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A Educação Infantil de qualidade é um direito assegurado pela Constituição 

Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela é o alicerce indispensável 

e condição primeira para o exercício pleno da cidadania e o acesso aos direitos 

sociais, econômicos, civis e políticos. A Educação Infantil tem a responsabilidade de 

proporcionar o desenvolvimento humano na sua plenitude, em condições de 

liberdade e dignidade, respeitando e valorizando as diferenças.  

Nesta publicação, estão reunidas as novas Diretrizes Curriculares Municipais 

para a Educação Infantil. São estas diretrizes que estabelecem a base municipal 

comum, responsável por orientar a organização, articulação, o desenvolvimento e a 

avaliação das propostas pedagógicas de todas as nossas Unidades de Ensino. Elas 

são normas obrigatórias que devem orientar o planejamento curricular das escolas, 

buscando promover a equidade de aprendizagem, garantindo que conteúdos 

básicos sejam ensinados para todas as crianças, sem deixar de levar em 

consideração os diversos contextos nas quais elas estão inseridas.  

Destaco que a qualidade expressa no conjunto dessas diretrizes deve-se ao 

trabalho realizado pelos nossos educadores, professores, gestores e monitores.  

Espero que esta publicação se torne um instrumento efetivo para o 

aprimoramento da Educação Infantil e para construção de cidadãos cada vez mais 

justos, solidários e capazes de desenvolver todas as suas inúmeras potencialidades. 

 

 

Jonas Polydoro 

Prefeito Municipal 
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Ao Educador da Educação Infantil, 

 

É com muito prazer que lhe entregamos o documento Diretrizes Curriculares 

Municipais para a Educação Infantil. 

Nosso objetivo com este material é auxiliá-lo na realização de seu trabalho 

educativo junto às crianças. 

O Documento de Diretriz pretende apontar caminhos que contribuam para 

que as crianças tenham um desenvolvimento integral de suas identidades, capazes 

de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância sejam reconhecidos, 

buscando uma ação integradora que incorpore às atividades educativas os cuidados 

essenciais das crianças e suas brincadeiras. 

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

professores, monitores e gestores que atuam diretamente com as crianças. 

As Diretrizes foram concebidas de maneira a servir como um guia de reflexão 

de cunho educacional sobre conteúdos e orientações didáticas para os profissionais 

que atuam na faixa etária de zero a cinco anos. 

Esperamos que as Diretrizes possam enriquecer as discussões pedagógicas 

no interior de cada instituição e subsidiar a elaboração de projetos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edson Medeiros de Souza 
Diretor da Secretaria Municipal de Educação 
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QUANDO TUDO COMEÇOU... 

 

No ano de 2010 o município de Roseira firmou uma importante parceira com 

a Fundação Lucia e Pelerson Penido – FLUPP, uma fundação sem fins lucrativos 

criada em por Rosa Penido Dalla Vecchia e que tem como objetivo colaborar na 

construção de uma sociedade mais justa. 

No início da parceria foram realizadas reuniões com as lideranças 

comunitárias locais (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Conselho Tutelar, Assistentes sociais, Fórum, Representantes Religiosos, 

Coordenadores de Escola e Professes) para mapear sob vários pontos de vista a 

infância roseirense, cobrindo a faixa etária de 0 a 5 anos. 

Fruto desse processo de reflexão e discussão foram elencados quatro 

objetivos para melhorar a qualidade do atendimento às crianças da Educação Infantil 

municipal: Formação Continuada para os educadores, Ampliação do número de 

vagas nas creches, Construção das Diretrizes Curriculares Municipais da 

Educação Infantil e Desenvolvimento pleno das crianças. 

A partir desse diagnóstico formou-se uma equipe nomeada Grupo Gestor 

Local – GGL, que teve como incumbência articular, acompanhar e garantir que todas 

as ações diagnosticadas como prioritárias fossem concretizadas. 

Para apoiar as necessidades levantadas, a Fundação Lúcia e Pelerson Penido 

trouxe para Roseira um programa que mudou o cenário da Educação Infantil na 

rede, o “Programa VIM” – Valorizando uma Infância Melhor, que desenvolveu as 

ações 

 Formação de Docentes e Gestores da Rede Municipal, que teve como 

objetivo principal trabalhar a organização dos espaços e dos materiais no 

ambiente escolar, bem como formar os gestores para potencializar sua 

gestão pedagógica. 

 Construção das Diretrizes Municipais para a Educação Infantil, que 

estabelece a base municipal comum, responsável por orientar a organização, 

articulação, o desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas de 

todas as Unidades de Ensino da rede. 

 Apoio à adequação de infraestrutura local, onde a Fundação Lúcia e 

Pelerson Penido - FLUPP adquiriu e doou para o município de Roseira, um 
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terreno no bairro do Pedro Leme para a construção (por meio de convênio 

com o FDE e governo do estado de São Paulo) da creche “Pelerson Soares 

Penido”. 

 Apoio a Projetos Comunitários Locais, que teve como objetivo estreitar o 

relacionamento entre escolas e comunidade, envolvendo inclusive outras 

instâncias municipais como a da Saúde e Assistência Social. 

Para apoiar as ações: Formação de Docentes e Gestores da Rede Municipal e 

Construção das Diretrizes Municipais para a Educação Infantil, o Programa VIM 

contou com uma importante aliada a “Escola de Educadores”, uma empresa de 

consultoria em Educação, que promoveu na rede discussões e reflexões sobre 

modelos de práticas e referenciais teóricos, através de formações mensais com os 

professores, monitores e gestores. Essas formações visaram à sistematização de 

conhecimentos didáticos para que estes pudessem, cada vez mais, servir de 

orientadores da prática em sala de aula e, por outro lado, fomentar novas 

investigações. 

Para auxiliar, acompanhar e monitorar todas as ações do Programa VIM, a 

Fundação Lúcia e Pelerson Penido contou, até 2015, com os serviços do IDIS – 

Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, uma associação civil sem 

fins lucrativos que apoia o investidor social privado por meio de apoio técnico e da 

disseminação de conhecimentos. 

Com todo este suporte e estrutura, a Fundação Lúcia e Pelerson Penido, através 

do Programa VIM, contribuiu efetiva e significantemente para o desenvolvimento de 

uma Infância Melhor em nossa cidade. 
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PROCESSO DE CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO DE DIRETRIZ 

 

No início da parceria entre Prefeitura Municipal de Roseira e Fundação Lúcia 

e Pelerson Penido – FLUPP, após as reuniões com as lideranças locais que 

trabalhavam com a primeiríssima e primeira infância, foi diagnosticado que a rede 

municipal de Educação Infantil não possuía um documento norteador de sua prática 

pedagógica.  

Reconhecendo a necessidade e a importância desse documento, foi formada 

uma comissão com representantes de educadores (professores, monitores e 

gestores), que, sob orientação, formação e supervisão da Escola de Educadores, 

teve a importante missão de construir este documento. 

Ressalta-se que, embora houvesse uma equipe para elaborar e coordenar a 

escrita do documento de Diretrizes Municipais, todo o conteúdo construído passou 

por uma “Consulta Pública”, onde todos os educadores da Educação Infantil da rede 

tiveram acesso e a liberdade de opinar.  

Vários capítulos do documento foram construídos com a participação e 

colaboração efetiva de nossos educadores, como no item “Sugestões de 

Atividades”, em que os educadores da rede escreveram e partilharam suas práticas, 

contribuindo para que o documento tivesse a marca e a participação dos educadores 

de Roseira. 
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Objetivos 

 

As Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil têm como objetivos: 

 

 Estabelecer uma base municipal comum, responsável por orientar a 

organização, articulação, o desenvolvimento e a avaliação das 

propostas pedagógicas de todas as Unidades de Ensino da rede 

municipal. 

 

 Inspirar as Unidades de Ensino na elaboração de suas políticas de 

gestão, bem como de seus projetos político-pedagógicos com vistas a 

garantir uma educação de qualidade. 

 

 Orientar as práticas pedagógicas na elaboração, planejamento, 

execução e avaliação. 

 

 Fomentar pesquisas, reflexões, discussões e aprendizagens. 
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JUSTIFICATIVA  

 

De acordo com a Constituição de 1988, no artigo 208 define que “O dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:  

IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade. 

A partir dessa decisão, a Educação Infantil é obrigada a repensar seus 

valores e concepções, principalmente no que diz respeito à clientela da faixa etária 

de 0 a 3 anos que estão nas creches. Até então esta clientela era vista sob uma 

perspectiva assistencialista e agora o convite é debruçarmos em um intenso 

processo de revisão de concepções sobre essa criança e os espaços que ela ocupa, 

na ótica educacional, de um ser em constante desenvolvimento de suas múltiplas 

facetas: emocional, social e cognitivo. 

Os debates giram em torno também da clientela de 04 a 05 anos, no que se 

refere a garantir práticas de qualidade que permitam o seu pleno desenvolvimento 

sem a “antiga” preocupação de prepará-la para o ensino fundamental, adiantando 

conteúdos que serão trabalhados na fase seguinte. 

Dentro deste contexto histórico de revisão e construção de novos paradigmas 

que vive a Educação Infantil nacional, posiciona-se, com o importante auxílio do 

Programa VIM, o município de Roseira, ousando em parceria com a Escola de 

Educadores e com os seus professores, monitores e gestores, construir e implantar 

o documento de Diretrizes Curriculares Municipais da Educação Infantil, que tem 

como foco estabelecer uma base municipal comum, responsável por orientar a 

organização, articulação, desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas 

de todas as Unidades de Ensino da rede, do berçário a Etapa II (de 4 meses a 5 

anos e onze meses). 
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APRESENTAÇÃO 

 

Educador,  

 

Você está recebendo uma coleção de cinco volumes que compõem o documento 

de Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil de Roseira, 

organizados da seguinte forma:  

 

 Um documento “Concepções”, que situa e fundamenta concepções do 

Aprender, do Brincar e da Avaliação na Educação Infantil.   

Esse volume apresenta também, o histórico da criação das Diretrizes no 

município de Roseira e algumas considerações importantes desse processo.  

 

 Um volume relativo ao âmbito de experiência Formação Pessoal e Social que 

contém o eixo de trabalho que favorece, prioritariamente, os processos de 

construção da Identidade e Autonomia das crianças com três documentos: 

Formação Pessoal e Social, Adaptação e Natureza e Sociedade. 

 

 Um volume relativo ao âmbito de experiência Conhecimento de Mundo que 

contém três documentos referentes aos eixos de trabalho orientados para a 

construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que 

estabelecem com os objetos de conhecimento: Arte, Música e Livro dos 

Jogos. 

 

 Um volume relativo ao âmbito de experiência Conhecimento de Mundo que 

contém dois documentos referentes aos eixos de trabalho orientados para a 

construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que 

estabelecem com os objetos de conhecimento: Movimento e Brincadeiras. 

 

 Um volume relativo ao âmbito de experiência Conhecimento de Mundo que 

contém dois documentos referentes aos eixos de trabalho orientados para a 

construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que 
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estabelecem com os objetos de conhecimento: Linguagem Oral e Escrita e 

Matemática. 

 

Para garantir o acesso e o bom aproveitamento deste material, a Fundação Lúcia 

e Pelerson Penido – FLUPP coloca à disposição de cada Instituição de Ensino um 

exemplar, para que ele possa ser utilizado como instrumento de trabalho cotidiano, 

sendo consultado e discutido entre todos os membros da comunidade escolar. 

Sendo ele de domínio público, poderá ser copiado e reproduzido. 

O documento de Diretriz será norteador de nossas práticas, de nossas rotinas, 

de nossos tempos, de nossos espaços, de nossos materiais e de nossas relações. 

Portanto, ele é um documento em processo, que deverá estar sempre sendo revisto 

e reescrito, é um documento de construção contínua e flexível, que necessitará do 

envolvimento e comprometimento de todos. 

A organização do Documento de Diretriz tem caráter instrumental e didático, 

devendo os educadores ter consciência, em sua prática educativa, que a construção 

de conhecimentos se processa de maneira integrada e global e que há inter-

relações entre os diferentes conteúdos sugeridos a serem trabalhados com as 

crianças. Nessa perspectiva, o documento é um guia de orientação que deverá 

servir de base para discussões entre profissionais na elaboração de projetos 

educativos.  

Estes volumes pretendem contribuir para o planejamento, desenvolvimento e 

avaliação de práticas favorecendo a construção de propostas educativas.  

 

 

Comissão de Diretriz, ano 2016. 
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I- Concepção de Aprendizagem 

  Optamos iniciar as Diretrizes Curriculares Municipais da Educação Infantil de 

Roseira pelo enfoque da concepção de aprendizagem, visto que acreditamos ser 

essa uma das bases do currículo de Educação Infantil que delineia os caminhos 

para realizar um trabalho de qualidade com as crianças de 0 a 5 anos.  

Para isso, vamos tecer um percurso dialogando com os documentos oficiais e 

alguns teóricos que embasam o trabalho com a Educação Infantil. 

Mas então, o que é aprender? 

Segundo o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (RCNEI) e os 

Parâmetros Nacionais de Qualidade, aprender é um processo contínuo onde a 

criança estabelece relações entre os novos conteúdos e os conhecimentos já 

adquiridos. Neste processo, internaliza novos conceitos e cria possibilidades para 

interferir e transformar a cultura que está inserida. 

A aprendizagem é construída por intermédio das interações com o meio, a 

cultura, os adultos e as crianças que a rodeiam. Interessante ressaltar que todo o 

ser humano traz características biológicas desde o nascimento, ao interagir 

conquista novas aprendizagens. Desta forma, o elemento biológico e o elemento 

social não podem ser separados, uma vez que através de suas características 

biológicas, a criança interage com outros indivíduos e ao mesmo tempo, modifica o 

meio, e também é modificada por ele.  Como diz a professora Zilma de Oliveira 

(1992, p. 30):  

 

[...] o desenvolvimento se constrói na e pela interação da criança com outras 

pessoas de seu meio ambiente, particularmente com aquelas mais 

envolvidas afetiva e efetivamente em seu cuidado. Experiências anteriores 

servem de base para novas construções, as quais dependem da relação que 

o individuo estabelece com o ambiente numa situação determinada. 

 

O processo de aprendizagem é estudado por muitos autores no decorrer da história 

da humanidade, buscando o sentido da Escola em promover aprendizagens.  

 A professora Telma Weisz (2004) sinaliza um caminho percorrido pelos 

professores que ensinavam a partir do termo “adultocêntrico”, ou seja, que atuavam 

pela perspectiva do adulto, que já domina o conteúdo e cujo olhar não é igual ao 
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olhar da criança.  Nesta visão, a criança era considerada como um papel em branco 

que precisaria ser preenchido no decorrer da escolaridade. 

Por intermédio de diversas pesquisas revelou-se 

que as crianças possuem conhecimentos antes de sua 

entrada na escola, dessa forma, não recebem os 

conteúdos prontos vindos dos adultos.  O “aprender” passa 

a ser considerado como resultado da ação do aprendiz em 

relação ao meio e da interação com adultos e crianças. 

Assim, a aprendizagem das crianças passa a ser 

vista como o produto da ação e reflexão do aprendiz, que 

interage com outras pessoas e relaciona seus 

conhecimentos prévios com novas informações (que para 

ele já fazem algum sentido), que se esforça para poder 

assimilá-las. Todo este processo possibilita importantes avanços na aprendizagem. 

 Em decorrência dos estudos que aconteceram nos encontros de formação 

organizados pela Escola de Educadores, enfatizamos a Concepção Construtivista 

como elemento norteador de nossa prática educativa, onde a criança é vista como 

alguém que sabe de “muitas coisas” e, que, diante de novos desafios significativos e 

na interação com o meio, com adultos e crianças reside a possibilidade de assimilar 

e modificar o meio em que vive. 

Partindo desse pressuposto, iremos utilizar e explorar informações e reflexões 

presentes no RCNEI (1998) e em obras como as das autoras Bassedas, Hughet e 

Solé para aprofundar nosso estudo a respeito de como a criança pequena aprende.  

Estas autoras do livro Aprender e Ensinar na Educação (1999) salientam que as 

crianças aprendem por meio de: 

 

 
A concepção de construção de 
conhecimentos pelas crianças em 
situações de interação social foi 
pesquisada, com diferentes 
enfoques e abordagens, por 
vários autores, dentre eles: Jean 
Piaget, Lev Semionovitch 
Vygotsky e Henry Wallon. Nas 
últimas décadas, esses 
conhecimentos que apresentam 
tanto convergências como 
divergências, têm influenciado 
marcadamente o campo da 
educação. Sob o nome de 
construtivismo reúnem- se as 
idéias que preconizam tanto a 
ação do sujeito, como o papel 
significativo da interação social 
no processo de aprendizagem e 
desenvolvimento da criança 
RCNEI (1998, p. 22) 
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- Experiências com objetos:  

 

Ocorrem através de situações planejadas visando a exploração de materiais, 

onde as crianças tenham  a possibilidade de aprender sobre as características 

dos objetos, como: sons, cores e cheiros distintos, e ainda, passem a  

estabelecer relações entre eles  e as situações onde os mesmos  são utilizados, 

como por exemplo:  pegar a mochila da escola e associar ao  momento de ir 

para creche ou, até mesmo  ver a educadora pegara fralda e compreender que 

será o momento da troca. Como explica Piaget apud Bassedas:  

 

[...]A criança pequena da etapa sensório motora faz uma aprendizagem do mundo 

que a envolve e aprende a resolver as situações com as quais convive, à medida que 

vai colocando em prática esquemas cada vez mais complexos  para indagar e intervir 

na realidade[...] (BASSEDAS: 1999, p. 26). 

 

 

Além disso, quando a criança adquire a comunicação verbal essa exploração 

dos materiais propiciará fazer, também, operações mentais. É o que acontece com 

uma criança que faz uso de uma, boneca para brincar de mamãe e filhinho, e passa 

a utilizar: “a linguagem como instrumento do pensamento” (BASSEDAS, 1999, p. 

26). 
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No cotidiano das escolas e creches, vemos o quanto as crianças de 0 à 5 anos 

exploram os materiais que estão ao seu redor, os bebês rapidamente colocam os 

objetos a boca para conhecê-lo, já as crianças de 3 anos transformam esses objetos 

em brincadeiras simbólicas. Considerando à quantidade de aprendizagens que 

podem ocorrer nesse momento, torna-se necessário planejar e organizar 

intencionalmente situações no cotidiano para que as crianças possam explorar 

diversos objetos. 

Ou seja, planejar situações que permitam uma manipulação significativa, onde 

seja possível descobrir não apenas as características físicas dos objetos, mas 

também possa propiciar a compreensão de sua real função, além de vivenciar sua 

utilização no dia-a-dia e ainda inventar novas utilidades para eles.  

