sabia 
que essa parceria com eles era fundamental para que compreendessem a importância desse material  
e das diferentes formas que a areia poderia ser acessada pelas crianças. Deste modo, eles se tornaram 
seus parceiros nessa empreitada. 

Depois de tudo combinado, comprou a areia, alguns caixotes, separou materiais que favorecessem 
a exploração das crianças, como por exemplo funis, peneiras, potinhos, etc. e levou tudo para a sua sala. 
Na primeira vez, colocou os caixotes em cima de mesas e dividiu a turma em três grupos. Durante a 
atividade percebeu que a forma de organizar o ambiente não favorecia as explorações — era difícil  
o acesso aos caixotes, uma vez que eram muitas crianças em um mesmo espaço limitado. Resolveu, 
então, reorganizar a sala e colocar os caixotes no chão e foi assim que fez durante algumas semanas. 

Sempre que oferecia esse material para sua turma, Patrícia se dedicava a observar as diversas inves-
tigações que as crianças faziam com a areia branca. Percebeu, por exemplo, que apesar delas se envol-
verem com a proposta — pois manipulavam a areia, passavam pelo funil, brincavam de fazer comidinha, 
etc. — a própria característica do material limitava a investigação e exploração por parte delas, por ser uma 
areia seca e fina, que escorria rapidamente. 

Quando sua formadora do Programa VIM 
foi observar essa proposta em sua turma, Patrícia 
compartilhou com ela suas percepções e indaga-
ções sobre a ação das crianças diante do material, 
estava interessada em saber como poderia ampliar 
essas explorações. Foi aí que juntas pensaram 
em oferecer, além dessa areia branca, a areia de 
construção que tem uma característica diferente: 
é mais úmida e, portanto, poderia trazer outras 
possibilidades de investigação. 

Conseguiu um balde de areia de  
construção e organizou sua sala de uma  
forma diferente: colocou a areia no tapete  
emborrachado que tinha na sala e manteve  
os caixotes com a areia branca. Nesse dia,  
Patrícia conta o quanto ficou maravilhada com  
as ações da sua turma e como ela, no papel de 
professora, pode interagir com as crianças favore-
cendo, assim, a aprendizagem. Lembra, por  
exemplo, de uma das crianças que, ao colocar a 
areia branca no funil dizia: “Parece uma cachoeira”, 
e ao tentar fazer o mesmo com a areia de constru-
ção, percebeu que não acontecia a mesma coisa,  
e disse: “Professora, não quer sair, entupiu”.  
Patrícia, então, a instigou perguntando por que  
ela achava que isso acontecia com a areia  de  
construção e a convidou a continuar suas  

explorações para descobrir o motivo.  Depois  
de muitas passagens de areia branca e não  
passagens de areia de construção pelo funil, disse: 
“Descobri! Essa areia é seca, essa é molhada”. 
Durante um ano de projeto a professora trouxe  
ao menos uma vez por semana esse material para 
a sala e, como consequência, novas palavras e 
conceitos como: encheu, transbordou, entupiu  
e esvaziou começaram a fazer parte do vocabulário 
das crianças de sua turma. 

O projeto Areia fez tanto sucesso que a escola 
resolveu construir um pequeno tanque no pátio, 
o que possibilitou que as crianças pudessem fazer 
suas experimentações durante todos os dias da 
semana. Em alguns momentos, Patrícia disponibili-
zava também água nesses espaços, o que proporcio-
nava novas descobertas. 

Todo esse projeto com a areia rendeu  
aprendizagens também para a professora. Ao  
longo do tempo e com as formações, ela entendeu 
a importância de fomentar a autonomia  
dos alunos, já que no início era difícil deixar que  
as crianças experimentassem e explorassem  
o material sem fazer intervenções: como dizer  
o que elas poderiam fazer com a areia, explicar  
ou mostrar como fazer alguma ação, etc.

“O ambiente da  sala  de  aula  é muito mais do que um  
lugar para  armazenar  livros,  mesas  e materiais. Cuidado- 
samente e organizadamente disposto, acrescenta uma  
dimensão significativa  à  experiência  educativa do estudante, 
atraindo o seu interesse, oferecendo informação, estimulando  
o emprego de destrezas, comunicando limites e expectativas,  
facilitando as  atividades de aprendizagem, promovendo a  
própria orientação e apoiando e fortalecendo através destes 
efeitos o desejo de aprender.” (Loughlin e Suina, 1987, citado por Forneiro, 2005, p.237)

FORNEIRO, L. I. A organização dos espaços na educação infantil. In: ZABALZA, M. A. (Org.) Qualidade em educação infantil. São Paulo: 
Artmed, 2005.
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Se ainda não temos o 
tanque de areia, a areia 
vem para dentro da sala
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“[...] escutar é uma metáfora para 
estar aberto aos outros, ter  
sensibilidade para ouvir e ser  
ouvido, em todos os sentidos.  
É uma palavra que não deveria 
ser dirigida somente às crianças. 
Em particular, escutar é dar a si 
próprio e aos outros um tempo 
para ouvir. Por trás de cada  
ato de escuta, há um desejo,  
uma emoção, uma abertura às 
diferenças, a valores e pontos  
de vista distintos.” (RINALDI, 2009, p. 18)

Diálogos com Reggio Emilia: escutar, investigar e  
aprender. 1. ed. Tradução Vania Cury. São Paulo: Paz e Terra, 2012.  
Curriculares  Nacionais para a Educação Infantil. Diário Oficial  
[da República Federativa do Brasil], Brasília: 18 dez. 2009b. Seção I.

Hoje ela conta que compreendeu a importância de ter uma observação atenta e reflexiva 
das investigações e explorações das crianças. Para isso ela estabelece uma relação de escuta, 
acolhe as pistas que as crianças deixam enquanto vivenciam as experiências, reflete sobre elas  
e devolve em formato de novas oportunidades; de modo que essa ação sistematize, apoie e 
aprofunde as construções de novos conhecimentos. Entendeu também que é fundamental organi-
zar o ambiente e os materiais de forma intencional para proporcionar essas aprendizagens. Diz que  
depois do projeto Areia, observou que em todos os outros projetos que realizou com sua turma, seu 
olhar e suas ações eram diferentes. Percebeu também o quanto cresceu e evoluiu como professora. 