Uma grande quantidade de objetos pode ser oferecida para as crianças, sendo 

desnecessário optar pela compra e aquisição de todos eles. Muitas vezes, um objeto 

simples, presente no cotidiano, se explorado de forma livre e concreta, pode sim 

proporcionar grandes aprendizagens. Como exemplos destes objetos podem ser 

citados: potes, tampas, prendedores de roupa, esponjas, almofadas e tantos outros, 

que possibilitam o exercício da imaginação e da criatividade, sem oferecer riscos às 

crianças. 

 

- Experiências com situações:  

 

Nas experiências com diferentes situações as crianças aprendem sobre os 

objetos que são usados em cada espaço. Desta forma, o estabelecimento de  

rotinas diárias (acordar, vestir-se, tomar café, almoçar, merendar e jantar) e as 

lembranças de acontecimentos ocorridas em  rotinas esporádicas (passeios) servem 

para: “fazer uma representação de cenas que possuem uma lógica, uma sucessão 

determinada e que sempre estão presentes de uma maneira muito similiar” 

(BASSEDAS, p. 26).  

A partir dessas experiências, as crianças podem identificar os objetos que se 

encontram nesses lugares, a sucessão temporal desses acontecimentos e, também, 

a forma como as coisas são organizadas nesse espaço; ou seja, por meio dessas 

situações elas estão aprendendo a compreender o que acontece ao seu redor, 

identificando aspectos de situações já vivenciadas e estando atentas em como agir 

em cada uma delas. 
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Assim, é preciso olhar para a rotina das creches e pré escolas a fim de  

identificar como podemos tornar os diferentes momentos do dia em situações de 

aprendizagem. Por exemplo: na creche a criança transita por diferentes 

situações/espaços (sala de aula, refeitório, banheiro, parque) e, em cada um é 

possível conhecer os objetos que lá se encontram, bem como aprender para que 

serve cada ambiente, quais são as condutas, comportamentos, atividades e 

situações geralmente desenvolvidas e vivenciadas em cada um deles. 

 

- Experiências com limites:  

 

A partir de situações com limites as crianças aprendem sobre regras de 

convivência, e passam a compreender o que lhe é permitido e quais os tipos de 

ações e condutas não são aceitos. Nestes casos, também surge à oposição, que 

pode acontecer em diversas situações, entre as próprias crianças, ou até mesmo na 

relação com o professor.  Como explica o RCNEI: 

 

“Opor-se, significa, em certo sentido, diferenciar-se do outro, afirmar o seu ponto de vista, os 

seus desejos”. (1998, p. 23) 

 

Desta forma, a oposição é fundamental no processo de construção do sujeito, 

bem como é importante para sua aprendizagem, porque representa a manifestação 

dos gostos, preferências e a afirmação do “eu”. Importante que não se confunda 

com birras ou busca de benefícios próprios. Assim, os educadores precisam 

considerar estes momentos de conflito como oportunidades de aprender, devem 

mediar essas relações de modo a estabelecer combinados e rever as regras para 

que todos possam alcançar novos saberes com essas divergências. 

 

- Imitação: 

 

A convivência com os adultos possibilita que a criança observe e imite as 

expressões, as formas de agir e os comportamentos, e, gradativamente, enriquecer 

o seu modo de ser e estar no mundo. Como explica o RCNEI: 

  



 

27 

 

“ A imitação é resultado da capacidade de a criança observar e aprender com os outros e de 

seu desejo de se identificar com eles, ser aceita e de diferenciar-se. É entendida aqui como 

reconstrução interna e não meramente uma cópia ou repetição mecânica. As crianças 

tendem a observar, de início, as ações mais simples e mais próximas à sua compreensão, 

especialmente aquelas apresentadas por gestos ou cenas atrativas ou por pessoas de seu 

círculo afetivo. (1998, p. 21) 

 

As imitações das crianças são realizadas em relação às mais variadas 

situações, sejam elas alegres, tristes, conhecidas, assustadoras ou frustrantes. Ou 

seja, nesse repertório, elas podem eleger para imitar, uma sequencia de ações de 

uma cozinheira que assistiram num filme, assim como, o que observaram de um 

médico ao realizar uma cirurgia. O grande valor desse modo de aprender está 

centrado na variedade de possibilidades, por isso, é fundamental que na escola, os 

educadores fiquem atentos à diversidade de enredos, figurinos e cenários que vão 

surgindo ou podem ser provocados para explorar a imitação. 

 

 

-Situações elaboradas pelo professor: 

  

Nesse item, estamos falando do papel do professor em oferecer condições 

para que as crianças aprendam, ou seja, do papel do professor em planejar e propor 

desafios e ainda atuar como parceiro mais experiente. Segundo Solé e Bassedas, o 

professor precisa planejar:  

 

As situações de interação proposta aos meninos e às  meninas sejam 

motivadoras  e que eles se sintam tranqüilos, confiantes, e que, no seu 

decorrer,  estabeleça-se uma relação positiva e gratificante (BASSEDAS; 

SOLE, HUGUET: 199, p.29) 

 

 

Nesta direção, os educadores devem planejar e intervir quando as crianças 

vivenciam experiências com os objetos, com os limites, com as situações e quando 

realizam imitações. 



 

28 

 

 Agindo assim, consequentemente, estará ajudando a promover o 

desenvolvimento desta aprendizagem, o que segundo Vygostky, é extremamente 

necessário: 

Para que possa haver desenvolvimento é necessário que se produza uma 

série de aprendizagens, nas quais, de certo modo, são uma condição prévia 

para a aprendizagem” (In: BASSEDAS, 1999: p. 23) 

 

No próximo capítulo será delineado o papel da escola e dos educadores em 

criar condições de aprendizagem no momento do Brincar, em específico nos cantos 

de atividades diversificadas, onde a criança estará ao mesmo tempo se divertindo, 

aprendendo a exercer a autonomia, a fazer escolhas, a conviver em grupo, a se 

movimentar pelo espaço com liberdade e por meio da interação a assimilar novos 

conhecimentos. 
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II – O BRINCAR NA ESCOLA 

 

“PARA A CRIANÇA, BRINCAR É UMA QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA. É O RECURSO QUE ELA 

POSSUI PARA COMPREENDER A VIDA E INTERFERIR NO MUNDO. A CRIANÇA NÃO CONSTRUIU 

AINDA O PENSAMENTO LÓGICO, ANALÍTICO, CIENTÍFICO - ESTA MAQUININHA DE TECER IDÉIAS 

QUE CARACTERIZA O MUNDO ADULTO. ELA PENSA COM A SUA MAQUININHA DO PENSAMENTO 

POÉTICO – INTEGRADOR, CORPORAL, MUSICAL. PARA ELA, BRINCAR E PENSAR FAZEM PARTE 

DO MESMO MOVIMENTO. 

MAS PARA QUE O BRINCAR SE MANIFESTE É NECESSÁRIO QUE HAJA ESPAÇO E 

LIBERDADE. AS ESCOLAS E INSTITUIÇÕES QUE TRABALHAM COM CRIANÇAS, EM SUA GRANDE 

MAIORIA, DESCONHECEM ESTE SEGREDO, E NUM MOVIMENTO CONTRÁRIO, TENTAM CONFINÁ-

LAS EM SALAS DE AULA E CONDICIONÁ-LAS EM ATIVIDADES DIRIGIDAS. E QUANDO NÃO EXISTE 

MAIS A POSSIBILIDADE DE ESCOLHA, NÃO EXISTE MAIS BRINCADEIRA, MAS SIM, COMO NOS DIZ 

GILLES BROUGÈRE, UMA SUCESSÃO DE COMPORTAMENTOS QUE TÊM A SUA ORIGEM FORA 

DAQUELE QUE BRINCA.” 

FRANCISCO MARQUES - CHICO DOS BONECOS 

 

Neste capítulo, daremos continuidade sobre a concepção de aprendizagem 

do nosso município, porém, dialogando com os momentos da brincadeira no 

cotidiano das creches e pré escolas. Interessante ressaltar que vamos refletir sobre 

as condições necessárias que os educadores devem organizar para favorecer as 

aprendizagens relativas aos momentos do brincar. 

Para começar, o que é brincar? 

Segundo Carvalho (2010, p. 07), “[...] É no brincar que a socialização se 

estabelece: brincar é compartilhar, repartir, ganhar, perder, sofrer, enfim aprender 

com a natureza do ser [...]” 

Nesta direção, o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil 

explicita: 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 

identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se 

comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado 

papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas 

brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades 

importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. 

Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da 
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interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. 

(RCNEI:1998, p. 22) 

 

Sendo assim, fica claro, o quão essencial é o brincar no cotidiano escolar; 

através de diversas pesquisas e essencialmente através do Referencial Curricular 

Nacional da Educação Infantil (1998), percebemos, com o passar do tempo, a 

importância da brincadeira infantil para o desenvolvimento da criança nos aspectos 

físico, social, cognitivo e emocional.  

Para fundamentarmos a importância do ”Brincar”, buscamos fontes que 

pudessem embasar essa Diretriz de modo a transformá-lo em nossas escolas, 

situações intencionais. Para favorecer tal compreensão, analisamos situações que já 

aconteciam nas instituições de educação infantil do município, com o objetivo de 

destacar o que até então era visto como “espontâneo” (sem propósito educativo), e 

evidenciarmos a necessidade de planejar ações em favor deste momento. 

Afinal, sabendo que através do brincar as crianças se socializam, imitam ou 

recriam personagens observados em suas vivências, ampliam seu vocabulário e sua 

comunicação, experimentam outras formas de ser e pensar, e ainda, aprendem a 

vivenciar regras de convivência, nada melhor do que realmente tornar intencional na 

Escola, os momentos de brincadeiras, permitindo assim, que as crianças se divirtam 

e se desenvolvam simultaneamente.  

Dentre os diversos autores pesquisados, tomamos como parâmetro, a 

pesquisa do professor Gilles Brougère, especialista em brinquedos e jogos, onde ele 

afirma que por meio das brincadeiras as crianças se apropriam dos conteúdos 

sociais e culturais, que elas reproduzem, transformam e se apropriam. 

Isto quer dizer que, para esse autor, as brincadeiras revelam informações 

importantes sobre a realidade das crianças, ou seja, revelam a perspectiva da 

sociedade na qual elas estão inseridas. Além disso, ele também menciona que toda 

brincadeira se inicia com referência a algo que já existe e que aos poucos, as 

crianças assumem um papel num mundo alternativo, onde modificam a realidade, 

dando a ela um novo significado.  

As inter-relações do homem com o ambiente ocorrem, também, através da 

sua relação com múltiplos objetos, dentre eles os brinquedos, que contribuem para a 

construção das brincadeiras infantis. Nessas brincadeiras, que ocorrem sem 

nenhuma obrigação e sem a busca de resultados, a criança produz e reproduz a 
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cultura, além de ser um elemento potente para a socialização entre crianças/ 

crianças e crianças/adultos (BROUGERE, 1998). 

Entretanto para que a brincadeira seja promotora de experiências 

significativas e aprendizagens é 

necessário que o professor organize o 

espaço e os materiais favorecendo 

situações de brincadeiras ricas em 

significados e representações sociais. 

Para isso, torna-se necessário planejar 

como dispor os materiais, quais 

materiais podem enriquecer, ainda mais, 

a brincadeira, além de organizar o 

espaço possibilitando que as crianças 

aprofundem as experiências nos papéis 

desempenhados. Por exemplo, uma 

brincadeira de médico pode promover 

ricas experiências se o espaço estiver 

organizado em um canto com a sala do médico, incluindo a maca (colchonete) e a 

mesa com telefone e bloco para o receituário e, também, com diversos materiais 

como as seringas sem agulha, o estetoscópio, o termômetro, a gaze etc. 

O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (1998) explicita que as 

brincadeiras ocorrem em três categorias de experiência, estas diferem-se pelo uso 

dos materiais e recursos de cada proposta, porém  todas devem compor o cotidiano 

das escolas de Educação Infantil.  Dividem-se em três modalidades: o faz de conta, 

o brincar com os materiais de construção e o brincar com regras (jogos de tabuleiro, 

jogos corporais e jogos tradicionais). 

 

Em relação a esta divisão, vale reforçar que o faz de conta é considerado 

uma atividade fundamental para originar as outras modalidades da brincadeira, pois: 

 

A brincadeira simbólica leva à construção pela criança de um mundo ilusório, de 

situações imaginárias onde objetos são usados como substitutos dos outros, 

conforme a criança os emprega com gestos e falas adequadas. Nessa situação a 

criança reexamina as regras embutidas nos atos sociais, as regulações culturais 

E.M.E.I.E.F. Prof. Ernesto Marcondes 

Rangel 

Faz de Conta: Brincando no Salão de 

Cabelereiro - 2012 
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[...]Isso ocorre conforme a criança experimenta vários papeis no brincar e pode 

verificar as consequências por agir de um ou de outro modo. Com isso internaliza 

regras de conduta, desenvolvendo o sistema de valores que irá orientar seu 

comportamento (MORAES:1992, p. 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, com as brincadeiras de faz de conta a criança pode revisitar 

experiências que lhe causaram medo, alegria e tristeza. E esta exploração de 

diferentes situações pode auxiliá-la na compreensão das experiências vivenciadas, 

ao possibilitar que se expresse e de atue diante de outras vivências parecidas. 

Como sinaliza o RCNEI (2008, p. 28): 

 

Propiciando a brincadeira, portanto, cria-se um espaço no qual as crianças 

podem experimentar o mundo e internalizar uma compreensão particular 

sobre as pessoas, os sentimentos e os diversos conhecimentos. 

 

 Como já citado anteriormente, um elemento importante para o 

desenvolvimento das brincadeiras são os materiais utilizados, ou melhor, os 

brinquedos que promovem ricas explorações e brincadeiras. Sob esse aspecto 

podem surgir algumas dúvidas: quais brinquedos escolher para essas brincadeiras? 

Quais materiais? 

Novamente, o professor Brougère (1998) sinaliza as características dos suportes 

dos brinquedos e as relações com as possíveis aprendizagens das crianças. São 

elas: 

E.M.E.I.E.F. Prof. Ernesto Marcondes Rangel - 2012 

Creche Homero de Paula Santos - 2012 
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 A primeira característica define o brinquedo como um objeto fabricado por 

quem brinca, tendo sentido somente no momento e pelo autor da mesma. O 

autor Leontiev nomeia esses materiais de largo alcance, ou seja, “materiais 

caracterizados por sua plasticidade, isto é, pela capacidade de se transformar 

em muitas coisas” (In: KLISYS, 2008 p. 43). Desta forma, esses materiais de 

largo alcance por não terem uma forma definida podem se transformar de 

acordo com a proposta de brincadeira, potencializando um universo sem fim 

de invenções e criações. 

 Já a segunda característica define o brinquedo como objeto industrial ou 

artesanal reconhecido pela criança a partir de seus aspectos e funções, 

sendo a materialização um projeto do adulto destinado ao público infantil. 

Estes brinquedos também são importantes de serem oferecidos, pois, 

transmitem à criança certos conteúdos simbólicos e imagens produzidas pela 

sociedade que a cerca.  

Desta forma, salientamos a importância de propor tanto os brinquedos 

prontos ou industrializados como os materiais de largo alcance possibilitando ricas 

experiências nos momentos da brincadeira. Entretanto, vale a pena relembrar: 

 

[...] Outra coisa interessante é que os brinquedos não sejam todos 

comprados e prontos, para que elas (crianças), ajudem na construção do 

acervo fazendo jogos de tabuleiro com papelão e tampinhas, por exemplo. Às 

vezes, você vai a uma escola e tudo está muito no controle do adulto. As 

crianças não conseguem nem pegar uma tesoura sem 

permissão[...](KLISYS- 

http://mapadobrincar.folha.com.br/mestres/adrianaklisys/) 

 

A partir dessa reflexão, podemos enfatizar a importância de garantir no cotidiano 

das creches e pré-escolas momentos para o brincar. Para isso, é necessário que o 

professor organize intencionalmente os momentos da brincadeira visando propiciar 

diversas condições de aprendizagens que envolvam o exercício da autonomia, a 

socialização, o “fazer escolhas”, a superação de conflitos, a forma adequada de lidar 

com frustações, o cuidado e o zelo pelos materiais e pelo espaço e o 

desenvolvimento da imaginação e da criatividade.  Nessa direção, o professor deve: 

 

http://mapadobrincar.folha.com.br/mestres/adrianaklisys/
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- Estruturar um tempo diário para as brincadeiras, além de oferecer objetos, 

fantasias, brinquedos ou jogos e, também, a delimitação e o arranjo dos 

espaços para brincar.  

 

- Organizar situações de brincadeiras onde as crianças possam escolher os 

temas, os papéis, os amigos e os materiais favorecendo que elaborem: “de 

forma pessoal e independente suas emoções, sentimentos, conhecimentos e 

regras sociais”. (RCNEI: 2008, p. 28).  

 

- Observar atentamente as crianças em ação para propiciar material e 

espaço adequado e, consequentemente, potencializar o enriquecimento das 

representações simbólicas. 

 

- Ter clareza que na brincadeira a criança cria, recria e estabiliza os 

conhecimentos que tem do mundo, por meio da atividade imaginativa e 

simbólica.  Assim, esses momentos não devem ser considerados como 

momentos para aprender conceitos, procedimentos e atitudes das diversas 

áreas do conhecimento, ao invés disso, “os conhecimentos são 

experimentados de uma maneira espontânea e destituída de objetivos 

imediatos pelas crianças”. (RCNEI: 2008, p. 29). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.M.E.I.E.F. Prof. Padre Geraldo de Almeida Sampaio - 2012 

Creche Thereza de Jesus Trannin Pasin - 2012 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRINCAR COM CRIANÇAS NÃO É PERDER TEMPO, É GANHÁ-LO; SE É TRISTE VER MENINOS 

SEM ESCOLA, MAIS TRISTE AINDA É VÊ-LOS SENTADOS ENFILEIRADOS EM SALAS SEM AR, COM 

EXERCÍCIOS ESTÉREIS, SEM VALOR PARA A FORMAÇÃO DO HOMEM. 

 

 CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

 

CANTOS DIVERSIFICADOS 

 

A partir da reflexão sobre a importância da brincadeira no cotidiano escolar, 

iremos aprofundar na proposta de cantos de atividades diversificadas, por sinal um 

item que começamos a colocar em ação junto à formação continuada. Vimos na 

prática e na análise da prática à quantidade de aprendizagens que essa proposta 

favorece. Agora, iremos aprofundar nas condições que precisam ser garantidas pela 

escola e pelos educadores, pois, fez muito sentido conhecer essa estratégia para 

nossa realidade, especialmente para garantirmos que as crianças desde pequenas 

possam aprender e se desenvolver.  

Desse modo, a brincadeira deve oferecer oportunidades à criança, para que, 

a partir de sua bagagem cultural, possa ser estimulada a transformar conhecimentos 

prévios em novas aprendizagens, tornando essa experiência significativa e 

prazerosa. Os cantos diversificados contemplam essa intenção, pois, provocam as 

crianças a vivenciar situações conhecidas, porém, com a liberdade de escolher, 

E.M.E.I.E.F. Prof. Joaquim de Campos - 2012 

Creche Minervina de Oliveira E.  Valle - 2012 
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compartilhar, criar e reinventar possibilidades, portanto, de aprender. Assim, a 

proposta de cantos é um momento que podemos colocar desafios possíveis para as 

crianças.    

 

Mas, o que são cantos de atividades diversificadas, ou melhor, a 

estratégia de livre-escolha? 

 

A proposta de cantos de atividades diversificadas é uma das estratégias de 

organização do tempo didático, onde as crianças podem escolher o que irão fazer e 

com quem, a partir de um leque de opções planejadas, antecipadamente, pelos 

educadores. 

Para isso, deve-se organizar o espaço de sala de aula em cantos 

diversificados para livre escolha, pode-se criar uma relação com as diferentes áreas 

do conhecimento, como: artes visuais (canto de pintura, modelagem, desenho, 

recorte e colagem, etc), linguagem( canto de leitura para o manuseio de livros, 

revistas, pesquisas etc), matemática e natureza e sociedade (canto dos jogos 

simbólicos ou jogos de construção, canto do faz de conta, canto faça você mesmo 

etc),  ou seja, a sala deve contemplar diversas propostas simultaneamente. 

Muitas perguntas e dúvidas surgem sobre essa proposta: será que 

rapidamente as crianças irão escolher o que querem brincar e com quem? Elas 

conseguem escolher sem grandes confusões? E como resolver os conflitos e 

bagunças fruto dessa atividade de livre escolha? 

Interessante ressaltar que essa 

proposta tem um papel fundamental 

na construção da Formação Social e 

Pessoal das crianças de 0 à 5 anos, 

pois favorece à construção, 

gradativa, da autonomia, uma vez 

que cada um escolhe o que quer fazer 

e com quem.  

Para responder essas questões 

e dúvidas sobre a proposta dos 

cantos diversificados, apresentamos orientações fundamentais que precisam ser 

garantidas pelos educadores para que as crianças possam aprender.  Dentre elas: 

E.M.E.I.E.F. Prof. Odila de Souza Oliveira - 2012 
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- O tempo dedicado para a atividade dos cantos diversificados deve ser diário, 

visto que é uma aprendizagem processual, é necessário que as crianças 

entrem em contato regularmente com essa proposta, porém com desafios 

distintos; 

 

- Propor momentos para o grupo decidir, organizar, construir e incrementar os 

cantos favorece que se apropriem cada vez mais do espaço e dos materiais 

da sala de aula; 

 

- As propostas colocadas nos cantos devem ser conhecidas pelas crianças 

para que possam fazer escolhas e, ter autonomia, para explorar os materiais 

e propostas disponibilizadas; 

 

- Ao planejar os cantos elabore propostas que priorizem os trabalhos em grupo, 

ou seja, a interação das crianças, porém que contemple também, as 

necessidades de brincar/estar sozinho, por exemplo: canto dos livros, canto 

de jogos  matemáticos (trilhas, jogo da velha, dominó); 

 

- A quantidade de cantos para organizar em sala relaciona-se com o número 

de alunos. Em nossa rede Municipal, as salas de aula de Educação Infantil, 

têm em média 20 alunos. Sendo assim, sugerimos quatro cantos favorecendo 

que as crianças façam escolhas do que fazer e com quem; 

 

- Antes de iniciar os cantos, torna-se necessário uma conversa para as 

crianças conhecerem o que foi planejado, além dos combinados para o bom 

andamento das propostas. E também é interessante uma conversa no final 

dos cantos, compartilhando algo que o grupo realizou ou, ainda, uma 

dificuldade que foi encontrada; 
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- Durante os cantos, é hora de observar e analisar como estão se relacionando 

com as propostas oferecidas: há um canto abandonado? Há um canto muito 

concorrido? A partir dessas observações, é possível pensar em como mediar 

às relações e conflitos 

existentes e, também, 

ter elementos para 

replanejar os próximos 

cantos. 

-  

- Os cantos oferecem a 

oportunidade dos 

adultos terem um olhar 

mais individualizado para as crianças, observando como resolvem os 

conflitos, os amigos e propostas mais procurados, os gostos, as dificuldades 

e interesses. A partir dessa observação, é possível replanejar esses 

momentos visando propiciar novas experiências e desafios. 

 

- Planejar os cantos considerando a faixa etária do grupo, assim propor 

desafios possíveis às crianças; 

 

- Ficar atento à escolha dos materiais para manter a segurança das crianças, 

por exemplo: materiais pequenos não são aconselháveis para as crianças 

pequeninas. 

 

Ao se nortear por essas orientações, os educadores, estarão investindo para 

que, gradativamente, as crianças aprendam a fazer escolhas do que brincar e com 

quem, além de participar da organização do espaço e dos materiais e, ainda, de 

resolver os conflitos, com auxílio do professor, que são situações inerentes ao ato de 

brincar junto. Ou seja, as intervenções são fundamentais para as crianças 

construírem a autonomia no uso do espaço coletivo em sala de aula, por exemplo, 

ao relembrar os combinados, ao ensinar formas de compartilhar, dividindo o tempo 

de uso de um mesmo material, entre outros, cuidando para não se adiantar e 

resolver pelas crianças. 

Creche Homero de Paula Santos -2012 
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Nesta direção, Klisys (2010) ressalta que a organização da sala em cantos é  

um momento de aprendizagem também para o professor, pois “aprende a segurar 

seu impulso de estar sempre dirigindo e controlando a situação, pois permite que as 

crianças deem  conta de gerenciar o momento”.(KLISYS: 2010, p. 144) 

Além das dúvidas sobre a proposta dos cantos de atividades diversificadas, 

fizemos muitas descobertas sobre essa proposta na prática, como por exemplo: ao 

organizar os brinquedos em caixas distintas, ou seja, uma para os carrinhos e outra 

para as bonecas, notamos que as crianças realizaram diferentes ações e 

brincadeiras com esses materiais tão conhecidos, pois estavam organizados de uma 

forma diferente.  

A organização facilitou a identificação de objetos que estavam sendo pouco 

procurados, criaram novos enredos para os mesmos e conseguiram escolher com 

maior facilidade por saberem onde encontrá-los. 

Por enquanto, levantamos as condições necessárias para favorecer as 

aprendizagens das crianças. Porém, costurando o que vimos no primeiro capítulo 

sobre a concepção construtivista do nosso município, podemos nos perguntar: o que 

as crianças podem aprender nos cantos de atividades diversificadas? 

 Fazer escolhas exercitando sua autonomia; 

 Conhecer as próprias necessidades, preferências e desejos.  

 Ampliação do repertório de experiências e conhecimento de mundo por 

meio do acesso aos diferentes bens culturais; 

 Colocar em ação os 

conhecimentos prévios 

que possuem em relação 

às propostas organizadas, 

levantando hipóteses e 

procurando soluções para 

os desafios colocados; 

 Interagir com crianças e 

adultos; 

 Exploram os materiais disponibilizados inventando novas 

possibilidades de manuseio e construção; 

 Respeitar a vez e a vontade do outro;  

E.M.E.I.E.F. Prof. Padre Geraldo de Almeida Sampaio 
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 Dividir os materiais e o espaço;  

 Organizar o espaço físico e os materiais. 

 

 A partir dessa explanação, vemos que a proposta de cantos de atividades 

diversificadas é um momento fundamental na rotina das creches e pré-escolas, pois 

une a concepção construtivista de aprendizagem elaborada por esse documento e a 

importância do brincar no cotidiano da Educação Infantil. 

 

 

MATERIAIS PARA OS CANTOS DE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS 

 

E quais materiais disponibilizar para os cantos de atividades diversificadas? 

 A educadora Klisys (2010) sugere retomar as experiências de infância dos 

educadores, especialmente as produções e improvisações com os recursos 

disponíveis, que poderíamos denominar de materiais não estruturados.  Por 

exemplo, as sobras de marcenaria podem se transformar em um jogo de construção 

que agregado a imagens de castelos ou de diferentes parques possibilitam que 

façam construções fantásticas e desafiadoras, ou ainda, a construção de torres bem 

altas ou casa de bonecas. 

Outra possibilidade refere-se em levantar materiais ao redor da comunidade 

escolar, convidando pais e comerciantes próximos à escola a doar materiais que 

podem se transformar e criar novos espaços e brincadeiras no momento dos cantos, 

por exemplo, a doação de retalhos de malha de uma oficina de costura, pode ser 

transformada num canto de lavanderia, junto com roupinhas de bebês, doadas pelas 

famílias. 

Por fim temos os brinquedos, como as bonecas, carrinhos, bichinhos em 

miniatura e jogos, entre tantos outros elementos criados e comercializados, que 

completam a diversidade de itens para compor cada canto. 

Para terminar, uma frase de Klisys (2008, p. 37): 

Quando brinca, a criança procura compreender o mundo dos adultos no qual 

está inserida. Apesar da variedade de temas de jogos infantis, eles tem em si 

o mesmo conteúdo: as relações sociais e todo o universo simbólico criado 

pela humanidade. 

Uma das formas pelas quais a criança se apropria da cultura, é pelo contato 

com as imagens e representações sociais. Nesse sentido, pode-se dizer que 
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o brinquedo tem lugar de destaque na apropriação cultural, por ser um 

importante fornecedor de representações e imagens manipuláveis. 

 

Temos muitas possibilidades de diversificar os materiais para propiciar 

momentos de ricas brincadeiras às crianças de 0 a 5 anos. 

 

SUGESTÕES DE CANTOS DE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS 

JOGOS FAZ DE CONTA FAÇA VOCE MESMO 

Trilhas, baralho, 

dados, pega-varetas, 

bolinha de gude, pião, 

cinco marias, jogos de 

construção tipo monta-

tudo, pequeno 

engenheiro ou 

retalhos de madeira, 

super trunfo (jogo da 

Grow), jogo da velha 

na lousa ou qualquer 

outro jogo gráfico etc 

 

Casinha, marcenaria, 

sorveteria, pizzaria, 

mercadinho, 

confeitaria, veterinário 

e pet shop, academia, 

bombeiro, médico, 

lavanderia, lava 

rápido, oficina 

mecânica, escritório, 

banco, salão de 

beleza, joalheria, 

sapataria, ateliê de 

costura, estilista e 

desfile, sala de aula, 

escola, jardinagem, 

telefonista, comércio 

de comidas, barraca 

de pastel, teatro, 

danceteria, 

construtora, carreto, 

loja de bonecas, 

ônibus, navio pirata, 

nave espacial, viagem 

intergalática, navio 

pirata, fábrica de 

Aqui o que está em 

jogo é a construção 

dos brinquedos: fazer 

teatro de sombra e 

personagens para 

brincar, confeccionar 

pipa, fazer massinha 

caseira, boneca de 

papel, iô-iô, 

aviãozinho, inventar 

novas formas de 

brincar de cama-de-

gato etc. 
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brinquedos, de 

fantasias, camarim, 

etc. 

Uso de diferentes 

maquetes, tais como: 

cenários para 

dinossauros, 

fazendinha, casinhas 

para bonecas 

miniaturas, ambientes 

para super heróis, 

pistas para carrinhos 

etc. 

 

CURIOSIDADE CIENTIFICA ARTES VISUAIS 

 

Pode ser recheado com matérias 

instigantes sobre assuntos de 

natureza e sociedade que estão 

sendo estudadas ou então que 

digam respeito à curiosidade 

infantil. Fichário com coleções de 

cartões postais de diferentes 

países e regiões brasileiras, guias 

turísticos, revistas de viagens, 

livros sobre animais, paisagens, 

globo terrestre, lupas e outros 

materiais de pesquisa podem estar 

à disposição nestes momentos. 

 

 

Modelagem, desenho, pintura, 

recorte e colagem, impressão com 

carimbos, apreciação de livros e 

imagens de artes, caixas de 

imagens etc. 
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III - O ESPAÇO COMO OUTRO EDUCADOR 

 

 O educador, mesmo que sem ter intenção, muitas vezes, organiza o espaço 

de sua sala de aula, de acordo com o que ele pensa sobre o desenvolvimento 

infantil e seus objetivos para determinada aprendizagem. 

 

 

Creche Thereza de Jesus Trannin Pasin - 2012 

  

Fortaleza e Fornero (1998) afirmam que o termo espaço refere-se aos locais 

onde as atividades são realizadas e caracterizam-se pelos objetos, pelos móveis, 

pelos materiais didáticos e pela decoração. Por outro lado, o termo ambiente diz 

respeito ao conjunto desse espaço físico e às relações que ali se estabelecem, as 

quais abrangem os afetos e as relações interpessoais das pessoas envolvidas no 

processo: adultos e crianças. 

 O espaço então é entendido em diferentes dimensões: a física, a funcional, a 

temporal e a relacional, legitimando-se como um elemento curricular. Ele possibilita 

oportunidades para a aprendizagem, por meio das interações possíveis entre as 

crianças e objetos e delas entre si. A partir dessa perspectiva, o espaço nunca é 

neutro, podendo ser estimulador ou limitador de aprendizagens, dependendo das 

estruturas espaciais que estão postas e das linguagens que estão representadas. 
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 Quando abordamos a discussão acerca da importância do meio no 

desenvolvimento humano, é imprescindível buscar nos aportes de Wallon (1989) e 

de Vygotsky (1984) a legitimidade teórica necessária para respaldá-la. A partir da 

perspectiva sócio-histórica de desenvolvimento, ambos relacionam afetividade, 

linguagem e cognição com as práticas sociais, quando discutem a psicologia 

humana no seu enfoque psicológico. Ou seja, no entendimento desses autores, o 

meio social é fator preponderante no desenvolvimento dos indivíduos, fazendo parte 

constitutiva desse processo.  Nessa abordagem, as crianças, ao interagirem em 

qualquer meio, com outros parceiros, aprendem pela própria interação e imitação.  

A implicação pedagógica decorrente dessa ideia é a de que a forma como 

organizamos o espaço, interfere significativamente nas aprendizagens infantis; isto 

é, quanto mais esse espaço for desafiador e promover atividades conjuntas entre 

parceiros, quanto mais permitir que as crianças se descentrem da figura do adulto, 

mais fortemente se constituirá como propulsor de novas e significativas 

aprendizagens.  

 Quando paramos para pensar sobre como era a organização das salas de 

aula há anos atrás em nosso município, podemos perceber que predominava a ideia 

do método tradicional, em que o educador, atuava como dono do saber, era o centro 

das atenções, e a criança, mera receptora, que tinha a única função de digerir um 

conhecimento pronto e acabado, sem o direito de dialogar e muito menos 

questionar. Sendo assim, as carteiras das crianças eram enfileiradas perfeitamente 

uma atrás da outra (quando não eram até fixadas por parafusos) e o professor tinha 

sua mesa em cima de um tablado, ficando “acima” dos alunos em todos os sentidos. 

Essa organização de sala de aula retrata a visão de um educador autoritário, 

detentor do conhecimento, que não se mostra aberto a discussões, a respeitar as 

etapas da vida da criança, que não acredita que a educação infantil é uma etapa 

essencial de descobertas, conquistas, acertos e erros, tratando-a como um período 

em que a criança está ali para brincar, ao invés disso, via-na como uma “tábula 

rasa”, qualquer coisa que o educador dizia ou fazia, era aceita como correto sem ser 

questionado.  

 Durante as formações identificamos um educador que percebe e recebe a 

criança como um ser humano em constante descoberta, em que o diálogo é 

respeitado, onde há discussão de regras, e o conhecimento é construído 

paulatinamente em um ambiente que é histórico e em essência social, organiza sua 



 

45 

 

sala de aula, de maneira que ele possa acompanhar o desenvolvimento simultâneo 

de várias atividades. 

 Nessa proposta identificada por cantos diversificados, ou seja, no 

momento da rotina em que cada professora planeja pelo menos cinco 

propostas diferentes ao mesmo tempo, como por exemplo, faz de conta, arte, 

leitura, construção e jogos, as crianças podem escolher onde estar e o que fazer 

entre as possibilidades que lhe são oferecidas.  

 

 

 

Creche Thereza de Jesus Trannin Pasin - 2012 

 

Em Roseira demos início a essa nova experiência. Depois de algumas 

tentativas e a releitura dos textos de referência, nos questionamos: “Como planejar a 

construção de espaços democráticos e propícios ao desenvolvimento da 

individualidade?” 

 Para pensarmos nessa resposta, nos apoiamos no texto de Forneiro (1988) 

que cita alguns critérios que podem ajudar na reorganização dos espaços:  

 O primeiro seria a estruturação: devemos ter a consciência de que todos os 

espaços podem ser aproveitados, porém, de forma planejada, e para isso, é 

importante criar registros socializados de horários e de regras para utilização 

de cada lugar, possibilitando às crianças novas experiências e sensações. 

 Um segundo critério seria o de delimitações claras. A delimitação de espaço 

móvel é algo que podemos utilizar em várias funções: um pano, por exemplo, 
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pode servir para sentarmos no chão, para ouvir uma história, cobrir uma 

cabana ou ainda para separar espaços dentro da sala. Já a delimitação fixa, 

como o próprio nome diz, é algo imutável: como uma lousa pregada em uma 

parede, uma faixa pintada no chão, um tanque de areia de concreto. 

 O terceiro critério é o da autonomia, que é uma condição essencial ao 

desenvolvimento da individualidade e da cidadania. É importante para o 

educador que as crianças participem da elaboração das mudanças na sala de 

aula, adaptando móveis e materiais de maneira com que facilite a 

identificação, o manuseio e a aprendizagem. Sendo assim, o professor, pode, 

juntamente com as crianças, nomear objetos da sala de aula que sejam de 

uso diário, como ao colocar o nome das próprias crianças em seus 

cabideiros, pedindo a cada uma, que a identifique com uma marca que seja 

característica dela (desenho, colagem, foto...). No começo é trabalhoso, pois 

o educador precisa ajudar a criança a construir responsabilidade, e para isso, 

é preciso  criar regras,   e sempre retomar combinados, para que haja uma 

interiorização das mesmas, o que ajudará a tornar o grupo mais cooperativo. 

 Outro critério é a segurança. Esse é de suma importância e de total 

responsabilidade do adulto, é ele quem vai avaliar os riscos e situações que 

possam oferecer perigo, tais como: estrutura do prédio (portas, janelas, 

tomadas, degraus...), limpeza dos ambientes; mobiliário (estabilidade, lascas, 

pontas...); materiais (objetos muito pequenos, pontiagudos.). Além da 

segurança estrutural e material, outro item a ser acompanhado é em relação 

aos cuidados direto com as crianças: ida ao banheiro, hora do sono, parque, 

banho... 