Todo esse aprendizado resultou na participação de Patrícia no 7º Seminário de Educação Infantil  
do Vale do Paraíba. Um evento organizado pela FLUPP, no qual professoras de diferentes municípios  
são convidadas a compartilhar boas práticas para um público de mais de 450 educadores da região: 
professores, coordenadores e diretores de escolas públicas.

Proposta de planejamento: areia 

POR QUE PROPOR O TRABALHO COM AREIA? O trabalho com a areia proporciona que as crianças 
possam pesquisar, descobrir e explorar percepções sensoriais, além de diversos conceitos da física como 
volume, espessura, ocupação de espaço, etc. Ao mesmo tempo elas também descobrem sobre as pro-
priedades de cada materialidade¹ em si. Por ser um material plástico² que toma diversas formas — sendo 
possível fazer e desfazer, montar e desmontar; as brincadeiras com areia são quase ilimitadas. Observar 
a areia a escorrer por tubos, canos, funis e garrafas de plástico; desenhar com pauzinhos usando-a como 

superfície; planejar e construir caminhos, castelos, 
montanhas, animais; fazer comidas com paneli-
nhas, tachos, colheres, pás e outros elementos da 
natureza (folhas, gravetos, flores); cavar buracos; 
esconder e encontrar objetos; enterrar e desenterrar 
partes do próprio corpo. Essa infinidade de possi-
bilidades favorece que as crianças possam ampliar 
suas investigações e pesquisas, construindo assim 
diversos conhecimentos.  Porém, ao propor esse 
tipo de atividade, é essencial que os professores 
organizem o espaço e os materiais de forma a pro-
mover o protagonismo das crianças, para que elas 
possam escolher como e o que fazer durante suas 
investigações e descobertas. O contato com mate-
rialidades da natureza é um aliado nesse sentido. 
O espaço deve ainda ser provocador de aprendiza-
gens, capaz de promover experiências ricas para as 
crianças. A criança tem que poder atuar com liber-
dade para colocar em jogo suas pesquisas, testar 
suas hipóteses, expressar suas ideias e estabelecer 
sentidos às suas descobertas.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOL-
VIMENTO: A oportunidade que é dada às crianças 
de manipular diferentes objetos e materialidades, 
favorece que elas conheçam e diferenciem suas 
características, compreendam para que servem 
e como funcionam. E a partir disso, elas investi-
gam, formulam perguntas, levantam hipóteses e 
constroem conhecimentos.  Organizar a rotina da 
Educação Infantil considerando esses momentos 
de exploração e investigação das materialidades do 
mundo, suas transformações e relações, favorece 
aprendizagens previstas no documento da BNCC 
(Base Nacional Comum Curricular), como aqueles 
presentes no campo de experiência “Espaço, tempo, 
quantidades, relações e transformações”: 
• (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e 
diferenças entre as características e propriedades 
dos objetos (textura, massa, tamanho).
• (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro 
e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do 
lado) e temporais (antes, durante e depois).

ESTRATÉGIAS DO PROFESSOR PARA APOIAR AS 
APRENDIZAGENS DAS CRIANÇAS: 
• Organizar com frequência propostas em que as 
crianças possam manipular para investigar e explo-
rar diferentes materialidades;
• Considerar no planejamento das experiências 
que serão ofertadas para as crianças:
1) Quais materialidades permitem esse tipo de 
investigação e exploração (areia, água, argila, barro, 
terra, etc.); 
2) Quais outros objetos podem potencializar a  
pesquisa das crianças: potinhos, pás, funil, etc.; 
3) Como organizar o ambiente de forma a potencia-
lizar a exploração dos materiais e a interação entre 
as crianças.
• Organizar o ambiente, as materialidades e os ob-
jetos de forma acessível e atrativa, em quantidade 
suficiente para o número de crianças.

AVALIAÇÃO: observar e registrar as ações,  
falas e expressões das crianças nos momentos 
de investigação e exploração.
• Interagir ao longo da atividade apoiando o pro-
cesso de aprendizagem;
• Refletir sobre possíveis formas de dar continuida-
de às investigações iniciadas pelas crianças;
• Analisar e considerar os interesses e necessidades 
de cada criança para planejar formas de apoiá-la em 
suas descobertas;
• Fazer ajustes nas estratégias de apoio planejadas 
para esses momentos.

¹Objetos, elementos e materiais naturais ou não, que potencializam as investigações, brincadeiras e interações das crianças; e aos quais elas 
atribuem significados diversos. Por exemplo: areia, terra, gravetos, blocos de madeira, água, pigmentos, utensílios de cozinha, peças  
de encaixe, potes, entre outros. 
²Que pode ser moldado.
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docente, decidiram colocar em prática suas 
ideias. Iniciaram por uma assembleia geral 
com todas as crianças no momento do recreio. 
Nessa assembléia foram discutidos temas 
como: para que serve o recreio, o que é 
possível fazer nesse momento, como elas 
viam as brigas e disputas que aconteciam 
e, principalmente, o que poderiam fazer 
para deixar o recreio mais legal. A solução 
encontrada pelas crianças foi a possibili-
dade de trazer brinquedos de casa, pois a 
maior queixa delas era não ter o que fazer 
nesse momento. 

No entanto, Ana Valéria e sua coordena-
dora questionaram as crianças dizendo que 
notavam que, muitas vezes, eram justamente 
os brinquedos de casa que causavam brigas  
e disputas. E, então, trouxeram uma proposta: 
fazer cantos diversificados com os materiais  

A criança tem direito à  
liberdade de expressão. 
Este direito compreende  
a liberdade de procurar, 
receber e expandir  
informações e ideias de 
toda a espécie, sem consi-
derações de fronteiras,  
sob forma oral, escrita,  
impressa ou artística ou 
por qualquer outro meio  
à escolha da criança. 
(ONU, 1990, art. 13).