 O quinto critério é o de transformação e polivalência, em que, se na sala de 

aula, houver móveis fáceis e leves de transportar, poderão, as próprias 

crianças, alterar e decidir com autonomia as mudanças. E também a 

polivalência no sentido de que um mesmo objeto/móvel/ambiente pode servir 

para várias funções. 

 O sexto critério é o da diversidade:  

* corporal e espacial – utilizar o corpo em diferentes posições, seja 

para pintar, desenhar, modelar (papel no chão, folhas pregadas na 

parede, cavaletes) assim como ajustar o espaço da maneira que mais 
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for apropriada para a acessibilidade de materiais às crianças. * no 

agrupamento – criar parcerias com crianças de diferentes faixas etárias 

para que parceiros mais experientes possam estimular os menos 

experientes, também se revela muito proveitoso; assim como oferecer 

atividades diversificadas, que consideram escolhas, as competências e 

o ritmo de cada um, é um jeito de promover a autonomia e as 

situações de troca entre as crianças. 

 O sétimo e penúltimo critério é o da estética: no sentido que desejamos usar, esse 

item diz respeito à maneira com que apresentamos materiais e alimentos às 

crianças – não diremos aqui no sentido de beleza pronta, mas sim do cuidado, do 

planejamento na apresentação. No construir junto às crianças com suas produções, 

figuras significativas, representações que tenham sentido e valorizem os registros 

das próprias crianças. . 

 O último critério é espaço e memória: cada criança é única, portanto cada 

experiência também a é! Sendo assim, mesmo que o mesmo conteúdo seja 

trabalhado em diferentes escolas cada experiência e produção é única e deve ser 

compartilhada com o grupo; assim, crianças e educadores se reconhecerão no 

espaço institucional. 

A organização do espaço deve ser pensada a princípio como um lugar 

acolhedor e prazeroso para as crianças, isto é, um lugar onde possam brincar, criar 

e recriar suas brincadeiras, sentindo-se assim estimuladas e independentes.  

 Esses ambientes construídos para as crianças, devem atender as funções 

relativas ao desenvolvimento infantil, com o intuito de promover a construção da 

noção de sua identidade pessoal, isto é, a noção de “quem sou eu”. O ambiente 

deve ser planejado para facilitar o trabalho do educador de tal forma que satisfaça 

as suas necessidades, promovendo o seu desenvolvimento. Ao organizar o 

ambiente, o educador ajuda a criança a criar um sentimento de domínio e controle, 

colaborando para a percepção, memória do espaço e movimentos corporais.  

Nos espaços internos, podemos colocar vasos com plantas e flores, janelas 

que permitam iluminação natural, entrada do sol, visão do céu, de árvores e 

passarinhos. É interessante também variar as cores, as formas, os sons, os aromas, 

os sabores e a sensação tátil. Variar o nível do solo, a altura do teto, a iluminação e 

as cores, assim como as sensações táteis, contribui para a criança sentir-se em um 
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lugar confortável e seguro. É importante que elas tenham também seus sentidos 

estimulados.  

 Áreas de diferentes tamanhos dentro do mesmo espaço oferecem 

oportunidades tanto para atividades isoladas, quanto em grupos. 

 

 

EMEIF Joaquim de Campos - 2012 

   

É no espaço físico que as crianças conseguem estabelecer novas relações. O 

ambiente criado para elas deverá estar organizado de acordo com a faixa etária, isto 

é, propondo desafios cognitivos e motores que as farão avançar no desenvolvimento 

de suas potencialidades. 
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IV - TEMPO 

 

 

Calendário - Tempo 

     

 “O tempo é o articulador da vida, é ele que corta, amarra ou tece a vida.”  

Barbosa, M C S (Pátio, nº 32, p.9) 

 

 O tempo vivido na escola tem características diferentes daquele vivido no 

ambiente familiar, pois, convivem simultaneamente muitas crianças e adultos. No 

cotidiano de uma instituição de educação infantil é necessário prever momentos 

diferenciados que certamente não serão os mesmos para crianças maiores e 

menores.  

 

“Precisamos respeitar o tempo de maturação, de desenvolvimento das ferramentas 

do fazer e do entender, da emergência plena, extravagante, lúcida e em constante 

evolução das capacidades das crianças; esta é uma medida do bom-senso cultural e 

biológico (Malaguzzi, cap. 3, As cem linguagens da criança) 

 

 Conforme explica Malaguzzi as crianças estão em constante evolução, por 

esse motivo, diversos tipos de atividades deverão compor a jornada diária das 

crianças e dos adultos: o horário da chegada, as brincadeiras, os jogos como o faz 

de conta, jogos imitativos e motores, a roda de histórias, as atividades coordenadas 

pelos educadores, etc. O tempo precisa ser constantemente analisado, ele é 

organizador desse conjunto de momentos, principalmente por meio de duas 

ferramentas: rotina e planejamento. 
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ROTINA 

 

 Falaremos de rotina, e no próximo capítulo, de planejamento.  

 A rotina é composta por momentos pré-determinados para cada agrupamento 

de crianças, elaborada a partir das características e necessidades da faixa etária, 

espaços da escola, período de frequência/horário de funcionamento e intenções 

educativas.  

Segundo o Referencial Curricular para Educação Infantil (RCNEI): 

 

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

didático, ou seja, o tempo de trabalho educativo realizado com as crianças. A rotina 

deve envolver os cuidados, as brincadeira e as situações de aprendizagens 

orientadas” (Brasil, V 1, 1998, p. 54). 

 

 

    Esse instrumento é elaborado em dois formatos, um mais geral denominado 

Rotina Institucional, no qual a equipe gestora prevê a distribuição de uso dos 

espaços, tempos de permanência e regularidade para que todas as turmas tenham 

acesso.  

 

EMEIEF “ Profª Odila de Souza Oliveira” – 2012 

Rotina Institucional 

 

O segundo é decorrente deste primeiro, e prevê a sequencia de momentos 

que cada turma vivenciará no dia a dia, é denominada rotina por turma, como no 

exemplo abaixo: 
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Entrada; 

Café; 

Roda interativa, chamada e músicas; 

Atividades didáticas (com base no plano de aula) 

Suco; 

Atividade livre- Hora do brinquedo/ parque; 

Higiene- almoço- escovação; 

Saída dos alunos de meio período; 

Hora do sono/ descanso (alunos do integral) 

Suco; 

Brincar no parque ou área externa; 

Banho; 

Jantar; 

Preparação para a saída; 

Creche Minervina de Oliveira Encarnação Valle – classe de maternal I - 2012 

 

Para dispor tais atividades no tempo é fundamental organizá-las, tendo 

presente: 

 Às necessidades biológicas das crianças como relacionadas ao 

repouso, alimentação, higiene e à sua faixa etária; 

 Às necessidades psicológicas, que se referem às diferenças individuais 

como, por exemplo, o tempo e o ritmo que cada uma necessita para 

realizar as tarefas propostas; 

 Às necessidades sociais e históricas que dizem respeito à cultura e ao 

estilo de vida.  

 

A rotina deve ser planejada, porém, flexível devendo envolver o cuidado, o 

ensino e as especificidades da criança, deste modo à organização do tempo estará 

inerentemente ligada ao desenvolvimento integral (cognitivo, afetivo, motor, social...) 

das crianças, do suprimento de suas necessidades básicas, além de favorecer o 

desenvolvimento profissional dos educadores.  
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Creche Minervina de Oliveira Encarnação Valle - 2012 

Chamada dos alunos da classe do Maternal I 

 

 

 

 

 

EMEIEF Prof. Ernesto Marcondes Rangel – 2012 

Cantinho da beleza 

 

 

Princípios norteadores da ROTINA 

 

Basear-se nos princípios da flexibilidade, da regularidade e da diversidade 

possibilita a construção de uma rotina mais adequada.  

É preciso certa regularidade nas atividades propostas, nos momentos que 

compõem a rotina, onde as crianças começam a orientar-se com relação a 

determinadas situações que se repetem a cada dia: antes do almoço, lavar mãos; 

depois do brincar recolher os brinquedos; antes de ir embora organizar a sala, etc. 

As atividades sucedem-se normalmente na mesma ordem e isso faz com que as 

crianças sintam-se seguras e confiantes. 
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Em relação à flexibilidade as necessidades urgentes e eventuais das crianças 

podem mudar o que havia sido previsto: uma roda de leitura na área externa foi 

programada, porém começou a chover, logo a atividade foi realizada na sala de 

leitura. É preciso que o educador seja receptivo e observador para percebê-las, para 

modificar os planos previstos em função dessas observações do contexto e do 

estado emocional e físico das crianças. 

Sobre a diversidade as crianças da Educação Infantil cansam-se 

rapidamente, ao realizarem determinadas atividades que requerem atenção ou 

concentração. Para isso é preciso propor alternativas às propostas programadas, 

por exemplo, ao invés de três propostas seguidas em sala de aula, alternar com uma 

na área externa.  

 Considerando as aprendizagens esperadas para cada grupo de crianças 

indicamos que sejam garantidas nas rotinas: 

  Atividades de higiene, de alimentação, de repouso; 

 Atividades coletivas (entrada, saída, celebrações e grandes festas);  

  Atividades diversificadas (como brincadeiras e explorações realizadas 

em pequenos grupos ou individualmente com a supervisão do 

educador);  

  Atividades coordenadas pelo educador (roda de conversa, hora da 

história, passeios, visitas, oficinas de arte, etc.); 

   Atividades em que as crianças podem se envolver livremente, 

também com supervisão do educador. 

 Atividades de livre escolha: cantos diversificados. 

 Atividades na área externa; 

Além do tempo cronológico, o tempo histórico deve ser considerado pelo 

educador em seu planejamento, uma vez que as crianças trazem para o cotidiano da 

Instituição de Educação Infantil as marcas de sua época e os momentos importantes 

para sua comunidade. Alguns critérios são importantes para a organização do tempo 

das crianças na escola. 
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Pessoa que guia a atividade: 

De um lado acontecem as atividades e os jogos propostos e dirigidos pelos 

educadores e de outro, os cantos de livre escolha (leitura, beleza, jogos, mercado, 

faz-de-conta, arte) onde é a criança que seleciona e decide o que quer fazer. 

 

Tipo de agrupamento: 

Outro critério é o tipo de agrupamento de acordo com a situação de aprendizagem, 

podendo ser grupos grandes (roda interativa, cantigas, chamada), grupos pequenos 

(atividades em cantos diferentes) ou ainda atividades individuais (desfralde).  

 

Espaço: 

O local, ou seja, o espaço para a realização das atividades deve ser previsto, 

introduzir momentos de mudança de cenário como ao ar livre, no pátio, no parque, 

na sala de aula e até mesmo no momento do refeitório, corredores ou banheiro. 

  

           EMEIF Joaquim de Campos                            Creche Minervina de Oliveira Encarnação Valle 

 

Grau de atividade física ou intelectual: 

Valorizar o grau de atividade física (brincadeira com o corpo, no parque, área 

externa) ou intelectual (música, leitura, reconto, jogos) alternando os esforços, hora 

para atividades mais corporais e movimentadas, hora para atividades que requerem 

mais concentração e mais tranquilas, como também momento de tranquilidade. 

Assim, será possível considerar o tempo do conviver, do falar, do escutar, do 

silenciar, do brincar e do ser, pois, o tempo de aprender e o de viver e crescer não 

estão separados, em todos os momentos, a criança cresce e aprende, a partir da 

ação educativa das pessoas que a envolvem (educadores, outros adultos e 

crianças) e às experiências que tem no seu contexto. 
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PLANEJAMENTO 

 

Creche Minervina de Oliveira Encarnação Valle 

Hora da Estória 

O Planejamento é a principal ferramenta de trabalho do educador. É o fio 

condutor da ação educativa, que possibilita perceber a realidade, avaliar os 

caminhos, construir um referencial futuro, estruturar o que fazer junto ao seu grupo. 

A partir da rotina de seu grupo, cada educador planeja as atividades didáticas 

que serão realizadas para a semana, pensando no material, no tempo e no espaço. 

Em Roseira esta ação acontece durante a HTPI (hora de trabalho pedagógico 

individual- 5 horas aulas semanais) e HTPC (hora de trabalho pedagógico coletivo- 2 

horas aulas semanais). 

 

EMEIEF Prof. Ernesto Marcondes Rangel - 2012 

Educadoras e gestoras no momento de HTPC (Hora De Trabalho Pedagógico Coletivo) 

planejando a rotina. 
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Nesses momentos o educador deve planejar com a intenção de ampliar os 

saberes das crianças, reduzir o tempo de espera de cada atividade e a passagem 

tranquila de uma atividade para outra, atendendo os diferentes ritmos infantis. Além 

disso, deve possibilitar a repetição de situações e atividades conhecidas e também o 

contato com a novidade, selecionada para propor desafios e não apenas para 

ocupar o tempo. 

Quanto aos menores (0 à 3 anos), importante levar em consideração que as 

necessidades coletivas evidenciadas em sua rotina de trabalho poderão ser 

alteradas à partir das necessidades individuais que se apresentam. Num momento 

em que a História é a atividade principal, planejada para o coletivo, pode surgir uma 

fralda cheia, ou seja, uma necessidade individual, ambas precisam ser atendidas. 

Ou seja, a rotina deve prever as atividades que são simultâneas, assim o 

momento individual não deve ser previsto em um momento específico e sim 

paralelamente a outras atividades. Por exemplo, enquanto uma criança está sendo 

alimentada, outra atividade acontece com as outras crianças como um momento de 

brincadeira cantada. 

Outro exemplo que podemos apresentar é o da escovação que enquanto o 

educador orienta a atividade, o restante do grupo realiza outra atividade já 

conhecida por eles, como a brincadeira corre cotia. 

Procuramos com esses exemplos, evidenciar a necessidade de planejar, os 

adultos precisam saber com antecedência quais materiais, propostas e ambientes 

serão oferecidos ao seu grupo. 
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V - ESCOLA E FAMÍLIA: um elo a ser construído 

 

  A parceria entre escola e família é um elo importantíssimo no 

desenvolvimento e na aprendizagem de qualquer criança, refletindo em seu 

desempenho desde o ingresso na escola. Do ponto de vista dos pais, colabora na 

construção da confiança, possibilita que fiquem tranquilos e seguros ao deixar os 

filhos diariamente, além, de valorizarem o papel da escola na vida deles. 

 

 

EMEIEF Profa. Odila de Souza 

Oliveira/2012 - Primeiro dia de aula. Mães 

aguardam apreensivas até o momento em 

que seus filhos juntamente com a 

educadora dirigem-se às salas de aula. 

 

 

 

 

No entanto, a aproximação entre essas duas instituições não se dá 

naturalmente após a matrícula da criança, serão necessárias algumas ações para 

que ambas se conheçam, favoreçam a transição da criança de casa para escola, 

sua convivência e atuem em processo de colaboração. 

 Portanto, a parceria é uma meta, algo a ser construído, mesmo sabendo que 

pequenas divergências e discrepâncias poderão acontecer, pois, é justamente nessa 

riqueza de pessoas, relações e situações que as crianças ampliam suas referências 

de relacionamentos. 

 

EMEIEF Profa. Odila de Souza Oliveira - 2012 

Murais na entrada da instituição com recados, 

textos informativos e atividades dos alunos da 

Educação Infantil. 
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 Através dos temas abordados na formação por meio da parceria com a formadora 

da Escola de Educadores, as escolas do município desenvolveram um olhar mais 

atento em relação à necessidade de investir na construção desse elo. 

 Passaram a acolher melhor os pais, respeitando suas expectativas e 

anseios com relação ao que é proporcionado ao seus/suas filhos (as); 

 Foram criados espaços disponíveis à comunicação utilizando os 

corredores das escolas, além de outros locais de acesso e 

permanência dos familiares. 

 As reuniões de pais foram modificadas para que se tornassem um 

momento mais agradável, algumas salas de aula foram organizadas 

em forma de círculo ou da maneira mais propícia para o assunto a ser 

tratado; 

 Os murais de exposições de fotos das crianças passaram a ser mais 

explorados no dia-a-dia; 

 Situações vividas pelas crianças foram compartilhadas por meio de 

slides; 

 Através do diálogo puderam reconhecer possíveis conflitos existentes 

na própria relação entre a criança e seus pais, tornando possível uma 

melhor intervenção, colocando-se à disposição não para ensinar o 

caminho, mas para colaborar, construir junto alguma alternativa. 

 

Com essas alterações buscamos oportunizar a aproximação e o diálogo mais 

constante, além, do exercício de se colocar no lugar dos pais, compreendendo suas 

ansiedades e expectativas com relação à comunidade escolar, visando suprir às 

necessidades de ambas as partes em prol de um mesmo objetivo: O pleno 

desenvolvimento da criança.  

 

        

Um elo com funções diferentes 

 

 “Pais, mães, e professoras podem atuar de maneira diferente de uma  

mesma  manifestação da  criança. Uma  condição  prévia  para  se  combinar  

estratégias de  intervenção  em  relação à  criança  consiste, precisamente, 

em  entrar  em  acordo  na  interpretação que  fazemos da  conduta que  nos  
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preocupa. Atuar  ou  não  fazer  nada diante desse  fato e  de  outros  

semelhantes  exige  antes  de  tudo, estar de  acordo  com  a  sua  

significação.”  (Bassedas, Huguet & Solé pág. 287) 

 

 

 Ao mesmo tempo devemos considerar que cada instituição tem 

características próprias e funções diferentes na vida das crianças. Ao conviver em 

cada lugar, meninos e meninas aprendem que existem realidades diferentes, e, 

portanto, maneiras diversas de se relacionar em cada contexto. Assim como os pais 

e profissionais da escola aprendem uns sobre os outros, sobre como atuam em seus 

ambientes. 

         

EMEIEF Prof. Ernesto Marcondes Rangel - 2012 

Pais e Coordenadora Pedagógica em reunião de encerramento do bimestre 

         

A reunião de pais e mestres deixou de ser um momento onde dialogávamos 

sobre problemas cotidianos, nossas reclamações, para pedir colaboração para 

algum evento escolar ou tratar de assuntos comuns como piolho. Nosso foco passou 

a ser a interação escola e famílias, nos preocupamos em proporcionar um momento 

de prazer para tratarmos daquilo que também é necessário sem ser "chato". 

Muitas vezes perdemos essa cumplicidade dos pais por sermos 

repetitivos. Na maioria das vezes ficamos insatisfeitos com a falta da 

presença dos pais em reuniões, por isso temos que mudar nossas 

estratégias para atraí-los, para que eles se tornem nossos 

parceiros. 



 

60 

 

        Pensando nisso, ao planejar as reuniões coletivas com as famílias, é 

importante ter um roteiro e explicar a proposta da escola para a faixa etária e sua 

importância, quais atividades serão trabalhadas para atingir os objetivos daquele 

agrupamento e o valor da participação das mães e pais para que se tenha sucesso. 

Vale informar também sobre as semelhanças e diferenças entre a Educação Infantil 

e o Ensino Fundamental, pois isso contribui para que reavaliem critérios pessoais e 

expectativas para valorizar o que a criança faz na escola. 

      Entre as práticas que passaram a ser mais valorizadas no município de Roseira 

através  dos  conhecimentos  adquiridos  através da formação, foi a atividade de 

livre escolha, teve destaque pois proporciona,  tanto aos pais como aos educadores, 

que compreendam o desenvolvimento da criança na perspectiva da interação com o 

outro. No canto do faz de conta brincam reproduzindo comportamentos e vivências 

do relacionamento com a família, e esta experiência tem sido compartilhada através 

de slides com fotos e vídeos desses momentos, além de esclarecimentos sobre  a  

importância do brincar  na  Educação  Infantil, principalmente  do  jogo  simbólico, 

onde  a  criança ao  interagir, vai superando possíveis medos, resolvendo conflitos, 

aprimorando  valores  envolvidos  nos relacionamentos e compreendendo o mundo 

ao seu  redor através  da  própria  representação. 

 A escola tem uma especificidade, a obrigação de ensinar (bem) conteúdos 

específicos das áreas do saber, escolhidos como sendo fundamentais para a 

instrução de crianças de 0 a 5 anos. Ou seja, o problema de as crianças aprenderem 

sobre os “seres vivos” é da escola. Família nenhuma tem essa obrigação: Amor e 

respeito sim. 

Aos pais cabe todo o empenho de acompanhar a formação de seu filho desde 

o nascimento até a maioridade para que sua educação moral, de caráter e escolar 

sejam positivas, pois, a família é o fator que mais influencia na educação. 

 

Um elo com características diversas  

 

 No dia a dia da escola as crianças aprendem a conviver com homens e 

mulheres, de diversas idades, funções, atribuições, hábitos e modos de se 

relacionar. Elas podem observar que as pessoas que preparam os alimentos, 

limpam a escola ou atendem os pais, podem ser de gênero diferente, ter gosto para 
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se arrumar ou diversas formas de se comunicar, e aprendem com toda essa riqueza 

e diversidade. 

Mas será que as famílias reconhecem as particularidades desses 

profissionais? Sabem os nomes e o que fazem? E a equipe da escola, como vê as 

famílias das crianças? Ambos têm papéis e funções específicos que são importantes 

e precisam ser valorizados.  

Roseira é um município em crescimento, apresenta um número pequeno de 

moradores, o que favorece a aproximação das famílias aos diferentes agentes 

envolvidos no processo educacional, mas a definição dos papéis nem sempre é 

esclarecida e acaba interferindo de modo negativo no processo educacional. Os 

assuntos são tratados como em uma “grande família”, assim, os objetivos, o 

reconhecimento e a valorização do profissional ficam prejudicados, sofrendo a 

pressão de interesses particulares ou do desconhecimento da prática.  

Através da formação continuada, os aspectos positivos desta relação foram 

fortalecidos com o reconhecimento da intencionalidade de cada ação, as 

educadoras compreenderam  que  tão importante  quanto  realizar um  bom  trabalho 

é  torná-lo  conhecido, é  ter  objetivos claros e bem  definidos para cada proposta e 

estabelecer uma  ligação direta  com  a  família através do  diálogo, da interação em 

reuniões, da exposição das atividades realizadas, da  comunicação direta e indireta 

(realizada  por  meio  de bilhetes, anotações  em  agendas e também da  

participação ativa em  atividades   extra classe, como  ocorre com  sucesso através 

do projeto  de  leitura Sacolinha 

Mágica (prática realizada na  maioria  

das escolas do  município)  onde a  

criança leva  para  casa  um  

determinado livro escolhido  

previamente pelo professor para  ser  

lido para  a  criança por um adulto 

integrante  da  família 

preferencialmente os  pais. Após  a leitura, a  criança  faz a  ilustração da  parte que 

achou  mais  interessante, etc. 
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EMEIEF Profa. Odila de Souza Oliveira 

Professora entregando atividades dos alunos e 

explicando a proposta de trabalho. 

 

 

 

 

 

Quando os pais observam a organização e o compromisso com a educação, 

passam a valorizar mais a escola sentindo segurança. Por esse motivo são 

apresentados nas reuniões bimestrais algumas fotos dos eventos realizados pela 

escola destacando os momentos vivenciados pelos  alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEIEF Profa. Odila de Souza Oliveira 

Pais assistindo slide durante a reunião 

 

Além disso, os trabalhos dos alunos são colocados diariamente nos murais 

das escolas e são apreciados por todos. 
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As reuniões mais dinâmicas demonstram a importância da valorização dessa 

parceria, o quanto a presença e atuação dos pais, é importante e necessária, para o 

desenvolvimento da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEIEF Profª Odila de Souza Oliveira  

Reunião de pais: dinâmica com balões representando a importância da parceria. 

 

         A família de hoje é mais considerada a célula da sociedade, pois ela mesma 

sofreu as transformações da sociedade moderna, mas, vale lembrar que é dela a 

responsabilidade também no ato de educar. Porém, se não quisermos correr o risco 

de atuar com preconceitos, convém que os nossos modelos ajustem-se as novas 

realidades, ou seja, nem todas as famílias de hoje, são formadas pelo pai, mãe e 

filhos (família nuclear). Convivem famílias monoparentais (filhos e pai ou filhos e 

mãe) e famílias reconstituídas (filhos convivendo com madrastas e padrastos), entre 

outros modelos e organizações familiares, principalmente os casos em que as 

crianças são criadas por seus avós. 

Entendendo que a família é a base para formação do ser e que esta 

compreende um grupo de pessoas que se unem por laços não só consanguíneos, 

cumpre os deveres de educar, sendo participante ativo na vida escolar de seu filho e 

que a escola faça valer sua proposta pedagógica com meta no aprendizado, para 

que ambos possam atingir seus objetivos na formação dessas crianças, 

estabelecendo regras que fortalecerão essa parceria permitindo que a aprendizagem 

se efetive. 
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COMO INVESTIR NO ELO ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA? 

 

“Trabalhar juntos, dividir responsabilidades, negociar, 

ajuda ambas a se conhecer melhor, a se respeitar e se 

ajudar.” (Encontros e desencontros na relação família escola 

pág. 60) 

 

 

1. Reconhecimento Mútuo: 

O ponto de partida é o reconhecimento mútuo. A Escola precisa valorizar a 

Família, e a Família precisa valorizar a Escola. E para que isso de fato ocorra, se faz 

necessário planejar e executar inúmeras ações que provoquem este envolvimento, a 

fim de que, a longo prazo, ambos possam se relacionar melhor. 

 

 

EMEIEF Profª Odila de Souza Oliveira, EMEF 

Prof. Francisco de Paula Santos e Creche 

Thereza de Jesus Trannin Pasin/2012 

Passeio ciclístico em comemoração ao dia 

dos pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Convite entregue aos pais e autoridades do município.     
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Para que estas ações não se tornem superficiais ou burocráticas, Família e 

Escola precisam aprender a visualizar características em comum, bem como 

reconhecer diferenças, de modo a sempre buscar o que é melhor para a criança. 

É preciso ter cuidado com certos tipos de preconceitos, como o de “rotular” 

certas Famílias como desestruturadas ou desinteressadas. Em contrapartida, a 

“visão” das Famílias sobre a Escola, também precisa ser transformada, uma vez que 

os objetivos e o papel da Escola podem estar também sendo “rotulados” com base 

em realidades e vivências de uma Escola antiga, já ultrapassada. 

 

 

EMEIEF Profa. Odila de Souza Oliveira 

Mensagem entregue aos pais em dia de 

reunião. 

 

 

 

 

 

 

 

2 -Boa comunicação:  

Uma boa comunicação é essencial em qualquer ocasião. Ainda mais num ambiente 

escolar, onde é necessário um elevado nível de clareza, e onde tudo depende de 

uma boa socialização. 

É preciso criar um ambiente favorável e aberto à comunicação, que deve 

acontecer natural e diariamente, e não apenas em casos esporádicos. As relações 

que as crianças estabelecem na Escola, são diferentes das relações que ocorrem na 

Família. Esta informação, embora pareça tão obvia, nem sempre é clara para os 

Pais ou Responsáveis.  

Por este motivo, a Escola precisa sim, se abrir para a presença dos Pais, como 

uma forma de passar segurança. Porém, é preciso definir de fato o que vem a ser 

esta “Presença dos Pais na Escola”, para que ela não seja confundida ou 

comparada com uma simples visita, em horários e momentos inadequados e 

convenientes só para uma das partes. 
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Diversos instrumentos podem ser utilizados para uma boa comunicação, como 

quadro de avisos, conversas informais, reunião, bilhetes e circulares. Mas com 

certeza, o mais importante é a busca da Escola em construir aos poucos, esta 

“abertura” com a Comunidade ao qual está inserida, de modo a permitir que a 

Família tenha liberdade para se aproximar, tirar dúvidas, apresentar sugestões, 

enfim, que a Família passe a se sentir parte integrante. 

Esta “conexão” também deve ser privilegiada em momentos como a entrada, 

saída e festas coletivas, onde é possível manter um maior contato com os Pais ou 

Responsáveis. Estes momentos são essenciais para que uma boa comunicação 

realmente aconteça, afinal, são através deles que os educadores entram em contato 

com outras informações sobre a realidade da criança e passam a descobrir detalhes 

de como é o seu dia-a-dia. 
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3- Ações: 

A escola precisa ser acolhedora, demonstrando respeito pela realidade das 

Famílias, para que elas também passem a retribuir este mesmo tratamento.  

O respeito às divergências e opiniões levará a uma convivência agradável, 

possibilitando combinar estratégias e tomar consciência de que decisões e 

mudanças não devem ser simplesmente impostas. Claro que algumas delas, como 

por exemplo, a decisão dos horários é de nível institucional, ou seja, cabe a Escola 

estabelecer. Entretanto, a Família pode ser envolvida em diversos outros assuntos, 

fornecendo sua opinião e até apresentando outras estratégias ou sugestões. 

É essencial estar sempre em contato com os pais, solicitando sua presença e 

ao mesmo tempo, estabelecendo regras de como deixar bem claro até onde é o 

limite de cada um. 

A Escola também pode buscar “resgatar” a participação da Família através de 

eventos planejados e direcionados a ela, como por exemplo, um convite a uma 

palestra sobre determinado assunto que seja de interesse da comunidade escolar. 

 

 

 

 

EMEIEF Profª Odila de Souza Oliveira 

Alunos da Etapa II – Apresentação de 

dança na Festa Junina no Bairro. 

 

 

 

 

 

Além disso, a preocupação e o zelo no planejamento das reuniões com as 

Famílias, também é fundamental para o sucesso desta parceria. Estas reuniões 

devem ser planejadas e organizadas pensando na família. Por este motivo precisam 

ser feitas com linguagem e objetivos claros, além de serem acolhedoras e 

compreensíveis. Através delas, a família precisa entender o caminho percorrido no 

trabalho com as crianças, para então, poder valorizá-lo e apoiá-lo. 
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Em nosso município os professores, o coordenador e os gestores adotaram 

rotinas (o que se aprendeu na formação) e estas foram expostas ao alcance dos 

pais, para que facilitar o intercâmbio dos mesmos.  

 

 

 

Mural com os horários de HTPI para que os pais 

possam conversar com os professores. 

 

 

 

 

 

 

EMEIF Odila de Souza Oliveira 

Bilhete feito na aula de artes e entregue aos pais 

convidando para a exposição. 

 

 

 

 

Desta forma, é possível perceber que o grande segredo para que esta 

parceria aconteça, está num trabalho conjunto, onde os frutos serão colhidos por 

todos, mesmo que seja em longo prazo. 

 Outra forma de também se aprofundar esta relação são as entrevistas, que já 

são feitas no início da matrícula. Em nossa cidade é realizada uma parte pela 

gestora e outra pala secretaria, é nesse momento que recolhem documentos e 

preenchem as fichas individuais.  

 Enfim, para que a escola progrida, a presença e a convivência com a família é 

fundamental. Por este motivo deve se planejar ações, a fim de saber o que 

queremos, para onde queremos ir e como viabilizar essas intenções, sabendo que 

não estamos sós nesta caminhada. 
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AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sancionada em 20 

de dezembro de 1996, determina no artigo 31 que na Educação Infantil a avaliação 

far – se – á mediante acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. 

O documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil do 

Ministério da Educação (MEC), do ano de 2010 estabelece na página 28 que a 

Avaliação na Educação Infantil deve proceder da seguinte maneira: 

As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 

acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das 

crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo:  

 A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações 

das crianças no cotidiano;  

 Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns etc.);  

 A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de 

estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela 

criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior 

da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino 

Fundamental);  

 Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da 

instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança na Educação Infantil;  

 A não retenção das crianças na Educação Infantil. 

Em conformidade com as legislações vigentes e com as experiências de avaliação já 

instituídas na rede, a Secretaria Municipal de Educação de Roseira estabelece que: 

 “A avaliação na Educação Infantil ocorrerá por meio do acompanhamento, 

observação critica e registro das múltiplas vivências das crianças no cotidiano 

escolar.” 

 Os instrumentos de coleta, análise e sistematização dessas vivências, serão 

detalhados nos capítulos posteriores.  
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INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 
 

1) CADERNO DE REGISTRO 

 

OBSERVAÇÃO É A BASE DO CADERNO DE REGISTRO 

 

          A observação e o registro se constituem nos principais instrumentos de que o 

professor dispõe para apoiar sua prática. Por meio deles o professor pode registrar, 

contextualmente, os processos de aprendizagem das crianças, a qualidade das 

interações entre elas e delas com os adultos que atuam na escola.  

Assistir e escutar as crianças com atenção ajuda-nos a entender o que elas 

estão sentindo, aprendendo e pensando. Observar proporciona informações para 

construir, individualmente, relacionamentos com as crianças e para planejar 

intervenções que favoreçam que avancem em suas experiências e aprendam cada 

vez mais.  

          A observação cria uma postura de receptividade e de admiração, que permite 

conhecer e entender as crianças com as quais trabalha todos os dias. Observar e 

registrar é essencial para construir relacionamentos de confiança com as crianças e 

suas famílias, o que proporciona a base para construção de vínculos em torno dos 

processos de aprendizagem vividos na escola. Portanto, a observação não é mais 

algo que está “lá fora”, aguardando tempo para ser feita. Ao invés disso, ela deve se 

tornar parte do trabalho cotidiano, de maneira intencional.  

Admirar-se e questionar; olhar, escutar e tomar notas; refletir e responder; são 

ações tão importantes quanto qualquer outra coisa que é realizada durante o dia.  

          A observação documentada no caderno de registros têm implicações para a 

maneira de perceber o próprio papel como educador, pois o registro, além de ser um 

diálogo estabelecido consigo mesmo e com outros leitores/interlocutores, é também 

o ponto de partida para o planejamento das próximas atividades. Ele permite fazer 

ajustes, tomar novos caminhos ou dar continuidade ao que foi proposto para que as 

crianças possam avançar na construção de conhecimentos.  

O registro é uma forma de acompanhar os processos de desenvolvimento, 

portanto, um instrumento de avaliação. Nele, aprendemos sobre as crianças. Nesse 

instrumento materializamos suas falas, reações e expressões, e, também, nossas 

interpretações. Conhecer as crianças como pessoas e como aprendizes fornecem 
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as informações necessárias para tomar decisões em relação aos espaços, materiais 

e agrupamentos. 

          Um registro se torna o suporte para documentar essas observações e tomar 

decisões, para compartilhar os percursos de aprendizado com os pais e, base para 

redigir os relatórios semestrais, que apresentam os percursos do trabalho em sala 

de aula. Para cumprir essas funções, contudo, o registro deve se tornar uma prática 

diária, organizado de forma bem estruturada. 

 

O que é importante registrar? 

          Dependendo de sua finalidade, os registros podem ter enfoques distintos: na 

rotina, nas atividades ou nas crianças. 

 Registros com foco na rotina: mostram uma imagem geral da sala de aula 

naquele dia, quem estava presente e quem faltou, quem chorou, quem se 

alimentou ou se recusou a comer, problemas de comportamento, dúvidas ou 

curiosidades que surgiram durante a aula, etc. 

 Registros de atividades: relatam atividades realizadas com as crianças. 

Devem incluir o objetivo da atividade, quais os materiais empregados (desde 

objetos até as músicas cantadas), quais ações as crianças deveriam realizar 

e o que realizaram, de fato. Descreva como elas se organizaram, o que 

produziram e o que aprenderam enquanto produziam. 

 Registros sobre as crianças: eles descrevem interações e comportamentos 

de cada criança individualmente. Podem trazer considerações não só sobre o 

aprendizado cognitivo, mas, também, o emocional, e como ele está 

interferindo, positiva ou negativamente, no desenvolvimento. 

 

          A trajetória das crianças não é feita só de sucessos e os registros devem ser 

fiéis a isso. Valorize os processos, escreva sobre as tentativas e descobertas e não 

apenas os resultados.  

  São várias as maneiras pelas quais a observação pode ser registrada pelos 

educadores. A escrita é sem dúvida, a mais comum e acessível. Outras formas de 

registro também podem ser consideradas, como:  

 A produção das crianças ao longo do tempo: toda produção é uma forma 

de registro: desenhos, pinturas, gráficos, tabelas, músicas, poemas, 
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engenhocas, construções tridimensionais, textos produzidos oralmente tendo 

a professora como escriba, etc. O importante é que tenham legendas, datas e 

que sejam contextualizadas; 

 Fotografias: um aspecto fundamental da reflexão sobre os registros 

fotográficos é a seleção das fotos que tiramos durante as propostas e as 

legendas explicativas que atribuímos a elas. É fundamental que as fotos 

revelem os fazeres, ou seja, as crianças em ação. Fotografias do tipo “pose”, 

não dão elementos para analisar o que estão pesquisando, construindo e 

pensando. Os comentários ou legendas precisam partir de um foco, um 

objetivo claro e pedagógico, ou seja, o que estamos buscando nesse tipo de 

registro e o que queremos comunicar. As fotos quando analisadas, dão 

condições de conhecer ainda mais as experiências das crianças e planejar 

novas intervenções; 

 Registro das falas das crianças: esse registro pode acontecer naturalmente 

e as crianças nem precisam saber que ele esta sendo feito. Podem ser 

coletados durante uma atividade, roda de conversa ou até mesmo numa 

brincadeira, enquanto as crianças dialogam, sejam entre elas ou com os 

outros profissionais, os professores podem fazer registros dessas falas 

inesperadas, transcrevendo-as para o papel. Para isso é necessário que o 

professor tenha uma escuta cuidadosa e intencional, o que significa que não 

é toda e qualquer fala de todas as crianças que será registrada (o que é 

humanamente impossível), mas sim aquelas que o professor julgar que 

qualifica o trabalho educativo. No caso das crianças que se comunicam de 

forma menos articulada, com onomatopeias, sílabas trocadas ou palavras 

incompletas, ao registrar, é importante anotar como as próprias crianças 

falam, colocando seus dizeres entre aspas. Ao compartilhar esses registros, 

será necessário colocar a fala traduzida ao lado, entre parênteses. 