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção 
sobre os direitos da criança. 1990. Disponível em: http://
www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-
dh/tidhuniversais/dc-conv-sobredc.html. Acesso em:  
09 de outubro de 2019 

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Ana Valéria Barbosa Rodrigues, 

Diretora 

ESCOLA: Professor Ernesto Marcondes Rangel

MUNICÍPIO: Roseira 

TEMA: Recreio   

Um recreio com 
cantos de interesse    

uando Valéria era diretora da 
escola Professor Ernesto Marcon-
des Rangel, na cidade de Roseira, 
recebia muitas reclamações de 

sua equipe de professores em relação ao 
recreio. Eles diziam que ocorriam muitas 
brigas e disputas entre as crianças durante 
esse período e que elas chegavam muito 
agitadas na sala. Ao observar os três horá-
rios de recreio Ana Valéria também teve 
essa mesma percepção e resolveu transfor-
mar esse momento. 

Para isso, ela conversou com a coor-
denadora da escola e, juntas, planejaram 
o que elas chamaram de projeto “Recreio 
Legal”. A primeira ação foi compartilhar 
com a equipe de professores da escola o 
projeto para que eles pudessem apoiá-las 
no que fosse preciso. Mesmo com uma 
resistência inicial por parte da equipe 

Q
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Quando assumiu a direção da escola Dona 
Santinha — localizada próxima a sua antiga escola 
e que atende apenas Educação Infantil — levou a 
proposta do Recreio Legal para sua nova equipe 
de professores que prontamente toparam a ideia. 
No entanto, fizeram alterações planejando cantos 
com materiais específicos para essa faixa etária 
como, por exemplo, os cantos de faz de conta. 

O RECREIO COMO UM MOMENTO POTENTE 
PARA O PROTAGONISMO DAS CRIANÇAS

Momentos nos quais as crianças podem  
escolher como, com o que e com quem brincar  
são fundamentais na rotina da Educação Infantil  
e o recreio é um deles. Aos 4 anos elas já  
conquistaram grande autonomia motora e  
costumam levar muito a sério as regras de  
convivência social, os limites e possibilidades  
na relação com os outros — sejam eles adultos  
ou crianças. Desta forma, oferecer diferentes  
possibilidades de interação entre as crianças  
e os adultos nos momentos de recreio favorece  
o exercício da autonomia, uma vez que são nesses 
espaços que a socialização e o exercício da escolha 
acontecem. Envolver as crianças nas tomadas de 

decisões do cotidiano revela que a escola é um 
lugar que deve reconhecer a potência criadora  
e transformadora da criança, sua capacidade  
de avaliar e tomar decisões, de agir, resolver  
problemas e conflitos e de criar soluções.

POSSÍVEIS AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DESTE PROJETO: 
• Identificar a situação-problema que precisa  
ser resolvida; 
• Planejar as ações em parceria com os  
educadores da escola de forma que seja  
significativo também para as crianças e  
toda a comunidade envolvida; 
• Ouvir e acolher as queixas de todos,  
inclusive das crianças;
• Colocar a solução de problemas como  
responsabilidade de todos: crianças,  
professores, gestores e funcionários; 
• Planejar estratégias nas quais todos sejam 
responsáveis por alguma ação evitando, assim, 
resoluções autoritárias; 
• Realizar reunião de avaliação para refletir 
sobre o andamento do projeto para validar  
as ações e propor alterações para melhoria.

e brinquedos da escola e deixar apenas um dia 
na semana para os brinquedos de casa. A pro-
posta foi aceita por todos e, assim, iniciaram o 
planejamento dos cantos que as crianças gosta-
riam de ter à sua disposição para brincar.

Definiram alguns cantos fixos — leitura, 
pintura e desenho — e outros que poderiam 
variar de um dia para outro — jogos de mesa, de 
encaixe e massinha, entre outros.  Acordaram 
com todas as turmas que iriam providenciar es-
ses materiais e que voltariam a fazer uma nova 
assembleia quando tudo estivesse organizado.

Na segunda assembleia, Ana Valéria e sua 
coordenadora apresentaram os kits de jogos, 
brinquedos e materiais — que organizaram em 
caixas — para que todos pudessem conhecê-los 
e saber onde e como deveriam ser guardados. 
Nesse mesmo dia foi proposto para as crianças 
a instituição de monitores para cada canto. Essa 
função seria ocupada pelas próprias crianças que 
teriam como desafio escolher os cantos, organizá-
-los, monitorar o uso durante o recreio e, no final, 

Os espaços construídos 
ao longo dos tempos são 
resultado das histórias 
das pessoas e dos grupos 
sociais que os habitam, 
das formas como traba-
lham, como produzem e 
são produzidos. Nenhum 
lugar é neutro, pelo con-
trário, é repleto de histó-
rias. (RODRIGUES; HORN, 2013, p.124)

RODRIGUES, Aline; HORN, Cláudia Inês. Os espaços das 
cidades e das escolas: é possível pensar outros territórios 
com as crianças?. Signos, Lajeado, ano 34,  
n. 2, p. 123-132, 2013.ISSN 1983-0378 

guardar tudo em caixas. Essa ideia foi pronta-
mente aceita pelas crianças de todas as turmas, 
porém, nas turmas de Educação Infantil foi feita 
uma adaptação, uma vez que as próprias crianças 
perderam logo o interesse em serem monitores 
pelo fato de não poderem participar dos cantos 
quando estavam nesse papel. Ana Valéria e  
sua coordenadora acataram a queixa delas  
e esse “cargo” foi extinto na Educação Infantil. 
Então, as crianças decidiam juntas o que queriam 
colocar em cada um dos cantos e também  
cuidavam de sua organização e guardavam  
tudo no final do recreio. 