 

          Escutamos e acolhemos as crianças porque o que elas têm para expressar é 

importante. Crianças aprendem sempre, especialmente quando se interessam pelo 

assunto. Nós adultos precisamos identificar esses interesses para proporcionar 

melhores possibilidades de aprendizagem. Se identificamos o que provoca a 

curiosidade das crianças, contribuímos com uma educação significativa para elas. 
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2) RELATÓRIO 

Avaliação na educação infantil ao longo dos anos vem se modificando, cada 

vez mais próxima das características de cada turma e da finalidade desse processo 

nessa etapa da vida escolar. Entendemos a avaliação na educação infantil como um 

registro do desenvolvimento, uma narrativa que dá transparência para o que é vivido 

no interior das escolas.  

Serão avaliados os processos de desenvolvimento e não os conteúdos 

escolares memorizados. Para tanto, a observação e o registro são os instrumentos 

principais para obter informações tanto coletivas quanto particulares das crianças. 

 O acompanhamento do trabalho pedagógico precisa de instrumentos e 

procedimentos, para que os profissionais saibam com que regularidade coletar, 

organizar e analisar os diferentes registros, assim como produzir documentações 

que deem maior visibilidade ao crescimento e desenvolvimento das crianças. 

Os registros de observação, fotografias, desenhos e outras produções 

infantis, são registros que se complementam para traduzirmos diferentes percursos 

das crianças de uma mesma turma. Para que cumpram a finalidade de tornar 

visíveis as sutilezas do desenvolvimento infantil, no espaço coletivo, precisam ser 

sistematicamente organizadas e analisadas.   

Assim os focos facilitam a escrita dos registros. O município de Roseira 

escolheu os seguintes focos a fim de facilitar e organizar o registro dos professores 

para a confecção do relatório.  

 No Berçário I, o foco no primeiro semestre será a adaptação e no segundo 

semestre a autonomia, sempre enfatizando as experiências sensoriais dos 

bebês, as linguagens diferentes que são usadas e a adaptação. 

 No Berçário II, o foco no primeiro semestre será a Autonomia e no segundo 

semestre a Linguagem Oral, sempre enfatizando o desfralde. 

 No Maternal I, o foco no primeiro semestre será Linguagem Oral e no 

segundo semestre o Movimento. 

 No Maternal II, o foco no primeiro semestre será Linguagem Oral e escrita e 

no segundo semestre o Brincar enfatizando o faz de conta. 

 Na Etapa I, o foco no primeiro semestre será Música e o Brincar enfatizando o 

faz de conta e no segundo semestre Arte enfatizando a Pintura e Práticas de 

Leitura enfatizando a maleta de leitura. 



 

76 

 

 Na Etapa II, o foco no primeiro semestre será Natureza e Sociedade e 

Práticas de Escrita e no segundo semestre Matemática e Práticas de Escrita.    

Os relatórios terão o tamanho de uma página, escritos sempre em letra Arial 

tamanho 12 com espaçamento de 1,5 entre linhas. Deverão contemplar sempre 80% 

de registro sobre a turma e 20% sobre cada criança. 

Escrever não é tarefa fácil, especialmente sobre situações e pessoas 

diferentes. Os professores apontam a dificuldade de elaborar seus relatórios devido 

à falta de tempo para fazê-los com qualidade e/ ou impossibilidade de conhecer 

melhor cada criança. Para superar esse desafio será essencial a organização de um 

cronograma, planejado coletivamente entre coordenação e equipe de professores, 

de modo que haja tempo para escrever e revisar. 

Alguns equívocos comuns que acontecem durante a elaboração dos relatórios 

e devem ser considerados no processo de revisão: 

 Eles geralmente são breves e superficiais, priorizando, por vezes, as 

atitudes das crianças, com julgamentos de valor bastante subjetivos; 

 Evitar a repetição de palavras; 

 Evitar a utilização de termos específicos da área de Pedagogia visto 

que os pais serão os destinatários; 

 Ficar atento às questões de concordância, coerência e coesão do 

texto; 

 Evitar o uso de diminutivos; 

 Evitar adjetivos como: dócil ou teimoso entre tantos; 

 Centram-se na ação pedagógica do professor em vez de referir-se ao 

desenvolvimento da criança; 

 São elaborados apenas ao final dos períodos, não servindo como um 

instrumento de compartilhamento para apresentar às famílias e nem 

como um instrumento de reflexão para os professores ou para a 

instituição. 
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Assim como existem os desafios e equívocos se faz importante algumas 

sugestões de como escrever um bom relatório: 

 Utilizar sempre uma linguagem clara; 

 Ficar atento às questões de concordância, coerência e coesão; 

 Descrever ou pontuar as atividades preferidas da criança; 

 Falar sobre as faltas da criança alertando para o prejuízo na 

aprendizagem; 

 Fazer sugestões à família com clareza: ... “sendo assim sugiro que 

façam uma avaliação com no fonoaudiólogo”; 

 Dar exemplos dos avanços das crianças; 

 Citar as intervenções que foram feitas; 

 Iniciar valorizando a criança, seus avanços, etc.; 

 Escrever as falas das crianças entre aspas; 

 Ser pontual nas observações; 

 Explicar situações que não ficam claras como: “gosta de ajudar na 

organização da sala”; 

 Particularizar cada criança, o “copia e cola” vale apenas para o 

cabeçalho e finalização! 

Mas porque é importante registrar ou documentar o que se observa? 

Vygotsky (1988) valoriza a linguagem escrita porque é mais reflexiva que a 

linguagem oral. Por meio da fala, “organizamos” o nosso pensamento. A escrita 

representando a nossa fala exige “reorganização” do pensamento, uma reflexão e 

conexão entre ideias defendidas. Por meio da escrita, além disso, pode-se distanciar 

do próprio pensamento e refletir sobre as ideias escritas, “objetivadas”, 

reinterpretando-as, retomando os quadros conceituais ali esboçados, no sentido de 

construir novas hipóteses para situações vividas. 
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Nesse sentido, os relatórios de avaliação representam a análise e a 

reconstituição da situação vivida pelo professor na interação com as crianças. Ao 

mesmo tempo, ao registrar o que observa diariamente, cada professor reflete sobre 

a evolução do seu próprio trabalho e sobre suas posturas pedagógicas. O que 

escreve, como escreve e sobre quem escreve, são reflexos daquilo que faz, de 

como faz, de como pensa sobre cada criança, de como pensa sobre o currículo, 

sobre questões afetivas e atitudinais, entre outros. 
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3) Portfólio 

 

Partindo do pressuposto que “a avaliação será sempre da criança em relação a si 

mesma e não comparativamente com as outras crianças” (MEC, 2012), entendemos 

que avaliação deve servir para registrar as situações/experiências vividas pelas 

crianças no dia a dia, enfatizando suas descobertas e aprendizagens. A avaliação é 

um processo contínuo, para identificar potencialidades, interesses e necessidades. 

Tal concepção de avaliação se efetiva por meio de uma sistematização de 

registros significativos das produções e vivências das crianças. Tem por objetivo 

documentar os caminhos que cada criança percorreu em suas inter-relações, sua 

busca pelo conhecimento de mundo e suas formas de expressão. 

A sistematização desses registros permite uma reflexão permanente sobre as 

ações e pensamentos das crianças e assumem diferentes formas. O portfólio é uma 

ferramenta de avaliação de grande valor formativo e reflexivo. Caracteriza-se como 

uma coletânea de trabalhos, que demonstram o crescimento, as crenças, as atitudes 

e o processo de aprendizagem da criança. Expressa o que as crianças estão 

dizendo e fazendo, é o trabalho das crianças, é a maneira como o educador se 

relaciona com elas e com o seu trabalho.  

É Importante destacar que o portfólio demonstra o desempenho da criança num 

determinado momento, tendo como base documentos coletados em cenários reais, 

selecionados e justificados quanto aos conhecimentos, objetivos e competências 

previstos. 

É utilizado para documentar as atividades executadas no cotidiano escolar, 

porém, só se torna eficaz, quando acompanhado de comentários, reflexões do 

professor e/ou da criança. Por exemplo, fotos sem comentários documentam 

visualmente as atividades de aprendizagem, mas não o progresso ou o 

desenvolvimento da criança. Quando um portfólio é construído apenas como 

demonstração de trabalho, ele apenas reúne os melhores trabalhos realizados pela 

criança, tendo como critério o melhor resultado apresentado. Embora esse tipo de 

portfólio ofereça uma noção individualizada do desempenho, a avaliação que se 

pode fazer não é muito precisa. Isso porque se destaca o melhor da criança, e quem 

não acompanhou o processo pode ter expectativas irreais sobre o desempenho. 

Também não oferece informações que sirvam como guia para o cotidiano escolar, 

nem informações de como a criança chegou àquele resultado.  
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Tornam-se importantes e valiosas num portfólio, a inclusão das declarações 

reflexivas (do educador e da criança) e as evidências (registros) coletadas. Essas 

declarações são o coração do portfólio. 

Uma das formas precisas de se obter um portfólio que permita um real 

acompanhamento é demonstrar o que ocorreu durante o processo de aprendizagem. 

Para tanto, faz-se necessário que o mesmo contenha: 

 

 Documentação e demonstração do conhecimento da criança sobre o 

conteúdo desenvolvido;  

 Presença de reflexões sobre os temas;  

 Evidências que demonstrem como o progresso aconteceu;  

 Demonstração do conhecimento obtido;  

 Reflexões da criança com os indícios ou indicadores do progresso e 

aprendizagens. 

 

Alguns passos são importantes para que o educador elabore um portfólio 

realmente eficaz.  São eles:  

 

 Determinar os objetivos, as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas e avaliadas;  

 Coletar os trabalhos com intenção e propósito;  

 Determinar como os trabalhos serão organizados e onde serão arquivados; 

selecionar e avaliar os trabalhos. 

 

Avaliar por meio de portfólios demanda tempo, paciência e prática. Ressaltamos 

novamente que os comentários do professor e da criança junto às amostras são 

importantes para explicar e analisar contextos, demonstrar como determinados 

trabalhos foram desenvolvidos e o que ocorreu durante a execução. O objetivo é 

demonstrar a extensão da compreensão das crianças a respeito das aprendizagens 

vividas.  

Para o educador e equipe gestora, o Portfólio propiciará a indicação das 

intervenções pedagógicas necessárias às aprendizagens e desenvolvimento das 
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crianças. Para os pais e/ou responsáveis possibilitará o conhecimento dos 

processos e aprendizagens vividas pelas crianças. 

O Portfólio será um instrumento avaliativo trabalhado com as classes do 

Berçário e Maternal I da Rede Municipal de Educação.  

 

COMO CONSTRUIR UM PORTFÓLIO 

 

Como já mencionado neste capítulo, para a coleta dos materiais que farão parte 

do portfólio, três características são fundamentais na hora da observação e seleção 

dos materiais:  

 A primeira, o Foco, um objeto de análise, que pode ser a criança, o grupo, 

uma situação ou uma atividade. Como se tratam de classes do Berçário e do 

Maternal I, os focos serão as Experiências Sensoriais e as Diferentes 

Linguagens; 

A memória não é suficiente para guardar tantas informações. Por isso, temos de 

lançar mão dos registros. Eles são fundamentais para que o educador anote tudo o 

que lhe chama a atenção e o que os pequenos revelam. É importante anotar o nome 

da criança, a idade, os locais e os horários em que determinado fato aconteceu. Só 

assim, ao final de um período, ele conseguirá dar sentido para anotações diárias que 

podem, a princípio, lhe parecer desarticuladas. 

O Portfólio não será composto somente de material escrito, as fotos, vídeos, 

áudios e as produções nas múltiplas linguagens são riquíssimos e devem ser 

considerados. 

 No caso das fotos, será garantido que cada Unidade de Ensino fará a 

impressão de quatro fotos por aluno, por bimestre, em uma folha A4, totalizando 

dezesseis fotografias ao ano por criança. 

 As professoras deverão solicitar as impressões dessas fotos, entregando as 

imagens organizadas em pastas por aluno e com um período de antecedência de no 

mínimo 10 dias. 

 Para o registro dessas fotos, os educadores deverão utilizar 

preferencialmente a máquina fotográfica da escola, no caso de indisponibilidade da 

mesma, poderão fazer uso de seu próprio celular. 
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 O uso de outros registros (como vídeos e áudios), ficará a critério e sob 

responsabilidade de cada educador. A Unidade de Ensino, dentro de suas 

possibilidades, poderá ou não auxiliar na promoção desses tipos de registro.  

 A segunda, o Objetivo. O que é importante garantir que aconteça, para que 

se conheça melhor algum aspecto da aprendizagem. Por exemplo: nas 

classes de Berçário I, existem crianças que já aprenderam a andar e aqueles 

que estão conquistando a marcha, o educador poderá realizar intervenções 

no espaço, como por exemplo, colocar caixotes encapados para a criança 

utilizá-lo como suporte para ficar em pé e ir se arriscando a dar os primeiros 

passinhos. As intervenções terão o objetivo de proporcionar às crianças, 

desafios e suporte para que as mesmas ganhem segurança de ficar em pé e 

treinar a marcha. 

 E a terceira, a Continuidade. O desenvolvimento infantil não se esgota ou 

não está limitado a um episódio pontual. Garantir a continuidade das 

atividades e registros no portfólio possibilita ao educador, repensar a ação 

educativa. 

No exemplo citado acima, as intervenções realizadas no espaço para 

desenvolver a marcha, poderão ser substituídas por outras que propiciem o 

aprimoramento desta, como por exemplo: circuitos onde as crianças tenham que 

andar, abaixar, ficar em pé, equilibrar-se etc. A marcha vai ganhando qualidade no 

equilíbrio e a criança vai ficando cada vez mais independente para explorar o 

espaço. 

A observação das atividades pode ser realizada de duas maneiras. Em uma 

delas, o olhar fica livre para notar o que está acontecendo naquele momento e a 

outra é mediada por uma pauta que, pressupõe uma antecipação e um 

planejamento de focos de atenção. 

A observação e o registro permitem que a avaliação se dê de forma contínua e 

processual. Por meio deles, docentes e coordenadores pedagógicos acompanham o 

que está sendo construído no dia a dia das turmas. 
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Instrumento de Avaliação “Sanfona” 

A evolução do desenho 

Assim como não é recomendável apresentar obras de arte com base na 

estética do bonito ou feio, não é papel da escola avaliar os desenhos com esse 

mesmo critério. Esse tipo de avaliação pode causar uma inibição difícil de reverter. A 

melhor forma de acompanhar os avanços é evitar comparações e apenas observar o 

percurso de cada um e suas progressões. Sim, as crianças podem (e devem) evoluir 

no dia-a-dia, com a colaboração do professor.    

           Bons caminhos para fazer a turma evoluir incluem planejar atividades que 

ajudem a desenvolver o olhar, como observar ambientes, fotos, imagens de 

computador projetadas através do data show e histórias em quadrinhos; promover 

conversas sobre o fazer artístico; apresentar artistas e suas obras e, claro, oferecer 

uma ampla gama de materiais (giz de cera grosso, pincel, rolinho, carvão, revistas, 

jornais, catálogos de propaganda e exposições, tesoura sem ponta, cola em bastão) 

e suportes de diferentes tamanhos (papel craft, papel sulfite, panos, painéis, 

cartolina, tecido, areia, chão, parede). É recomendável fazer intervenções no papel: 

colar figuras ou iniciar traços, para completarem.  

Da mesma forma, o diálogo com outras linguagens ajuda muito. Dramatizar 

uma obra ou colocar uma música de época torna o clima mais propício ao 

desenvolvimento do grupo. Finalmente, é essencial ampliar o contato com obras de 

arte, seja em visitas a exposições (com objetivos claros, para o antes, o durante e o 

depois), seja em ateliês de artistas locais. 

(Adaptação do texto de Carla Soares Martin – Revista Nova Escola - 

http://acervo.novaescola.org.br/educacao-infantil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://acervo.novaescola.org.br/educacao-infantil
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4) “SANFONA” DO DESENHO DA FIGURA HUMANA 

 

Figura Humana 

Uma das primeiras representações e talvez a mais importante para a criança, 

é a figura humana. Como todas as outras, ela é fruto de um percurso, de uma 

evolução que nasce com as primeiras formas, as moléculas do desenho que se 

apresentará cada vez mais complexo. 

Propomos acompanhar esse percurso, coletando durante o ano letivo das 

classes: Maternal II, Etapa I e Etapa II, desenhos de Sequências de Atividades que 

nos permitam avaliar os progressos e as aprendizagens das crianças. Esses 

desenhos serão organizados em um suporte em forma de “Sanfona”. A coleta 

deverá ter no mínimo um desenho por bimestre.  

Para a coleta e organização dos desenhos na sanfona, orientamos alguns pontos 

básicos: 

1. Realização durante o ano letivo de Sequências Didáticas sobre o desenho;  

2. Coleta bimestral de um dos desenhos dessas sequências; 

3. Organização da coleta dos desenhos em forma de “sanfona”; 

4. A sanfona deverá contemplar dimensões de folhas de diversos tipos, como: 

A3, A4, tiras de papel etc. 

5. Na capa da sanfona deverá conter cabeçalho com: Nome da Unidade de 

Ensino, Nome do aluno, Classe, Nome do professor e do monitor e Ano letivo; 

6. Um pequeno texto explicando o processo. 

 

“Sequência de atividades são planejadas e orientadas com o objetivo de 

promover uma aprendizagem específica e definida. São sequenciadas com intenção 

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

possam ir paulatinamente resolvendo problemas a partir de diferentes proposições. 

Estas sequências derivam de um conteúdo retirado de um dos eixos a serem 

trabalhados e estão necessariamente dentro de um contexto específico. Por 

exemplo: se o objetivo é fazer com que as crianças avancem em relação à 

representação da figura humana por meio do desenho, pode-se planejar várias 
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etapas de trabalho para ajudá-las a reelaborar e enriquecer seus conhecimentos 

prévios sobre esse assunto, como observação de pessoas, de desenhos ou pinturas 

de artistas e de fotografias; atividades de representação a partir destas observações; 

atividades de representação a partir de interferências previamente planejadas pelo 

educador etc.” (RCNEI – Vol. 1, página 56) 

Algumas sugestões de Sequências de Atividades para o avanço da 

representação da figura humana. 