Ana Valéria conta que esse projeto logo  
rendeu frutos: os momentos de recreio  
tornaram-se mais calmos e os conflitos  
diminuíram significativamente. Ao longo  
do projeto e em função do seu sucesso, a  
equipe de professores — que no início se  
mostrou receosa — tornou-se uma aliada da  
equipe gestora e se propôs a utilizar momentos 
de atividade em sala para a confecção de  
jogos para o recreio. 
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Valéria atua na Rede Municipal da 
Educação Infantil de Campos de 
Jordão há 24 anos e atualmente faz 

parte do grupo de professores da Escola Munici-
pal São Francisco de Assis. A partir dos encontros 
formativos de que participou pelo Programa 
VIM, foi desafiada a trabalhar jogos de percurso 
com as 20 crianças de seu grupo. Para 
iniciar a proposta, estabeleceu 
um diálogo, a fim de descobrir 
o que as crianças entendiam 
por “trilha”. Elas disseram 
que trilhas eram caminhos 
a ser percorridos, então, 
trazendo para o contexto do 
jogo, questionou-as novamen-
te perguntando o que são jogos 
de trilhas. As crianças narraram que 
“são jogos que tem que jogar dados e andar 
pelo caminho”.

Em continuidade, convidou o grupo para 
jogar alguns jogos e apresentou às crianças 

diferentes jogos de trilha. Depois de alguns dias 
propôs que a turma criasse o seu próprio jogo. 
Valéria estava envolvida em diversas leituras so-
bre jogos de tabuleiro e, em meio a uma delas, 
deparou-se com a exemplificação de um jogo no 
qual o tabuleiro era composto por quatro trilhas 
com cores diferentes. Achando aquela ideia 

interessante e desafiadora para as crianças, 
resolveu propor para o grupo a criação 

de um jogo inspirado naquele. 
As crianças toparam a ideia e se 
envolveram em todos as etapas 
de criação: regras, tabuleiros e 
manipuláveis (peças). A professo-

ra lembra que no jogo original o 
carrinho era uma caixa de fósforo e 

os palitos representavam as pessoas, 
que deveriam ser adicionadas ao carrinho 

conforme o número lançado no dado. Contudo, 
ela e o grupo resolveram adaptar, de modo que 
as crianças desenharam os bonecos, decidiram 
quais seriam as cores das trilhas e estipularam 
na escrita de regras as cores vermelha “para 

voltar” e verde “para avançar”. A fim de realizar a 
escrita numérica as crianças apoiaram-se no calen-
dário existente na sala e, para a escrita do registro 
das regras, Valéria atuou como escriba, enquanto 
as crianças ditavam. E assim foram elaborando o 
jogo, numa relação de trocas democráticas.

Durante a elaboração das regras, a profes-
sora adotou a seguinte postura: ao invés de dar 
uma resposta direta frente aos desafios, enco-
rajou as crianças a testarem suas hipóteses e a 
construírem entendimentos acerca do jogo. Um 
exemplo disso foi quando uma criança quis, na 
primeira casa, inserir a regra de voltar duas ca-
sas. Para que a criança testasse verificar se essa 
era uma regra viável ou não, Valéria a convidou 
para jogar. Nesse movimento, a criança perce-
beu e expressou que não podia inserir aquela 
regra de voltar duas casas de onde estava, pois 
ainda era a primeira casa, ou seja, antes daque-
la casa não haveria casa para voltar. 

  Outro desafio enfrentado por algumas 
crianças dizia respeito à relação entre o número 
tirado no dado e o número presente nas casas 
da trilha. Por exemplo, todos concordavam 
que, ao tirar um determinado número no dado, 
era preciso “andar” a quantidade de casas na 
trilha referente a esse número. Porém, em uma 
determinada situação, uma menina que estava 
na casa 3 tirou o número 5 no dado e, portanto, 
deveria seguir até a casa 8. Porém, algumas 

A documentação sistemática permite que cada  
professor se torne um produtor de pesquisas, isto  
é, alguém que gera novas idéias sobre o currículo  
e sobre a aprendizagem, em vez de ser meramente  
um consumidor da certeza e da tradição. (GANDINI, 2002, p. 156)

GANDINI, L.; GOLDHABER, J. Duas reflexões sobre a Documentação. In: GANDINI, L.; EDWARDS, C. (Org.). Bambini:  
a abordagem italiana à educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2002.

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Valéria Fátima de Mello, Professora
TURMA: crianças de 5 anos
ESCOLA: São Francisco de Assis
MUNICÍPIO:  Campos do Jordão 
TEMA: Jogos de percurso

crianças achavam que a jogadora deveria andar 
até a casa 5 apenas (número igual ao que a 
jogadora havia tirado no dado) pois, considera-
vam que andar até a casa 8 era um ferimento 
à regra. Valéria fez diversas mediações para 
construir com os meninos e as meninas a ideia 
de acréscimo/acúmulo num jogo de tabuleiro. 
Deste modo, a turma toda foi testando, colocan-
do em jogo seus conhecimentos, descobrindo, 
construindo e ampliando seus repertórios para 
além do campo numérico.

O envolvimento das crianças com a ativi-
dade foi tamanho que Valéria propôs que os 
familiares criassem um tabuleiro de jogo com 
seus filhos. Além de criar o tabuleiro, as famílias 
também jogaram com os pequenos em diversos 
momentos. Alguns familiares contaram que, 
enquanto jogavam, as crianças perceberam que 
era necessário criar mais regras, pois observar 
que as que haviam pensado inicialmente não 
eram suficientes. Dessa forma, a aprendizagem 
extrapolou os muros da escola e os pequenos 
sistematizaram-na também com suas famílias.

 
A proposta do jogo de tabuleiro possibili-

tou que não somente as crianças aprendessem 
como também a professora. Ela, no decorrer 
da proposta, fez registros fotográficos e em 
vídeo e relatou que, por meio da documen-
tação — especialmente a partir do vídeo — foi 
possível refletir sobre sua própria prática. 

Meu jogo vai 
virar de verdade
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Percebeu que poderia ter feito intervenções, aproveitando mais as pistas que as crianças esta-
vam deixando e utilizando-as para aprofundar e sistematizar aprendizagens. Ela reconhece o quão 
valoroso é documentar e refletir sobre a documentação, pois a forma como os meninos e as meni-
nas estão se relacionando e aprendendo com a proposta revela insumos para planejar, replanejar, 
mudar de rota e – em função da escuta a criança – tornar a aprendizagem significativa. 

   Com a aprendizagem que obteve, pretende  trazer a proposta de trabalho com  jogos 
para outras turmas com as quais venha a trabalhar futuramente, a partir da escuta sobre 
que tipo de jogo elas desejam construir. Ela entende que dessa forma atribuirá maior prota-
gonismo e revelará a potência das crianças. Ela manterá ainda o olhar atento às documentações 
e à reflexão que ela gera para tornar visíveis as aprendizagens os pequenos. 

O jogo de percurso na Educação Infantil
Os jogos oferecem às crianças valiosas oportunidades de se relacionar com parceiros e com o 

conhecimento que os próprios jogos lhes proporcionam. Também permitem aprender, simultanea-
mente, a cooperar e competir, por meio do exercício de agir ora coletivamente, ora individualmen-

te. Os jogos de tabuleiro se apresentam como 
desafios para as crianças que estão aprenden-
do a conviver com os outros. Portanto, faz sen-
tido o planejamento de situações em que os 
jogos priorizem os momentos de convivência 
de grupo que possibilitem às crianças a cola-
boração  frente a um objetivo comum e que 
sigam regras de fácil entendimento, exigindo 
mais a interação grupal em torno de um obje-
tivo do que em torno da estratégia de jogada. 
Confeccionar jogos com as crianças permite a 
elas vivenciar, além do processo criativo e ma-
nual em si,  a experiência transformadora na 
qual os autores passam a se enxergar também 
como produtores de cultura.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOL-
VIMENTO: 

O jogo de percurso contribui ainda para 
que as crianças pensem e compreendam sobre 
a complexidade do sistema numérico.  
O desafio de recitar a série numérica, de contar 
e de somar, avançando de um em um, colocar 
em jogo reflexões sobre relações de ordem 
numérica, contagem, leitura dos números e 
operações de soma ou subtração, são exemplos 
de aprendizagens que podem ser construídas 
com apoio do jogo de percurso, além de dar 
às crianças a oportunidade de buscar soluções, 
estabelecer relações, refletir, argumentar e 
validar seus conhecimentos. Essa ideia vai 
ao encontro das aprendizagens presentes no 
documento da BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular), nos objetivos previstos para o  
campo de experiência “Espaço, tempo,  
quantidades, relações e transformações”: 
• (EI03ET04) Registrar observações, manipula-
ções e medidas, usando múltiplas linguagens 
(desenho, registro por números ou escrita 
espontânea), em diferentes suportes.
• (EI03ET07) Relacionar números às suas  
respectivas quantidades e identificar o antes,  
o depois e o entre em uma sequência.

ESTRATÉGIAS DO PROFESSOR PARA APOIAR AS 
APRENDIZAGENS DAS CRIANÇAS: 
• Organizar com frequência propostas em que 
as crianças possam manipular para investigar  
e explorar diferentes jogos;
• Considerar no planejamento das expe- 
riências que serão oferecidas para as crianças;
1) Quais outros jogos podem jogar;
2) Quais variações no jogo podem aprofundar 
os conhecimentos das crianças;
3) Como agrupar as crianças de modo  
que uma apoie a outra na construção de  
aprendizagens.
• Organizar o ambiente e os jogos de forma 
acessível e atrativa, em quantidade  
suficiente para o número de crianças.

AVALIAÇÃO: observar e registrar as  
ações, falas e expressões das crianças  
nos momentos de jogos.
• Interagir ao longo da atividade apoiando o 
processo de aprendizagem;
• Refletir sobre possíveis formas de dar con-
tinuidade às investigações iniciadas pelas 
crianças;
• Analisar e considerar os interesses e necessi-
dades de cada criança para planejar formas de 
apoiá-las em suas descobertas;
• Fazer ajustes nas estratégias de apoio plane-
jadas para esses momentos;
• Propor desafios para a ampliação das apren-
dizagens. 

“Um contexto de escuta” é criado 
quando os indivíduos sentem-se 
legitimados para representar suas 
teorias e oferecer sua interpretação 
de uma questão específica. [...] É 
aqui que a escola entra: em primei-
ro lugar, ela deve ser “um contexto 
de múltipla escuta”, envolvendo pro-
fessores e crianças, individualmente 
e em grupo, que devem escutar a si 
mesmos e aos outros. Esse concei-
to de múltipla escuta sobrepõe-se 
à relação tradicional de ensino-
-aprendizagem. O foco muda para 
a aprendizagem-autoaprendizagem 
da criança e a aprendizagem alcan-
çada pela turma de crianças junto 
com os adultos. (RINALDI, 2016, p.238)

RINALDI, C. A pedagogia da escuta: a perspectiva da escuta em Reggio Emilia. In 
EDWARDS, C.; GANDINI, L.; FORMAN, G. As cem linguagens da criança: a expe-
riência de Reggio Emilia em transformação. Tradução Marcelo de Abreu Almeida. 
Porto Alegre: Penso, 2016, p.235-247.
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Uma mala de descobertas  
e experiências… 

Vanessa esteve envolvida em todas as atividades promovidas pelo Programa VIM. Em função 
dessas atividades, ela teve a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre políti-
cas públicas para a Educação Infantil. Durante as reuniões, ela pode refletir sobre as impor-

tantes etapas que um projeto precisa passar para que possa se tornar realidade: o planejamento, as 
etapas de execução e os resultados obtidos na Rede em relação às crianças e os professores. 