 

1º Sugestão: Sequência: “Figura Humana” 

 

Indicação: Essa sequência é indicada para crianças já capazes de nomear 

intencionalmente as formas gráficas que produzem. 

Justificativa: a criança descobre o desenho brincando com suas garatujas. Ela 

percebe determinada forma e a estabiliza, repetindo-a em outras oportunidades: 

esferas radiadas com sóis e aranhas, diagramas e outras formas mais ordenadas. 

Quando toma consciência de sua conquista, a criança descobre a possibilidade de 

representar os objetos. Então desenha a mãe e o pai, o cachorro, o amigo mais 

querido, personagens de histórias, etc... De todas as possibilidades de 

representação, a estrutura mais frequente nos percursos infantis é a figura humana. 

Para crianças cuja produção atual se identifica com essa característica, uma 

sequência de atividades que invista na figura humana pode oferecer oportunidades 

de ampliação do repertório de imagens de representação humana e de 

experimentação de diferentes formas de desenhar os primeiros bonecos, com o uso 

de variadas composições de formas e cores, dispostas segundo padrões 

diferenciados de ocupação do espaço. 

Objetivo: ampliar as possibilidades que representação da figura humana, o que 

exigirá da criança maior pesquisa e ampliação das formas de desenhar uma ideia. 

 

O que esperamos que as crianças aprendam: 

 Que conheçam diversos materiais para desenhar; 

 Que apreciem a própria produção, a de outras crianças, outras imagens e 

aprendam com essa interação; 
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 Que busquem soluções gráficas para os problemas que lhes são 

apresentados nas propostas de desenho da figura humana; 

 Que reconheçam a diversidade no modo de representar a figura humana e 

busquem modelos e inspiração para o próprio desenho; 

 Que experimentem e conquistem modos próprios de desenhar a figura 

humana; 

 Que criem hábitos, preferências e jeitos próprios de desenhar e colorir; 

 Que adquiram gosto pelo desenho e se divirtam ao desenhar e colorir. 

Orientações importantes: Experimente você mesma as propostas de interferência 

gráfica que vai sugerir ao grupo. Observe se o espaço é suficiente, se a proporção 

da figura é adequada em relação ao tamanho do papel e se a imagem de referência 

não é um modelo muito conhecido ou estereotipado. 

Observe também o tamanho do suporte em função do tipo de cada riscante que a 

criança vai utilizar. Lápis de ponta fina, por exemplo, não desliza nem deixa marcas 

tão aparentes quanto canetões e canetinhas, por isso, é difícil ocupar amplos 

espaços com eles; nesse caso, prepare um suporte menor, como meia folha ou ¼ 

de folha de sulfite, por exemplo. 

 

Sequência possível de atividades: 

Atividade 1 – desenhar com canetinhas em papel sulfite. 

Atividade 2 – brincar em pequenos grupos, com casinha de caixa de papelão e 

bonecos de papel, partindo de recortes de diversos tipos de figura humana. Antes, 

cada criança poderá colar seus bonecos em papel cartão para que o mesmo fique 

mais resistente. 

Atividade 3 – desenhar com caneta hidrocor colorida o seu próprio personagem para 

brincar na casinha, trabalhando sobre um suporte que ficará em pé (por exemplo, 

uma tira de cartolina de 10x30cm dobrada ao meio). 

Atividade 4 – desenhar pessoas em papéis mais alongados ou mais quadrados 

(desenhando uma figura “alta e magra” ou “baixinha e gordinha”). 

Atividade 5 – desenhar com carvão um gigante em meia folha de papel pardo e um 

anãozinho em um quadradinho de sulfite (10 cm x 10 cm). 
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Atividade 6 – oferecer os materiais já utilizados pelas crianças, para que escolham o 

que e com o quê vão desenhar. 

Atividade 7 – desenhar sobre interferências gráficas que apresentem partes da 

figura humana. 

Atividade 8 – repetir a atividade 6. 

Atividade 9 – apreciar diversas produções da turma, correspondentes às atividades 

anteriores, num painel organizado pela professora. 

Atividade 10 – desenhar com interferências gráficas completando o corpo humano 

com diversos materiais. 

Atividade 11 – desenhar um modelo vivo. Uma criança pode se produzir, se 

fantasiar, pentear, enfeitar para ser desenhada por outra criança e, depois, invertem 

os papéis. 

Atividade 12 - apreciar as diferentes formas de representar a figura humana, 

produzidas pelas crianças do começo dessa sequência até agora, e, conversar 

sobre as características que aparecem nos desenhos. Desenhar novamente, 

inspirados por essa conversa. 

Atividade 13 – pesquisar em revistas, gibis, jornais ou revista de esportes, imagens 

de pessoas em movimento (dançando, saltando, correndo, andando, etc...) e 

colecionar com as crianças imagens interessantes. Podem pedir ajuda para famílias 

também coletarem essas imagens Depois, desenhar inspirando-se numa das 

imagens desse acervo coletado pelo grupo. 

Atividade 14 – apreciar as diferentes formas usadas por alguns artistas para 

representar a figura humana e conversar sobre essas diferenças. Depois, inspirados 

por essa observação, desenhar.  

(Dicas de artistas: Michelangelo, Leonardo da Vinci, Picasso, Modigliani, Botero). 

Atividade 15 – fazer o autorretrato com apoio de um espelho. 

Atividade 16 – desenhar a figura humana sem nenhuma outra interferência, e 

comparar com o primeiro da série, para avaliar o percurso de cada criança. Para 

concluir essa sequência e socializar todas as produções, organize uma pequena 

exposição na escola. 

(Sequência proposta pela Escola de Educadores nas formações do Programa VIM 

em 2013). 
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2ª Sugestão: Sequência de Atividades para o avanço da representação da 

figura humana com sugestão de suporte e sua colocação no espaço. 

Atividade 01: desenhar a partir do recorte da metade superior do corpo colada numa 

folha sulfite A3, fixada no chão. 

Atividade 02: completar o desenho a partir do recorte ou desenho da cabeça sem 

rosto (ou só com cabelo e contornos), colado numa cartolina colorida na parede. 

Atividade 03: completar o desenho a partir da colagem da imagem de uma cabeça 

(grande) colada no papel craft estreito. 

Atividade 04: completar o desenho a partir da colagem, numa folha A4 sobre a 

mesa, da imagem de cabeça e pés coladas nos respectivos lugares. 

Atividade 05: completar o desenho a partir da imagem colada numa folha sulfite A3 

na mesa, de meio corpo cortado na vertical. 

Atividade 06: completar o desenho a partir de imagens de camisa ou vestido coladas 

no papel. 

Atividade 07: completar o desenho a partir da imagem colada em uma folha sulfite 

A4 em cima da mesa, da metade inferior de um corpo. 

Atividade 08: completar o desenho a partir da imagem de meio rosto cortado na 

vertical e colado em uma folha sulfite A4 sobre a mesa. 

Atividade 09: completar o desenho a partir de imagens de biquínis e sungas, colados 

lado a lado em uma folha de papel A3 na parede. 

Atividade 10: completar o desenho a partir do recorte de uma calça em papel 

camurça, colada em uma folha sulfite colorida em cima da mesa. 

Atividade 11: completar o desenho a partir de imagens de rostos com diferentes 

cabelos, coladas em uma folha de papel A3 em cima da mesa. 
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Atividade 12: completar o desenho a partir de somente um chapéu, colado em um 

papel canson em cima da mesa. 

Atividade 13: completar o desenho a partir da imagem colada de uma cabeça. 

(poderá ser de menino ou menina, branco, negro, idoso, criança, adulto etc.). 

Atividade 14: completar o desenho a partir da imagem de pedaços de roupas de 

personagens conhecidos, como por exemplo, a capa do chapeuzinho vermelho, a 

cauda da sereia etc. 

Atividade 15: completar o desenho a partir da imagem da metade superior de um 

corpo correndo (vista de frente). 

Atividade 16: completar o desenho a partir da imagem da metade superior de um 

corpo correndo (vista lateral). 

Atividade 17: completar o desenho a partir da imagem da metade inferior de um 

corpo andando de bicicleta. 

Atividade 18: completar o desenho a partir de recortes de roupas. Realizar a 

produção em uma folha color set colorido em cima da mesa. 

Atividade 19: completar o desenho a partir da imagem de fotos das próprias 

crianças, coladas em um papel sulfite A3. 

Atividade 20: roda para apreciação das próprias produções (previamente 

selecionadas) seguida de desenho de figura humana “livre”. 

Atividade 21: desenhar em papéis achatados e estreitos sugerindo anões, gigantes 

ou gordos e magros (mesas). 

Atividade 22: modelo vivo, uma criança se fantasia e as outras a desenham. 

Atividade 23: apreciar obras de artistas que retratam a figura humana e em seguida 

desenhar inspirados nesta apreciação (papel canson com moldura feita no 

computador/ mesas). 
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Atividade 24: completar o desenho a partir do recorte e colagem de alguns desenhos 

das próprias crianças colados em uma folha A3.  

Atividade 25: desenhar diferentes tipos de olhos (podendo variar com: diferentes 

tipos de nariz, de boca, de sobrancelhas etc. – pesquisa sobre partes do rosto). 

Atividade 26: fazer contorno dos colegas no papel craft oferecido no chão e 

completar o desenho do contorno feito anteriormente com outros detalhes, com o 

mesmo papel fixado na parede. 

Atividade 27: desenho de figura humana no sulfite, seguido de comparação com as 

primeiras produções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 

5) SONDAGEM DA HIPÓTESE DA ESCRITA 

A avaliação é um instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na 

busca de melhores caminhos para orientar as aprendizagens das crianças. Assim a 

sondagem é um dos recursos de avaliação de que o professor dispõe para conhecer 

as hipóteses que as crianças ainda não alfabetizadas possuem sobre a escrita 

alfabética e o sistema de escrita de forma geral. Além disso, oferece às crianças a 

oportunidade de refletir sobre o que escrevem, com a ajuda do professor. A 

realização periódica de sondagens com as crianças que ainda não sabem ler e 

escrever convencionalmente, fornece informações preciosas para o planejamento 

das atividades específicas de aprendizagem do sistema de escrita. E contribui para 

que o professor possa definir melhor os agrupamentos produtivos e propor boas 

intervenções durante as atividades. Esse instrumento de acompanhamento é 

baseado nos estudos realizados pela psicóloga e pedagoga Emilia Ferreiro. 

A sondagem será aplicada apenas nas turmas de Etapa II, sempre no início 

do ano letivo, logo na primeira semana de aula e depois bimestralmente, ou seja, a 

sondagem será realizada nos meses de Abril, Junho, Setembro e Novembro, 

portanto, sempre no final dos bimestres, para que o professor possa avaliar sua 

turma e traçar seu planejamento. A sondagem é um instrumento de uso exclusivo 

dos professores para acompanhar o desenvolvimento de cada criança e planejar 

intervenções. A sondagem será compartilhada apenas com o coordenador 

pedagógico e seus pares. 

 

NÍVEIS DE HIPÓTESES DA ESCRITA SEGUNDO EMÍLIA FERREIRO 

 

Segundo a especialista, os níveis podem ser classificados em: 

 Pré-silábico: subdivida em dois níveis, nessa fase, a criança não traça o papel 

com a intenção de realizar o registro sonoro do que foi proposto para a 

escrita. 

 Pré-silábico nível 1: Ela apresenta baixa diferenciação entre a grafia de 

uma palavra e outra, por isso costuma escrever palavras de acordo 

com o tamanho do que está representando. Seus traços são 

semelhantes entre si e, muitas vezes, nem ela consegue identificar o 

que escreveu - leitura instável. Algumas vezes, usa como estratégia o 
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pareamento de desenhos com as palavras - para poder ler com mais 

segurança -, o que também pode caracterizar certa insegurança ao 

decidir que letras usar. Essa dificuldade acontece porque ela ainda não 

compreendeu a função da escrita e ainda confunde a escrita com 

desenhos. 

 Pré-silábico nível 2: embora a criança já saiba que há uma quantidade 

mínima de caracteres e que seu emprego é necessário para a escrita, 

a criança ainda tenta criar diferenciações entre grafismos produzidos, a 

partir do arranjo das letras que conhece (por poucas que sejam), é 

possível analisar se a criança se apoia exclusivamente nas letras do 

próprio nome, apenas as 

reorganizando para 

diferenciar as escritas das 

palavras. 

 

 Silábico: é quando a criança 

começa a estabelecer relações entre o 

contexto gráfico do registro. Sua 

estratégia é a de atribuir a cada letra ou marca escrita (uma letra, pseudoletra ou até 

um número), o registro de uma sílaba falada, pois a criança começa a perceber que 

a grafia representa partes sonoras da fala. No entanto, ainda enxerta letras no meio 

ou final das palavras por acreditar que, assim, está escrevendo corretamente. Nessa 

fase, seu maior conflito são as palavras 

monossílabas – para ela é necessário um 

número mínimo de letras para cada palavra. 

  O nível silábico pode ser dividido em:  

 Silábico sem valor: é quando a 

criança já atribui uma letra para 

cada sílaba da palavra proposta 

pela professora, porém suas 

letras não possuem correspondência sonora. 
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 Silábico com valor sonoro de vogais: é quando a criança já atribui uma 

letra para cada sílaba, porém suas letras são vogais, por exemplo: 

PAÇOCA e a criança escreve AOA. 

 Silábico com valor sonoro de 

consoantes: é quando a 

criança já atribui uma letra 

para cada sílaba, porém 

suas letras são consoantes, 

por exemplo: PAÇOCA e a 

criança escreve PSK. 

 Silábico com valor 

alternando entre vogais e consoantes: é quando a criança já atribui 

uma letra para cada sílaba, porém suas letras são consoantes e 

vogais: PAÇOCA e criança escreve POK. 

 

 Silábico–alfabético: como a criança utiliza ambas as hipóteses de 

escrita (pré-silábica e silábica) ao mesmo tempo, ela vivencia um 

momento de transição. Nessa 

fase, os avanços só podem 

ocorrer mediante informações 

que possibilitem o refinamento 

da aprendizagem relativa ao 

valor sonoro convencional das 

letras, além de oportunidades 

de comparação dos diversos modos de interpretação da mesma 

escrita.  

Algumas atividades como textos de memória (parlendas, cantigas, etc.), 

cruzadinhas, textos lacunados, caça palavras, jogo da forca e atividades para contar 

letras e sílabas são sugestões para auxiliar no avanço da criança. 

 Alfabético: a criança já venceu todos os obstáculos conceituais para a 

compreensão da escrita - cada um dos caracteres da escrita corresponde a 
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valores sonoros menores que a sílaba - e realiza sistematicamente uma 

análise sonora dos fonemas das palavras que vai escrever. Também já 

perdeu o medo de escrever (que ocorre com a maioria das crianças quando 

iniciam a escolaridade), contudo ainda não domina as regras normativas da 

ortografia. 

 

Apesar dessas divisões, o tempo necessário para a criança avançar de um 

nível para outro varia muito. Mas sua evolução pode ser facilitada pela atuação 

significativa e intencional do professor, que deve estar sempre atento às 

necessidades observadas em seu desempenho, para lhe propor atividades 

adequadas que a conduzirão ao nível seguinte. Logo, o processo de alfabetização 

não é imediato, ele tem diversas etapas e se dará ao longo dos anos subsequentes 

do Ensino Fundamental. 

 

PASSO A PASSO PARA REALIZAR UMA BOA SONDAGEM 

1. A professora deve criar um ambiente agradável e orientar a proposta com 

calma e naturalidade, para que a criança não fique tensa em seu momento de 

“avaliação”. Não precisa ser em local separado das demais crianças. 

2. O papel onde será realizada a sondagem deve ser sem pauta, e deve ser 

entregue na mão da criança para que seja possível a observação do 

professor com relação a sua organização no espaço da folha, alinhamento e 

direção da escrita. 

3. A professora deve pensar bem sobre as palavras que serão propostas. Se a 

turma for de alfabetização inicial, a professora deve evitar escolher palavras 

que tenham vogais repetidas em suas sílabas, como BATATA, pois, se o 

aluno estiver na fase silábica com valor sonoro, pode ser que se utilize 

somente de vogais para escrever e não vai aceitar uma palavra que pode ser 

escrita com 03 letras “A”, ou seja, AAA. 

4. A professora deve escolher palavras de um mesmo grupo semântico (mesma 

área de conhecimento ou assunto), e fazer um ditado sem marcar a divisão 

de sílabas das palavras ao ditar, como A-PON-TA-DOR. Isso pode mascarar 

resultados. O ditado também deve seguir uma ordem: primeiro uma 
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polissílaba, depois uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba. Por 

exemplo: se o grupo semântico é material escolar, a professora poderá propor 

que escrevam apontador, caderno, régua, giz. Depois das palavras, uma frase 

utilizando uma dessas palavras, como: “Eu vou cuidar do meu caderno”. 

5. É muito importante que durante a escrita das palavras o professor observe a 

maneira como as crianças escrevem cada uma das palavras e se possível, 

anote logo em seguida, alguma descoberta feita ou dúvida surgida dos 

alunos. É interessante anotar também seus gestos e expressões, se param 

para lembrar de alguma letra, pois, contam sobre como estão pensando ao 

escrever. Essas anotações enriquecem o processo de análise das escritas 

das crianças e guiam o professor para os próximos caminhos.  

6. Após a escrita de cada palavra, o professor deverá pedir que a criança leia o 

que escreveu, esse momento traduzirá como está refletindo sobre sua própria 

escrita. Anote logo em seguida o que observar durante a leitura: se apontam 

com o dedo cada uma das letras, se associam o que falam à escrita etc. Faça 

um registro da relação entre a leitura e a escrita. Por exemplo, o aluno 

escreveu K B O e associou cada uma das sílabas dessa palavra a uma das 

letras que escreveu. 

7. A sondagem deverá ser feita com um aluno por vez, enquanto o restante da 

turma se ocupa com outras atividades que não solicitem tanto a presença do 

professor. 

8. Feito todo esse processo o professor deverá analisar cada uma das 

sondagens, retirar suas dúvidas com a coordenadora pedagógica e preencher 

a tabela de mapeamento das hipóteses da escrita. 
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AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E COMPARTILHAMENTO DAS 
APRENDIZAGENS 

 

1) CONSELHO DE CLASSE: UM MOMENTO DE REFLEXÃO DAS PRÁTICAS 

AVALIATIVAS 

          O conselho de classe é uma reunião avaliativa em que o grupo de professores 

envolvidos no acompanhamento das crianças discutem acerca dos percursos de 

aprendizagem e processos de desenvolvimento de cada uma delas, o desempenho 

dos professores, os resultados das intervenções intencionalmente planejadas, a 

adequação do planejamento e atividades realizadas através das sequências 

didáticas, projetos e atividades permanentes e outros aspectos referentes a esse 

processo, a fim de avaliá-lo coletivamente, mediante diversos pontos de vista. 