Desses encontros formativos nasceu a proposta de implementar o projeto de transição da Educa-
ção Infantil ao Ensino Fundamental, com o objetivo principal de possibilitar uma experiência significa-
tiva para as crianças a partir de ações compartilhadas entre os diferentes professores. Com o projeto e 
objetivo definidos, formou-se, então, o Grupo Gestor Local (GGL), que se constituiu por uma equipe de 
oito pessoas, que se comprometeram a fazer toda a articulação com as equipes da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Secretaria de Educação e Prefeitura. Vanessa, coordenadora formadora de Edu-
cação Infantil da Rede Municipal de Ensino, foi participante ativa e essencial nesse processo.

Durante o segundo ano do projeto, a professora modificou a forma de compartilhamento da leitura 
para o grupo. No começo elas aconteciam às segundas-feiras, porém observou que ficava cansativo para 
o grupo aguardar a partilha de todas as crianças, então, ficou combinado que a atividade seria ao longo 
da semana estabelecendo um número de partilhas por dia. O projeto ganhou visibilidade nas famílias 
e tornou-se muito querido pelas crianças, ao ponto de  muitas delas, quando necessitavam faltar numa 
sexta-feira, pedirem que as famílias fossem à escola buscar a sacola com o livro. 

Mas o que eles poderiam fazer para ressignificar essa transição? Chegaram, então, na ideia de um 
conjunto de brinquedos e objetos, que as crianças da Educação Infantil pudessem manipular e explorar, 
de diversas formas e, ao chegar no Ensino Fundamental, esses mesmos objetos estariam à espera delas, 

como um elo entre uma fase e outra. Mas onde es-
tariam esses objetos? Quais objetos e brinquedos? 
Nesse momento pensaram numa mala de brin-
quedos. Uma mala de viagem com rodinhas para 
favorecer a sua circulação na escola e com objetos 
que potencializassem a exploração, investigação 
e descobertas das crianças. A proposta era que as 
crianças do infantil III (última etapa da Educação 
Infantil) pudessem fazer uso dessa mala ao longo 
do segundo semestre do ano letivo e, no primeiro 
semestre do ano seguinte, quando já estivessem 
no Ensino Fundamental, uma mala igual faria par-
te dos materiais da escola para que elas pudessem 
relembrar e contar suas vivências. E, por que não, 
fazer novas experiências. 

Com o projeto desenhado o desafio era 
colocá-lo em prática. Vanessa e seu grupo se 
articularam para dividir as importantes tarefas 
desse planejamento: compra da mala e objetos e 
a formação da equipe escolar (diretor, coordenador 
e professor) dos dois segmentos para que todos 
estivessem alinhados ao propósito, objetivos e 
fases do projeto. Vanessa ficou encarregada da 
formação. Organizou encontros formativos tendo 
como foco principal a sensibilização da equipe 
gestora dos dois segmentos ao tema da transição 
da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, 
a partir de estudos sobre a Base Nacional Comum 
Curricular e a exploração da mala e seus objetos. 

“A ação educativa se dirige sempre a um ser humano  
singular (o educando), é dirigida por outro ser humano  
singular (o educador) e se realiza sempre em condições  
(materiais e não materiais) singulares. Ocorre que essa  
singularidade não tem uma existência independente da  
história social. [...] Em outras palavras, a singularidade  
de toda a ação educativa é sempre uma singularidade  
histórica e social.” (DUARTE, 2004, p.13)  
DUARTE, Newton. A rendição pós-moderna à individualidade alienada e a perspectiva marxista da individualidade livre e universal. In: 
DUARTE, Newton (Org.). Crítica ao fetichismo da individualidade. Campinas, SP: Autores Associados, 2004.

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Vanessa P. de Carvalho Biagioni,  
Coordenadora Formadora de Educação Infantil  
da Rede Municipal de Ensino
MUNICÍPIO: Campos do Jordão 
TEMA: Mala de brinquedos

Os primeiros encontros, para estudo e explora-
ção dos objetos, foram feitos com a equipe gestora 
de cada segmento separadamente, para que todos 
e todas pudessem se sentir mais à vontade para 
participar, colocar suas reflexões e dúvidas sobre a 
transição, bem como trazer ideias e propostas de 
atividades com a mala. Nesses encontros, o desafio 
foi incluir os diretores e coordenadores pedagógi-
cos também como responsáveis pelo projeto, para 
que a mala efetivamente fizesse parte do dia a dia 
das crianças e não corresse o risco de ficar “encos-
tada” em um canto. Convidou, então, os gestores a 
levar a proposta para suas respectivas escolas, para 
que junto aos professores pudessem explorar a 
mala e pensar em formas de investigação com as 
crianças. Só depois de 6 meses é que Vanessa 
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dos objetos e mala. Vale ressaltar, que os objetos 
selecionados para a mala não são de alto custo, 
muito pelo contrário, são aqueles que mais favore-
cem a investigação e exploração das crianças, como 
por exemplo:  bolhas de sabão, brinquedos de 
montar, anilinas comestíveis, pipetas, baldes, bolas 
de tecido, caleidoscópio, bússola, binóculo, lupas, 
funil, entre outros. 

O QUE DEVEMOS LEVAR EM CONTA QUANDO 
PENSAMOS NA TRANSIÇÃO ENTRE A EDUCA-
ÇÃO INFANTIL E O ENSINO FUNDAMENTAL:   
Quando a criança da Educação Infantil passa 
para o Ensino Fundamental, ela continua sendo 
a mesma criança e leva consigo as experiências 
vividas na etapa anterior. Por exemplo, é comum 
que as crianças, quando chegam no primeiro 
ano do Ensino Fundamental ainda não consigam 
ficar muito tempo sentadas em suas carteiras: 
levantam a todo momento para brincar, interagir 
com os colegas, beber água, etc. Também levam 
consigo as explorações e brincadeiras com os 
mais diferentes objetos: uma régua rapidamente 
se transforma em uma espada e o estojo em um 
carro de corrida. Dessa forma, é fundamental 

“Só se constrói grupo  
pela realização de  
tarefas, com a busca  
de objetivos comuns.”
(SOUZA, 2010, p. 29) 
SOUZA, V. L. T. O coordenador pedagógico e a  
constituição do grupo de professores. In: ALMEIDA,  
L. São Paulo: Loyola, 2010. 

que os tempos e os contextos de aprendiza-
gens sejam considerados levando em conta 
essas ações e características das crianças. O 
município de Campos de Jordão, pensando 
nisso, elaborou esse projeto, garantindo a suas 
crianças uma passagem mais significativa e 
respeitosa para todos. 

POSSÍVEIS AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DESTA PROPOSTA: 
• Proporcionar momentos de reflexão sobre as 
especificidades e as características das crianças 
de 5 a 7 anos de idade com as equipes gesto-
ras de ambos os segmentos: Educação Infantil 
e Ensino Fundamental; 
• Elaborar estratégias e propostas de ativi-
dades com foco na transição, que devem ser 
garantidas em todas as escolas da Rede, por 
exemplo: 
1) Selecionar objetos e brinquedos para a 
transição; 
2) Garantir momentos nos quais as crianças 
que chegam ao Fundamental possam contar e 
relembrar suas experiências a partir de objetos 
significativos para elas; 
3)  Ampliar a proposta para outros materiais, 
como livros; 
4) Acompanhar o processo de transição a cada 
ano para observação, reflexão e sugestão de 
mudanças. 

INTEGRANTES GRUPO GESTOR LOCAL (GGL): 
• Vanessa Perez de Carvalho Biagioni –  
Coordenadora Formadora de Educação Infantil 
• Antônio Fernandez Lobo – Diretor
• Guilherme Centofante Guimarães – Repre-
sentante do Rotary Club de Campos do Jordão
• Heloisa Odete Ferreira – Supervisora de 
Ensino
• Juscileidi Maria Almeida Cunha – Auxiliar  
de Recursos Humanos
• Maria Centilena de Toledo – Professora
• Marisa Lourdes Almeida – Professora

reuniu as duas equipes gestoras, da Educação Infantil e Ensino Fundamental, em um único encontro 
para que pudessem trocar experiências e planejar conjuntamente as ações de transição. Foi um encontro 
de muitas conquistas e trocas entre todos, uma vez que puderam falar de suas expectativas em relação 
ao projeto e os desafios que cada segmento enfrenta em relação à transição. O projeto ganhou um novo 
nome, “mala de descobertas e experiências”, e uma nova proposta: além da mala, as crianças também 
teriam como elo dessa transição o livro “A Primavera da Lagarta”, que seguiria com elas para o primeiro 
ano do Ensino Fundamental. 

Durante o primeiro semestre que o projeto foi desenvolvido nas escolas, o envolvimento dos 
professores, coordenadores e diretores foi tanto que os demais professores das escolas de Educação 
Infantil também quiseram participar. Mas, para que isso fosse possível, era necessário comprar mais 
malas e brinquedos. Então, o Grupo Gestor Local se juntou novamente para planejar as ações para essa 
ampliação. Baseados no sucesso do projeto já implantado e seguros de que a expansão teria impacto 
positivo e significativo para as outras turmas da Educação Infantil, conseguiram mais verba e o projeto 
“mala de descobertas e experiências” foi ampliado para as turmas do berçário, infantil I e infantil II. Para 
essas turmas, a proposta foi modificada, uma vez que as crianças permaneceriam no segmento Infantil 
durante os anos seguintes, porém, a proposta de manipulação de objetos para proporcionar exploração 
e investigação das crianças foi mantida. 

No ano seguinte ao ano da estreia desse projeto, a proposta se repetiu e as escolas se tornaram 
parceiras do GGL que a planejou: cada escola faz, sempre que possível, a manutenção ou a atualização 
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Por que não trazer as  
oficinas para nossa Rede?   
Vamos tentar? 

Agestora do Programa VIM Luciana 
estava numa formação que envolvia 
outros municípios quando conhe-

ceu uma ação que estava sendo desenvolvida 
em um município vizinho: o oferecimento de 
oficinas para pais e familiares. Ficou encantada 
com a proposta e viu nela uma oportunidade 
de trazer as famílias da Educação Infantil para 
perto da escola e, mais do que isso, para uma 
parceria entre escola e comunidade. 

O Grupo Gestor Local, do qual Luciana faz 
parte, junto com mais 3 gestores escolares, se 
debruçaram sobre essa proposta durante as 
reuniões semestrais nas quais outros muni-
cípios também participavam. Tudo era muito 
novo, as práticas realizadas para manter o con-
tato com as famílias no município de Nativida-
de da Serra eram apenas aquelas tradicionais, 
com pautas bastante fechadas: reuniões de 
pais para contar sobre o desempenho de seus 

filhos, informes sobre o calendário e os problemas 
do dia a dia da escola  — como piolho, por exemplo. 

Com o desejo de implementar essas oficinas 
para pais e responsáveis e o desafio de trazer uma 
nova prática tanto para as escolas quanto para a 
comunidade, Luciana e seu grupo traçaram um 
plano de trabalho. Logo no início do ano letivo es-
boçaram algumas ideias e propostas e convidaram 
os demais gestores das escolas da rede de Edu-
cação Infantil para um encontro, cujo objetivo era 
compartilhar o que já tinham pensado bem como 
ouvir novas propostas, fechar as primeiras oficinas 
e desenhar o cronograma de trabalho. Foi então 
que definiram as oficinas:  “mãos na massa”, 
“contação de história”, “cinema na escola” e 
“confecção de brinquedos.” 