          A função do conselho não é julgar comportamentos, mas sim, avaliar as ações 

educacionais e indicar alternativas que busquem garantir a continuidade dos 

processos de aprendizagem. Bimestralmente professores e equipe gestora se 

reúnem para pensar juntos em possíveis encaminhamentos, formas de apoiar os 

percursos de cada criança. 

          O conselho de classe, enquanto ação de avaliação requer que a observação e 

o registro se tornem parte do cotidiano dos professores e demais profissionais que 

compõem a equipe escolar. Ao observar, registrar e analisar, saberes estão sendo 

identificados sobre cada criança, de forma a reconhecer quais são seus avanços e 

desafios. 

          Alguns materiais são necessários para a realização do conselho de classe na 

Educação Infantil, como: 

* Atividades de sondagem; 

* Relatório individual; 

* Sanfona (Etapas do Grafismo); 

* Portfólios; 

* Anotações destacadas no caderno de registro. 

          Esses materiais são de grande importância e devem ser analisados pela 

equipe para que possam definir novos encaminhamentos. Ou seja, as discussões do 

conselho precisam resultar em mudanças práticas na sala de aula, com o objetivo de 

aprimorar a aprendizagem de cada criança. É preciso empenhar-se para agir sobre 
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cada aspecto que foi diagnosticado neste importante processo avaliativo e levar o 

que foi discutido para a prática, retomando os pontos trazidos como problemáticos e 

trabalhá-los diariamente. 

        Não é necessário esperar a próxima reunião do conselho para voltar a analisar 

resultados. Um instrumento importante para continuar avaliando é o portfólio. Esse 

instrumento permite analisar com maior cuidado as situações de ensino e as 

propostas do último bimestre e, assim, refletir sobre a natureza das dificuldades 

apresentadas pela sala e quais ações tiveram bons resultados. Pretende-se olhar 

para o caminhar da criança investigando seu percurso. 
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2) REUNIÃO DE PAIS 

 

GERANDO REUNIÕES PRODUTIVAS 

 

Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases-Lei 9.39496) “A educação abrange 

os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana...”. As escolas brasileiras possuem características similares quando o 

assunto é reunião de pais, isso por que todas realizam esse procedimento. As 

reuniões acontecem em geral em determinados períodos do ano, especialmente no 

fechamento dos bimestres. 

A educação deve ser instituída com a participação efetiva de pais e escola. 

As reuniões devem fazer parte da realidade escolar como algo harmonioso e um 

centro de soluções para vida escolar das crianças.  

A prática de unir os profissionais da escola com as famílias, para compartilhar 

experiências vividas pelas crianças, é comum nas escolas de Roseira. Os estudos 

em torno da avaliação na Educação Infantil nos fizeram repensar esse momento, de 

modo que possa ser ainda mais proveitoso. Os documentos oficiais indicam que os 

pais acompanhem o desenvolvimento dos seus filhos e para tanto, cabe à escola 

planejar como tornar esse acompanhamento regular, compreensível e significativo. 

Os encontros são frutíferos quando permitem uma comunicação transparente entre 

pais e educadores. 

Os encontros devem mostrar as intenções educativas da escola, a evolução 

da aprendizagem de cada criança e promover a discussão sobre possíveis 

estratégias para melhorá-las. 

Todo educador sabe que é um desafio conduzir uma reunião de pais 

proveitosa. Afinal, os familiares chegam a esse tipo de encontro com muita 

expectativa para saber sobre os próprios filhos, o que pode resultar em discussões a 

respeito de problemas individuais e afastar do real motivo da reunião. Para evitar 

armadilhas como essa, é preciso começar a preparação bem antes da data prevista 

para a realização do encontro.  

Se bem planejadas, as reuniões de pais ajudam a estabelecer um diálogo 

produtivo com as famílias e a levantar informações que podem ser úteis na 

organização da rotina na Educação Infantil. Essa troca de ideias também faz bem 
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aos familiares, pois eles conseguem entender como as propostas de trabalho 

desenvolvem e ampliam as experiências dos seus filhos.  

 

OBJETIVO DA REUNIÃO DE PAIS E EDUCADORES 

 A reunião de pais e educadores é uma oportunidade para entender melhor o 

clima organizacional do local em que os filhos estudam e conhecer seus 

educadores. Essa aproximação abre espaço para a troca de informações sobre as 

formas pelas quais a educação é conduzida em cada ambiente. As crianças gostam 

de ver seus pais na escola e ficam felizes quando eles comparecem às atividades 

para as quais são convidados.  

Reunião de pais é uma importante ação de aproximação entre famílias e 

escola. Não é a única e tão pouco a mais importante das ações, mas pode ser 

fundamental para que os pais se coloquem como parceiros dos educadores   e 

compartilhem dificuldades, desafios e soluções para o cotidiano escolar. A 

importância das reuniões entre pais e educadores está ligada diretamente ao projeto 

educativo que a escola adota. Se o trabalho ficar restrito aos conteúdos formais, os 

educadores podem simplesmente prestar conta aos pais do que ensinaram para as 

crianças. Porém, se o trabalho for mais amplo, as reuniões assumem outro sentido e 

podem ter outros objetivos também. Portanto, as reuniões devem ser momentos de 

compartilhar como o projeto adotado pela escola pensa a educação. Quando são 

convidados para uma reunião, os pais devem sentir prazer em participar. Não se 

trata dos educadores serem amigos dos pais, mas de conseguirem deixar clara a 

importância da participação. Para, com isso, gerar uma empatia educativa. 

O primeiro passo para chegar nessa cumplicidade é tomar cuidado para que 

os pais não se sintam obrigados a ir às reuniões. As reuniões acontecem 

preferencialmente no período noturno, (no horário de HTPC) com duração em torno 

de uma hora e meia. Devem ser sucintas, com uma pauta clara, que explicite os 

assuntos que serão abordados, enviada às famílias com antecedência. Os pais se 

interessam em participar quando percebem que têm voz ativa, que são ouvidos pela 

equipe e que há retorno para as dicas e queixas deles.  
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Formar uma comunidade de aprendizagem exige que todos os envolvidos 

sejam informados sobre os caminhos que estão sendo trilhados. Exige 

compromisso, confiança, vínculo. E o vínculo é construído pelo conhecimento. Cada 

vez mais é necessário que a escola crie espaços de socialização e discussão sobre 

o trabalho realizado, que transite da concepção de apresentação para a de 

construção. Dessa maneira irão tomar consciência de que os filhos estão dentro do 

projeto educacional e que, portanto, como responsáveis pelas crianças, devem 

acompanhar o processo educacional. 

A reunião de pais sozinha não faz a qualidade da relação entre família e 

escola. Os pais precisam ter consciência de seu papel na complementação da 

educação dos filhos, da parte que têm na formação das crianças. E que ao 

encontrarem dificuldades, há alguém na escola para tirar suas dúvidas, conversar 

com eles sobre comportamento, atitudes; enfim, que podem pedir ajuda para a 

escola. Nesse município as reuniões são bimestrais, podendo ser coletiva ou 

plantão.  

Na coletiva podemos destacar: 

Reunião Informativa 

 O começo do ano letivo, por exemplo, exige um momento de socialização do 

regimento interno e de informações relativas ao funcionamento da instituição 

e de apresentação dos educadores e funcionários. Algumas vezes os pais 

são convidados para saber sobre algum assunto pontual, como a criação da 

APM (Associação de pais e mestres). Podem ser específicas para pais novos 

para combinar como será o período de adaptação. Essa modalidade de 

reunião busca comunicar regras, acordos e novidades. Podem até ser 

planejadas para um grupo de pais de várias turmas, quando o assunto não se 

referir especificamente a uma faixa etária; 
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Reunião temática 

 Essas reuniões são iniciadas e conduzidas por pais e educadores e estão 

abertas a todos aqueles que estão conectados com a Educação Infantil e que 

se interessam pela discussão ou ampliação do conhecimento sobre um 

assunto específico. Tais temas devem incluir o papel do pai, os medos das 

crianças, e assim por diante. O tópico em questão é debatido e analisado por 

todos os presentes, dando oportunidade de trocarem ideias e pontos de vista.  

Os encontros temáticos não precisam envolver todos os pais. Como cada 

faixa etária demanda um tipo de atenção, é indicado abordar assuntos 

específicos para os responsáveis de cada segmento ou turma. Por exemplo, 

dúvidas ou queixas sobre mordidas, podem ser esclarecidas em reuniões 

temáticas para pais de crianças com idade em torno dos dois anos, com a 

presença de um especialista. 

 

 Reunião sobre a aprendizagem 

Por que e como se ensina o que se ensina? 

Para alcançar esse objetivo, o ideal é organizar reuniões que permitam aos 

responsáveis compreender o trabalho feito em sala de aula e que mostrem que ele 

possui uma linha evolutiva, embasada cientificamente. Nessas ocasiões, portfólios, 

sanfonas do desenho, fotos e vídeos do dia a dia em sala, realizados pelos 

educadores, devem ser compartilhados. 

A apresentação de atividades realizadas pelas crianças permite mostrar para 

as famílias os conteúdos desenvolvidos, o trabalho realizado pelos educadores, o 

que as crianças têm aprendido e quais são os avanços conquistados pela turma. 

Diante de uma série de desenhos feitos pelas crianças da Educação Infantil, por 

exemplo, é importante mostrar como, gradualmente, os pequenos se aproximam das 

noções de perspectiva e escala, passando a compor cenas que não misturam 

elementos de diferentes contextos. Faça uma seleção cuidadosa para que as 

produções apresentadas não sejam de apenas uma criança ou daqueles com 

melhor desempenho e representem as diferentes etapas da aprendizagem. 

Os pais podem, ainda, contar como a aprendizagem de determinados 

conteúdos repercutiu em casa.  
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Ao apresentar os avanços obtidos, tenha muito cuidado para não comparar os 

resultados das crianças. Questões relacionadas ao desempenho de cada um devem 

ser discutidas em reuniões de plantão. 

 

 Reunião Individual / Plantão Pedagógico 

Plantão Pedagógico é o encontro entre educadores e uma família, com o objetivo 

de discutir situações específicas, é um momento privilegiado, onde os pais terão a 

oportunidade de conversar sobre o desenvolvimento do seu filho de forma individual 

e específica, incluindo a entrega de portfólios e relatórios etc.  

As reuniões devem ser momentos de diálogo em que os pais tenham 

oportunidade de conhecer sobre o que seu filho faz e aprende. Os educadores 

respondam às dúvidas deles, criando um clima de debate e crescimento.  

Os responsáveis precisam saber que podem procurar a escola sempre que 

houver necessidade. Ao identificar algo que está prejudicando o desempenho ou os 

relacionamentos das crianças, como problemas de saúde, mudanças de atitude, 

dificuldades emocionais ou de aprendizagem, é fundamental que a equipe gestora 

marque um momento com a família. Mas essa reunião não pode se transformar em 

um espaço de confronto e punição.  

É importante chamar todos os pais para um encontro individual pelo menos uma 

vez ao ano, além, é claro, de quando houver um tema urgente a tratar, e não só 

quando há um ponto negativo.  

 

PAPEL DO EDUCADOR 

 

Escolha de datas e horários adequados aos pais 

 

A escolha da data e do horário da reunião de pais pode ser determinante para 

o seu sucesso. Para evitar que a sala fique vazia, uma medida produtiva é tentar 

fazer uma enquete com as famílias para saber quais são os horários mais 

adequados à maioria. Essa enquete pode ser feita, por exemplo, no momento da 

rematrícula da criança ou até mesmo ao final da primeira reunião do ano. 
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Informar a data do encontro com antecedência e contendo informações 

relevantes (como pauta e tempo de duração previsto) também facilita à organização 

dos pais. 

 

Prepare o ambiente  

 

Ser criativo na preparação do ambiente para receber as famílias pode 

contribuir para “quebrar o gelo” do encontro. Uma sugestão, por exemplo, é decorar 

a sala com trabalhos realizados pelas crianças e oferecer aos pais a oportunidade 

de identificar o trabalho do filho entre tantos outros. Além de ser uma forma afetuosa 

e diferente de dar as boas-vindas em uma reunião, dar visibilidade à produção das 

crianças é um procedimento que reforça e valoriza a aprendizagem. 

Iniciar a reunião com dinâmicas de grupo ou com leituras de textos 

inspiradores também podem ser formas agradáveis de recepcionar as famílias. 

Disponibilizar cópias da pauta da reunião pode ajudar os pais a seguirem 

focados nos assuntos a serem discutidos. Assim como, dispor de papéis e canetas 

para que eles façam observações e sugestões também é uma forma gentil de 

convidá-los a se manterem concentrados na reunião.                                        

Também é importante pensar em soluções para quem não tem com quem 

deixar as crianças. Uma saída é organizar um espaço onde elas possam ser 

recebidas durante o encontro, deixando um funcionário responsável para cuidar dos 

pequenos.  

O educador é responsável por conduzir as reuniões: mostrar os portfólios, 

sanfonas e sondagens e explicar as etapas do desenvolvimento infantil, associando-

as às atividades desenvolvidas. 

Ao compartilhar com a comunidade o que as crianças fazem em sala de aula, 

os educadores mostram o que importa no processo. É possível expor as produções 

das crianças nos diferentes espaços da escola e da comunidade durante o ano, de 

modo que todas as turmas tenham a possibilidade de mostrar o que aprenderam. 

Assim, as crianças saberão respeitar as atividades realizadas pelos colegas e os 

pais terão a oportunidade de acompanhar a produção dos filhos. Deixe a lista de 

presença à vista.  
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É interessante mostrar os resultados de alguma proposta, justificando a 

importância do tema e refletindo com os pais sobre o tipo de aprendizado que ele 

trouxe à criança.  

Outra possibilidade é mostrar fotos e vídeos simples, feitos com base em 

imagens captadas no dia a dia em sala. Mesmo que os pais estejam interessados 

apenas em seus filhos, é muito importante que conheçam a dinâmica do grupo, as 

relações interpessoais e a maneira como todos olham e compreendem as atividades 

propostas.  

 

DICAS PARA MELHORAR A REUNIÃO ESCOLAR E AMPLIAR A 

PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS 

 

Educadores 

Antes das reuniões 

1. Mande convites para as reuniões por meio de folhetos, avisos, e-mail ou 

telefonemas. Também inclua informações sobre horários e assunto dos encontros. 

2. Pense o que gostaria de saber mais sobre seus alunos por meio das famílias. 

3. Prepare ideias e materiais para utilizar durante as reuniões. 

Elabore um portfólio com os trabalhos das crianças para compartilhar com as 

famílias. 

4. Crie um ambiente acolhedor para receber as famílias.  

 

Durante as reuniões 

5. Comece contando sobre o crescimento das crianças e as interações. Ajude as 

famílias a conhecerem as metas de aprendizagem e identificarem quais são os 

campos que as crianças precisam de apoio. 

6. Use exemplos para demonstrar o progresso e as habilidades desenvolvidas pelas 

crianças  

7. Faça perguntas e escute as famílias sobre seus sonhos e esperanças para as 

crianças. 

8. Compartilhe ideias que possam apoiar a aprendizagem e sugira atividades para 

que as famílias possam colaborar com o desenvolvimento das crianças dentro de 

casa. 
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9. Evite julgar o que os pais devem fazer. Busque soluções colaborativas para 

qualquer problema. 

10. Explique como será feita a comunicação com as famílias e como elas poderão 

entrar em contato com você. 

 

Depois das reuniões 

11. Faça um acompanhamento com as famílias. Agradeça a presença dos pais e 

também entre em contato com aqueles que não puderam comparecer através de 

avisos, e-mail ou telefonemas. Ofereça apoio aos pais e diferentes alternativas de 

comunicação. 

12. Mantenha uma comunicação regular com as famílias, incluindo notícias positivas 

e atualizações do progresso das crianças. Também pergunte se os pais querem se 

envolver em outras atividades educativas. 

13. Crie atividades de classe que possam se basear no que você aprendeu sobre as 

culturas das famílias, o ambiente de aprendizagem que eles estão inseridos e as 

necessidades das crianças. 

 

SUGESTÕES DE MATERIAIS: 

 

CONVITE PARA REUNIÃO 

O texto deve ser convidativo, afetivo, ter a capacidade de despertar o 

interesse das famílias e ainda trazer uma linguagem acessível. No comunicado 

também deixar claro qual será o tema da reunião. Além disso, abrir espaço para as 

dúvidas dos pais, mostrando que os educadores dão voz aos pais.  
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Senhores Pais,  

Atualmente, com os nossas crianças da (nome da turma), estamos vivenciando um 

momento de muitas descobertas quanto aos números.  

Em casa, vocês já devem ter tido a oportunidade de vê-los contando objetos, 

recitando números e sentindo-se desafiados a dominar quantidades cada vez 

maiores.  

Mas qual é o papel das práticas pedagógicas desenvolvidas na escola nesse 

processo de descobertas? Como vocês aprenderam os números? Como seus filhos 

estão aprendendo na escola com seus amigos? 

Para que possamos conversar, trocar ideias, vivenciar e compreender um pouco 

mais sobre esse processo de construção do conhecimento participe da REUNIÃO 

DE PAIS, que será realizada no dia __ de ___de 20__, ____-feira, às __h, na 

respectiva sala de aula do seu/sua filho/filha.  

Atenciosamente,  

Professora_________________________________ 

Coordenadora______________________________ 

Favor preencher, destacar e devolver à educadora da turma. 

Muitas vezes, nesse processo de construção e de descoberta de seus/suas 

filhos/filhas, surgem dúvidas e expectativas de como, por exemplo, interferir, ajudar, 

escrever, dar desafios, etc.  

Pedimos que relacionem, abaixo, dúvidas e/ou expectativas para falarmos sobre 

elas na reunião.  

........................................................................................................................... .............

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................... .............................

....................................................................................................Nome do/a aluno/a: 

............................................................................................................ ................... 

( ) Confirmo/confirmamos minha/nossa presença na REUNIÃO DE PAIS, no dia ---/--

--/-------.  

( ) Não posso/podemos comparecer à reunião.  

Data, ...../...../ 

 _________________________   

Assinatura  
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PLANEJAMENTO DA REUNIÃO 

Data:__/___/____ horário: 

Turma:______________________________Professora: __________________ 

Assunto principal:______________________ 

1º. Momento (Apresentação da pauta) 

2º. Momento (O que será apresentado? Quais perguntas serão discutidas?) 

3º. Momento (Encaminhamentos) 

4º. Momento (Recados) 

4º. Momento (Dúvidas) 

Materiais e equipamentos necessários: 

 

Organização do espaço (mobiliário): 
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