Fecharam também o cronograma das oficinas 
para que todas as escolas pudessem executá-lo.    
A primeira oficina que colocaram em prática foi a 
“Mãos na massa”. Em grupo definiram que tipo de 
atividades iriam propor em cada unidade escolar: 
massinha, argila, culinária, etc. e contrataram 
uma moto, que circulava pela cidade divulgando 
e convidando a comunidade para participar. Foi 
um sucesso! Os pais deram um retorno bastan-
te positivo e também trouxeram sugestões de 
novas oficinas. Luciana avalia que a relação deles 

É preciso que cada um dos sujeitos envolvidos em cada 
uma das instituições reconheça suas atribuições frente ao 
sujeito que da educação necessita, ou seja, o aluno. A cons-
trução da relação entre escola e família, enquanto coopera-
ção, precisa se fortalecer em uma relação, primeiramente, 
de confiança, implica se colocar no lugar do outro, e não 
apenas de troca de ideias e discussões. (LOPES, D. et al., 2016, p. 26) 
LOPES, D. A. B. et al. A importância da relação entre escola e família no desenvolvimento intelectual e afetivo do aluno. Saberes,  
Rolim de Moura, RO, v. 4, n. 1, p. 20-29, jan./jun. 2016. Disponível em: https://facsaopaulo.edu.br/wp-content/uploads/sites/ 
16/2018/05/ed5/3.pdf. Acesso em 21 de agosto de 2019.

ENTREVISTADA:  Patrícia Cesário – Professora

TURMA: crianças de 3 anos 

ESCOLA: Américo Richieri

MUNICÍPIO: Campos do Jordão  

TEMA: Areia

FICHA TÉCNICA
ENTREVISTADA: Luciana Aparecida da S. Santos,  

Coordenadora de Projetos Educacionais 

MUNICÍPIO: Natividade da Serra 

TEMA: Oficinas com pais e familiares

com a escola melhorou e muito: começaram a se 
envolver mais com o trabalho que era realizado na 
escola e fortaleceram a parceria com as professoras. 
Todo esse apoio dos responsáveis foi essencial para 
que ela pudesse implementar as demais oficinas 
previstas para o ano.  Outra decisão tomada, por 
iniciativa da Luciana, foi de convidar não ape-
nas os pais da Educação Infantil, mas também 
os pais e responsáveis do primeiro ano do 
Ensino Fundamental. 
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Luciana aproveitou esse trabalho comunitário para apoiar o seu desafio como coordenadora da 
Rede Municipal de Ensino de tornar a transição para o Ensino Fundamental mais tranquila. Nas escolas 
da zona rural, essa integração foi maior ainda. Foi possível, inclusive, unir nas oficinas pais e responsáveis 
das crianças de todo o Ensino Fundamental – já que a estrutura das escolas contempla todos os segmen-
tos no mesmo prédio. 

As oficinas tornaram-se atividades perenes na Rede, ainda que o GGL não exista mais formalmente. 
Já foram definidas, planejadas e realizadas duas oficinas: “brinquedos e brincadeiras da vovó” e “con-
tação de história”. Também já está marcada a reunião entre Luciana e todos os gestores das escolas para 
planejamento das oficinas do segundo semestre. 

Luciana acredita que, mesmo sem o GGL, essa prática será institucionalizada em sua Rede. Diz que 
muitas das oficinas já realizadas serão mantidas, mas que outras devem surgir a depender do contexto  
e da demanda de cada escola da Rede. 

A participação é uma 
estratégia educativa que  
caracteriza o nosso ser e 
fazer escola. Participação 
das crianças, das famílias, 
das professoras, não só 
como “fazer parte” de algo, 
mas, ao contrário, como
ser parte, isto é, essência, 
substância de uma 
identidade comum, de um 
de nós a quem damos vida,
participando. Assim, na 
nossa experiência, educação 
e participação se fundem: 
o quê (a educação) e o como
(participação) se tornam
forma e substância de um 
único processo de construção. 
(RINALDI, 1998) 

RINALDI, Carla. Le domande del educare oggi, Edições Centro  
Documentazione e Ricera Educativa, Município de Reggio 
Emília, 1998.

QUAL O PAPEL DA ESCOLA NA RELAÇÃO  
COM AS FAMÍLIAS? 

Quando a escola potencializa uma boa rela-
ção com as famílias, estas passam a valorizar e a 
confiar mais na instituição e nos profissionais que 
lá atuam, abrindo um caminho importante para a 
aprendizagem das crianças, uma vez que podem 
compartilhar as descobertas que fazem e dar 
continuidade às experiências que vivenciam no 
período escolar. Uma boa relação entre a escola 
e as famílias pressupõe o envolvimento de todos 
nas diversas situações da instituição — reuniões, 
eventos, oficinas, festas, atividades, etc. Porém, 
essas ações precisam ser planejadas para que, de 
fato, sejam ofertadas propostas responsivas frente 
às demandas educativas, cujo foco é enriquecer 
as experiências cotidianas das crianças.

POSSÍVEIS AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DESTA PROPOSTA:
• Desenhar uma proposta de oficinas para  

pais e responsáveis; 
• Organizar um grupo de diretores e coordena-
dores das escolas para apresentação da proposta 
para ajustes necessários, elaboração  
de cronograma e divisão de tarefas;
• Articular e sensibilizar outros profissionais  
da rede, parceiros e voluntários para a realização 
das oficinas; 
• Garantir as condições necessárias para a  
realização dos encontros;
• Acompanhar, monitorar e avaliar as propostas 
realizadas para ajuste e registro do trabalho. 

INTEGRANTES GGL: 
• Luciana Aparecida da Silva Santos – Coordena-
dora de Projetos Educacionais 
• Giovaneia Kátia Aparecida Xavier da Silva – 
Diretora
• Sheileh Aparecida da Silva – Coordenadora 
Pedagógica 
• Vânia Cristina Alves de Souza – Diretora 



126

www.flupp.org.br
www.facebook.com/FluppFundacaoLuciaEPelersonPenido/

@fundacao.flupp


